
REGULAMIN  

TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY WIĄZOWNA 

„GRAMY PRZECIWKO PRZEMOCY” 

7 grudnia 2019 r. 

 

I. ORGANIZATOR: 

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie. 

II. CEL: 

Popularyzacja piłki nożnej, jako aktywnego wypoczynku. 

Promowanie idei „Białek Wstążki”. 

III. MIEJSCE I TERMIN:  

Hala sportowa w SP MALCANÓW, 30.11.2019 r. 

IV. UCZESTNICTWO: 

1. W Turnieju mogą brać udział zawodnicy z roczników 2008 i 2009. 

2. Drużna maksymalnie może liczyć 10 zawodników, minimalnie 6. 

3. W Turnieju weźmie udział maksymalnie 8 drużyn (decyduje kolejność zgłoszeń).  

4. Zgłoszenie drużyny odbywa się poprzez przesłanie na adres mailowy 

m.bialek@gok-wiazowna.pl nazwy drużyny, listy zawodników wraz z ich datą urodzenia 

do dnia 25 listopada 2019 r. do godz. 12:00. Zgłoszenia nadesłane po wyznaczonym 

terminie nie będą brane pod uwagę. 

5. Każda zgłoszona drużyna musi posiadać kapitana zespołu oraz pełnoletniego opiekuna, 

którzy wskazani będą na liście zgłoszeniowej. Opiekun w czasie turnieju musi być obecny 

na ławce rezerwowych i posiadać aktualny dokument potwierdzający tożsamość. 

V. SYSTEM ROZGRYWEK: 

1. Drużyny zostaną podzielone na dwie grupy po cztery zespoły. 

2. Mecze w grupach rozgrywane są systemem „każdy z każdym”. Mecze rozpoczynają się 

o godz. 09:00. Finał przewidziany jest na godzinę 12:45. Wręczenie nagród rozpocznie się 

po rozegraniu meczu finałowego. 

3. Czas jednego meczu to 10 minut, bez przerwy. 

4. Przerwy między meczami wynoszą max. 5 minut. 

5. Liczba zawodników na boisku poszczególnych drużyn: 5 (w polu) + 1 (bramkarz). 

6. Zmiany zawodników systemem „hokejowym”, przy linii środkowej, podczas przerwy 

w grze. 

7. Rzut karny wykonuje się z odległości ok. 7 m. 



8. Rozpoczęcie gry ze środka jest traktowane jak rzut wolny pośredni.  

9. O podyktowaniu rzutu wolnego pośredniego lub bezpośredniego decyduje sędzia, zgodnie 

z przepisami gry. Czas na wykonanie stałego fragmentu gry wynosi 5 sekund. 

10. Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą z podłoża, tylko na swojej połowie.  

11. Po wyjściu piłki na aut lub uderzeniu piłki w górną konstrukcję hali, następuje 

wprowadzenie jej do gry nogą (przez jeden kontakt) zza linii bocznej (dołem – do 

wysokości kolan).  

12. Przy stałych fragmentach gry, zawodnicy drużyny broniącej muszą znajdować się 

w odległości minimum 3 m od piłki. 

13. Gra prowadzona jest bez wślizgów. Wyjątkiem są wślizgi ofensywne lub defensywne bez 

obecności i kontaktu z przeciwnikiem.  

14. Sygnałem kończącym mecz jest sygnał dźwiękowy (gwizdek) wykonywany przez 

sędziego. 

15. Pozostałe przepisy zgodne z przepisami gry w piłkę nożną halową PZPN. 

16. Drużynę obowiązuje jednolity strój (możliwość założenia znaczników) i halowe obuwie 

sportowe. 

17. Za rażące przewinienia zawodnik może być usunięty z gry na okres od 1 do 3 min lub 

utraty bramki. Kary czasowe mogą być stopniowane w stosunku do zawodnika 

kilkakrotnie przekraczającego przepisy gry. W przypadku czasowego wykluczenia 

bramkarza, kapitan drużyny wyznacza zawodnika z pola, który odbywa karę za bramkarza. 

18. Zawodnik, który dopuścił się brutalnego faulu, znieważył sędziego, przeciwników, 

kibiców poprzez używanie niecenzuralnego języka (przekleństwa), gesty, uderzenie, 

ukarany będzie czerwoną kartką. Czerwona kartka skutkuje wykluczeniem ukaranego 

zawodnika z całego turnieju.  

VI. SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

1. Wszystkich zawodników obowiązuje posiadanie legitymacji szkolnej (w dniu zawodów) 

oraz zgody rodziców/opiekunów prawnych w/s przeciwwskazań do udziału w turnieju, za 

co odpowiadają opiekunowie drużyn (możliwość przesłania wraz z listą zgłoszeniową). 

2. Decyzje w sprawach spornych, nie ujętych w niniejszym regulaminie, podejmuje 

organizator. 

3. Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub 

wypadki losowe poniesione przez uczestników turnieju. 

4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni. 

5. Dopuszcza się możliwość zmian w regulaminie w przypadku zmniejszonej liczby drużyn. 



VII. NAGRODY: 

I miejsce: puchar + medale i dyplomy dla zawodników; 

II miejsce: puchar + medale i dyplomy dla zawodników; 

Pozostałe miejsca: dyplomy dla zawodników. 

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie 

z siedzibą ul. Kościelna 41, 05-462 Wiązowna. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury jest Pan Sławomir 

Plejznerowski, adres e-mail: iod.oswiata@wiazowna.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Turnieju oraz w celach 

promocyjnych i informacyjnych związanych z Turniejem, w ramach działań 

prowadzonych przez Organizatora Turnieju. 

4. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są 

przetwarzane, w szczególności związanych z organizacją Turnieju oraz ogłoszeniem 

i publikacją jego wyników. 

5. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje 

brakiem możliwości udziału w Turnieju 

8. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych 

Uczestnika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 


