REGULAMIN
Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka
,,Piłkarska Jesień”
1. Cel:
-

popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim,

-

integracja mieszkańców gminy Nowa Słupia i gmin ościennych,

-

zaprezentowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego,

-

popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji.

2. Organizator:
-

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

-

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Eugeniusza de Mazenoda w Jeziorku

-

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia

-

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Jezioraneczki”

3. Termin i miejsce:
-

mecze rozgrywane będą dnia 25.09.2021r. godz. 15.00. Drużyny zobowiązane są

stawić się na godz. 14.30. Rozgrywki sportowe

poprzedzone zostaną weryfikacją

zawodników oraz losowaniem.
-

boisko wielofunkcyjne przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jeziorku.

-

przewidywane zakończenie turnieju, wręczenie pucharów i dyplomów ok. godz.19.00

4. Uczestnictwo:
-

uczestnikami rozgrywek mogą być amatorscy sympatycy piłki nożnej, zamieszkali na

terenie gminy Nowa Słupia i gmin ościennych, którzy ukończyli 16 rok życia (rocznik
2005)
-

zespoły występują w składach sześcioosobowych (pięciu w polu i bramkarz).

Minimalna liczba zawodników uprawniona do rozegrania meczu 5 (4 zawodników
walkower).
- drużyna składa się z 10 zawodników wpisanych na listę zgłoszeniową.
-

zawodnik nie może figurować na dwóch lub więcej listach zgłoszeń w różnych

drużynach.
- zawodnicy muszą występować w jednolitych strojach sportowych oraz obuwiu do gry
na sztucznej nawierzchni (trampki, adidasy, turfy). Zabroniona jest gra w obuwiu z
wkręcanymi korkami.

- w trakcie meczy zawodnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby zagrozić
bezpieczeństwu innych graczy, zwłaszcza biżuterii i zegarków.
- strój bramkarza musi w sposób wyraźny odróżniać się kolorystycznie od strojów
pozostałych zawodników
5. System rozgrywek:
- system rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn i zostanie podany w
dniu turnieju
- w przypadku rozgrywek grupowych będzie prowadzona klasyfikacja – tabela zespołów.
Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 pkt., przegrana (w tym
walkowerem) 0 pkt., wygrana walkowerem 3 pkt.
- o kolejności w tabeli decyduje w kolejności: - ilość zdobytych punktów, - wynik
bezpośredniego pojedynku między drużynami (w przypadku 3 lub więcej drużyn “mała
tabela” uwzględniająca wyniki bezpośrednich pojedynków), - ilość goli dodatnich
wynikająca z różnicy goli zdobytych i straconych, - dodatkowy mecz.
- czas trwania meczu będzie uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn
- drużyny uprawnione są do zmian: - w czasie trwania meczu dokonywać dowolną ilość
zmian (systemem hokejowym) bez konieczności stwierdzenia kontuzji, czyli zawodnik
wymieniony może ponownie powrócić do gry nawet kilkakrotnie; - zmian dokonuje się w
określonej strefie wyznaczonej przez sędziego
- w zawodach dopuszcza się udział w drużynach kobiet.
6. Zgłoszenia:
-

zgłoszenie drużyny należy dostarczyć do siedziby stowarzyszenia mieszczącej się w

PSP w Jeziorku w formie pisemnej - na załączniku do niniejszego regulaminu,
-

pisemne zgłoszenie drużyny dokonuje opiekun, kapitan lub członek drużyny. Na

liście należy podać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty z organizatorem,
numer telefonu komórkowego i ewentualnie adres e-mailowy, a także imiona i nazwiska
członków drużyny,
-

zgłoszenia w formie pisemnej do dnia 24.09.2021r. do godz. 12.00 przyjmuje:

Dyrektor PSP w Jeziorku i Prezes Stowarzyszenia p. Zdzisław Dudzic. Druk zgłoszenia
dostępny jest na stronie internetowej PSP w Jeziorku i sekretariacie szkoły.
-

do udziału w turnieju dopuszczonych zostanie max. 6 drużyn (decyduje kolejność
zgłoszeń),

- podczas weryfikacji przed turniejem, członkowie drużyn mają obowiązek okazać się
dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz datę urodzenia (dowód osobisty,
legitymacja szkolna lub innym). Niepełnoletni zawodnicy muszą dodatkowo dostarczyć

zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział w zawodach, która jest załącznikiem do
niniejszego regulaminu.
- organizator zastrzega sobie ewentualne zmiany organizacyjne, o których
zainteresowani będą informowani.

7. Nagrody:
-

drużyny, które zajmą I - III miejsce otrzymają Puchary Prezesa Stowarzyszenia

Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka,
- pozostałe drużyny miejsca otrzymują dyplomy.

8. Przepisy gry:
W czasie rozgrywek obowiązują przepisy PZPN z niżej wymienionymi wyjątkami:
- wymiarów boiska i bramek (boisko do piłki ręcznej)
- dopuszczalna jest dowolna liczba zmian w trakcie spotkania w wyznaczonej strefie.
- nie obowiązuje przepis o spalonym.
- rzut karny wykonywany jest z linii 7m.
- rzut od bramki wykonuje się w odległości 6 metrów od linii bramkowej.
- przy rzucie wolnym odległość zawodnika z drużyny przeciwnej od piłki wynosi 5
metrów.
- za naruszenia przepisów gry, zasad związanych z przebiegiem rozgrywek i niesportowe
zachowanie zawodnicy będą karani.
- za zachowania wybitnie nie sportowe Organizator może wyznaczyć kary włącznie z
usunięciem zawodnika z Rozgrywek.
- interpretacja kary za faule i nie sportowe zachowanie zawodników w trakcie spotkania
zależeć będzie od prowadzącego spotkanie sędziego, od jego decyzji nie ma odwołania.
- ustala się następujące kary indywidualne w trakcie spotkania: - Kara czasowego
usunięcia z boiska w trakcie spotkania: żółta kartka - 2 minuty, druga żółta kartka - 5
minut, następna kartka powoduje usunięcie zawodnika z boiska do końca meczu.
- jeśli karą czasową 2 lub 5 minutową zastaje ukarany bramkarz, to w jego miejsce może
wejść inny zawodnik z pola.
- zawodnik ukarany, odbywa karę do końca jej trwania, bez względu na zmiany wyniku
spotkania
9. Postanowienia końcowe:
- w kwestiach: interpretacji regulaminu oraz nieobjętych regulaminem ostateczną decyzję
podejmuje Organizator.

- regulamin jest wyłączną własnością Organizatora. Jakiekolwiek wykorzystywanie go
bez zgody właściciela jest zabronione.
- organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia
zawodników od

wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży

- zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z przyjęciem zasad i reguł zawartych w
regulaminie i przepisach gry.
- wszyscy uczestnicy Rozgrywek zobowiązani są do przestrzegania regulaminu boiska
wielofunkcyjnego
- w przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry organizator ma prawo do:
- weryfikacji wyniku meczu, - dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek.
- organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z
udziału w zajęciach osób chorych oraz skutki wypadków przed, po i w czasie gry.
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu
- interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
9. Zasady bezpieczeństwa dotyczącego COVID-19:
Zgodnie z wytycznymi podczas przebywania na obiekcie będą obowiązywać następujące
zasady bezpieczeństwa:
- zachowanie dystansu społecznego – dwumetrowa odległość między uczestnikami,
dystans może być zmniejszony jeśli uczestnicy będą mieli zakryte usta i nos. Obowiązek
zachowania dystansu nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących, osób z dziećmi poniżej
13 roku życia i osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym.
- obowiązek dezynfekcji rąk.
- korzystanie tylko i wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego.
- rekomendowane jest przyjście na boisko w stroju sportowym.
- brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego poza WC.
- na boisku może znajdować się tylko 2 drużyny po 6 osób plus sędzia – zawodnicy
rezerwowi czekają na wejście na boisko poza ogrodzeniem.
- przed i po zakończeniu gry należy zrezygnować z podawania sobie rąk.

…………………………………………………….
(imiona i nazwiska rodziców/ prawnych opiekunów)

Zgoda na uczestnictwo dziecka
Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka …………………………. ………………………
(imię i nazwisko)

w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębna i
Jeziorka ,,Piłkarska Jesień” w dniu 25.09.2021r. w godz. 15.00-19.00, który odbędzie się
na boisku wielofunkcyjnym Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorku.
Zobowiązujemy się także pokryć ewentualne szkody wyrządzone przez nasze dziecko w czasie
trwania turnieju. Oświadczamy, iż nie widzimy przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa
naszego dziecka w zawodach. Wyrażamy zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów
lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu naszego dziecka.
Informujemy, że zapoznaliśmy się z regulaminem i programem imprezy.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO): Publiczna Szkoła
Podstawowa im. św Eugeniusza de Mazenoda w Jeziorku informuje, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. św.
Eugeniusza de Mazenoda w Jeziorku , Jeziorko 123 A , 26-006 Nowa Słupia , zwanym
dalej Publiczną Szkołą Podstawową im.św. Eugeniusza de Mazenoda w Jeziorku ; tel. (
41)3177980 , e-mail: spjeziorko@o2.pl ;
2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie
danych) jest Marek Woźniak (kontakt do inspektora: e-mail: wozniakmarek@op.pl);
3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań przez placówkę:
Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Eugeniusza de Mazenoda w Jeziorku , Jeziorko
123
A
,
26-006
Nowa
Słupia
zgodnie
z udzieloną przez Państwa zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4. Pani /Pana wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres niezbędny
do
przeprowadzenia
i rozliczenia wycieczki organizowanej przez ;
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych;
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania
danych osobowych;
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz
nie profiluje danych osobowych;
12.Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu
innym
niż
cel,
w którym dane osobowe zostaną zebrane.
..………………………………………………. (data i czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów )

KARTA ZGŁOSZENIOWA DRUŻYNY
Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka
,,Piłkarska jesień”
25.09.2021 r.

nazwa drużyny

e-mail: ……………………………………………… tel. ……………………………………

Oświadczam, że jestem zdrowy i mogę uczestniczyć w turnieju oraz biorę na siebie
odpowiedzialność za wynikłe w trakcie gry kontuzje i związany z tym uszczerbek na
zdrowiu. Jednocześnie zrzekam się praw do wszelkich roszczeń wobec organizatorów
zawodów.
Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami regulaminu i zobowiązuje się wraz z
członkami mojej drużyny do jego przestrzegania.

Nr

Nazwisko i imię uczestnika

Data zgłoszenia

Rok urodzenia i miejscowość
zamieszkania

Podpis

UWAGA! KARTĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI

Podpis uczestnika

Organizator

