REGULAMIN
XIV TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA DRZEWICY
§ 1. O TURNIEJU
1. Celem organizacji XIV Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta
Drzewica jest promowanie wśród młodzieży i dorosłych sportowej aktywności i zasad
gry fair play, aktywizacja lokalnych społeczności oraz zachęta do wspólnego
organizowania różnych działań sportowych, a także popularyzacja zdrowego stylu życia,
rozwijanie zainteresowania sportem i wspomaganie inicjatyw młodzieżowych.
2. Turniej jest organizowany w jednej kategorii wiekowej: 16 lat i więcej.
3. Mecze fazy eliminacyjnej odbywać się będą na boisku w miejscowości Świerczyna.
4. Mecze fazy pucharowej odbędą się na stadionie miejskim w Drzewicy.
5. XIV Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Drzewicy będzie rozgrywany w terminie:
7, 14, 21 lipca (eliminacje), 28 lipca (finały).
§ 2. ORGANIZATOR
1. Organizatorem turnieju jest Urząd Miejski w Drzewicy.
2. BIURO ORGANIZACYJNE TURNIEJU:
Referat organizacji, promocji i kadr w Urzędzie Miejskim w Drzewicy, pok. nr 13.
ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica
Koordynacja turnieju:
Piotr Bajerowski – Referent ds. promocji (tel. 531-452-944 / 48 375-79-82)
Mariusz Wrzosek – Koordynator turnieju (tel. 725-596-510)
§ 3. ZGŁOSZENIA DRUŻYN
1. Informacje o XIV Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Drzewicy i zaproszenia do
udziału w turnieju zostaną wysłane do wszystkich sołectw, ogłoszenie pojawi się na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Drzewicy www.drzewica.pl oraz na tablicy
informacyjnej przed budynkiem urzędu.
2. Prawo do udziału w Turnieju mają drużyny amatorskie, które zgłoszą swój udział do
dnia 02.07.2019 r., godz. 15.00.
3. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z przyjęciem zasad i reguł zawartych
w regulaminie i przepisach gry.
4. W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy widnieją jako zawodnicy klubów
w strukturach Polskiego Związku Piłki Nożnej, jednak nie więcej niż 4 zawodników
w jednej drużynie.
5. Organizator zapewnia sobie prawo weryfikacji zawodników przez właściwe Okręgowe
Związki Piłki Nożnej.
6. Naruszenie w/w przepisu regulaminu powoduje wykluczenie drużyny z rozgrywek.
7. Zawodnicy biorący udział w turnieju zobowiązani są do posiadania ważnych badań
lekarskich lub poświadczenia lekarza na karcie zgłoszenia drużyny (liście startowej).
8. Opiekun drużyny zgłasza maksymalnie 18 zawodników.
9. Zawodnik musi mieć skończone minimum 16 lat. W przypadku osób niepełnoletnich
bezwzględnie wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na
udział w Turnieju, którą opiekunowie drużyn przekazują Organizatorowi do dnia
zakończenia przyjmowania zgłoszeń.
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10. Zawodnik w trakcie Turnieju może reprezentować tylko 1 zespół, pod rygorem
wykluczenia drużyny z dalszych rozgrywek.
11. Opiekun drużyny zgłasza udział zawodników na Turniej oraz jest odpowiedzialny
za dyscyplinę zawodników, przestrzeganie regulaminu i harmonogramu rozgrywek.
Opiekun na każdym etapie rozgrywek musi posiadać kartę zgłoszenia drużyny (listę
startową). Opiekun zobowiązany jest do zebrania dokumentów od swoich zawodników
(potwierdzających tożsamość, miejsce zamieszkania i wiek zawodników)
i przedstawienia ich arbitrowi lub Organizatorom na ich żądanie, łącznie z weryfikacją
bezpośrednią (dokument – zawodnik).
12. Zawodnicy każdej z drużyn muszą być mieszkańcami gminy Drzewica.
13. Zgłoszenia należy złożyć na piśmie wg następującego wzoru:
Nazwa drużyny…………………………………………… Miejscowość……………………………………………….
Lp.

Nazwisko i imię
zawodnika

PESEL

Dokładny adres
zamieszkania

Tel. kontaktowy
(nieobowiązkowy)

Podpis

1.
…..
Czytelny podpis opiekuna………………………………………………………
Kontakt do opiekuna drużyny:………………………….
§ 4. NAGRODY
1. Organizator przewiduje puchary i nagrody dla pierwszych czterech drużyn oraz
statuetki dla najlepszego strzelca oraz najlepszego bramkarza Turnieju.
2. W przypadku, gdy kilku zawodników strzeli taką samą liczbę bramek, nagroda trafia
do zawodnika, którego drużyna zajęła wyższe miejsce w Turnieju. W przypadku gdy
liczba bramek jest taka sama u kilku zawodników w tej samej drużynie, zadecyduje
losowanie, które przeprowadzi koordynator Turnieju w obecności zainteresowanych
osób.
3. W przypadku bramkarzy, gdy kilku zawodników puści taką samą najmniejszą ilość
bramek, nagroda trafia do tego, który rozegrał największą liczbę minut. Aby bramkarz
był mógł kandydować w klasyfikacji musi rozegrać w Turnieju przynajmniej 120 minut,
tj. minimum 3 mecze.
§ 5. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
Organizator zapewnia:







nagrody;
ubezpieczenie wszystkich zawodników;
opiekę medyczną;
obsługę sędziowską;
napoje dla drużyn na każdy mecz;
prowadzenie dokumentacji rozgrywek.

§ 6. ZASADY ROZGRYWEK
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1. Kadra meczowa składa się z minimum 8 zawodników – maksimum 18 zawodników.
Opiekun drużyny na 15 minut przed rozpoczęciem spotkania wypełnia protokół
otrzymany od sędziego i niezwłocznie mu go przekazuje.
2. Zawodnicy z kadry meczowej muszą posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem
poświadczający tożsamość.
3. Brak w/w dokumentu skutkuje niedopuszczeniem zawodnika do udziału
w rozgrywkach na danym etapie.
4. Drużyna, w której będzie grał nieuprawniony zawodnik zostaje usunięta z Turnieju.
5. Rozgrywki eliminacyjne prowadzone będą w grupach (w zależności od liczby
zgłoszonych drużyn).
6. Skład poszczególnych grup oraz kolejność spotkań będzie ustalona w drodze losowania
na spotkaniu organizacyjnym 2 lipca 2019 r.
7. Czas trwania gry w eliminacjach – 2 x 30 minut, 10 minut przerwy.
8. W fazie pucharowej w przypadku remisu w regulaminowych 30 minutach, zarządza się
dogrywkę w wymiarze czasowym 10 minut. Jeśli i ona nie przyniesie rozstrzygnięcia
drużyny przystępują do konkursu „11” wg standardowych przepisów gry w piłkę nożna.
Karne – 5 kolejek, a później do nie trafienia przez 1 drużynę.
9. Mecz może rozpocząć się tylko wtedy, gdy w każdej drużynie jest minimum
7 zawodników. Jeśli drużyna reprezentowana jest przez mniejszą liczbę zawodników,
uznawana jest za drużynę niekompletną, a wynik meczu zostanie zweryfikowany na jej
niekorzyść w stosunku 3:0 i 0 punktów.
10. Godziny meczów podane są w harmonogramie. Organizator zastrzega sobie zmiany
w przyjętym harmonogramie, o czym poinformuje kierowników drużyn najpóźniej
1 dzień przed planowanym meczem.
11. Niestawienie się drużyny do 10 minut po planowanym rozpoczęciem meczu oznacza
walkower na korzyść drużyny przeciwnej w stosunku 3:0.
12. Zmiany zawodników odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami piłki nożnej. Na
zmianę zawodnika zezwala sędzia. Każde inne wprowadzenie zawodnika na boisko
będzie uznane za niewłaściwe. Zawodnik, który został zmieniony ma prawo do
ponownego powrotu na plac gry.
13. Zawodnicy drużyny muszą posiadać jednolity kolor koszulek - najlepiej z numerem,
spodenki sportowe, obuwie sportowe (dopuszcza się buty tzw. lanki). Wyklucza się grę
w metalowych wkrętach. Arbiter prowadzący zawody weryfikuje to przed meczem.
Zawodnik musi zmienić obuwie na dostosowane do nawierzchni, w przeciwnym razie
zostaje wykluczony z udziału w konkretnym meczu.
14. Uwagi kierowników drużyn dotyczące nieprawidłowości organizacyjnych, sędziowania
itp. można po meczu wpisać na odwrocie protokołu.
15. Mecze rozgrywane będą w godzinach 15.00 – 20.00.
16. Punktacja gier:
 Zwycięstwo 3 pkt.
 Remis
1 pkt.
 Porażka
0 pkt.
17. Ustalenie kolejności końcowej:
 O kolejności końcowej decydują:
 Ilość punktów,
 w przypadku równiej ilości punktów 2 zespołów:
 bezpośrednie spotkanie;
 bilans bramkowy;
 liczba bramek strzelonych;
 losowanie
 w przypadku równiej ilości punktów więcej niż 2 drużyn
 Ilość zdobytych punktów pomiędzy zainteresowanymi zespołami
(tzw. „mała tabelka”);
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 różnica bramek jw.
 większa liczba zdobytych bramek jw.
 losowanie.
18. Kary porządkowe:
 Sędzia może ukarać zawodnika karami minutowymi w wymiarze 2 i 5 minut.
Jeśli powodem wyrzucenia z boiska będzie brutalny faul lub skandaliczne
zachowanie, zawodnik zostaje wykluczony z dalszych rozrywek. Informacja
znajdzie się w pomeczowym protokole. Drużyna może kontynuować mecz w
składzie minimum 7 zawodników. Jeśli ta liczba spadnie, drużynie przeciwnej
przyznaje się walkower 3:0 (nie ma strzelców bramek w tym meczu, nawet w
przypadku jeśli do momentu przebywania na boisku minimalnej liczby graczy
padną gole). Otrzymanie 3 żółtych kartek w Turnieju powoduje pauzę kolejnym
meczu.
 W przypadku nie stawienia się drużyny lub spóźnienia powyżej 10 minut,
zespołowi przeciwnemu przyznaje się walkower 3:0;
 W przypadku stwierdzenia gry przez nie uprawnionego zawodnika zespołowi,
o czym mówi § 3 niniejszego Regulaminu, drużyna zostaje usunięta z dalszych
rozgrywek, a wszelkie wyniki gier z danym zespołem zostają anulowane. Sędzia
ma prawo sprawdzenia dokumentów potwierdzających tożsamość zawodników.
 W przypadku stwierdzenia, że na boisku gra zawodnik będący w stanie
nietrzeźwym, sędzia przerywa spotkanie, pokazuje czerwoną kartkę
zawodnikowi i kontynuuje zawody. Gdy opiekun drużyny nie zadba o to, aby
dany zawodnik opuścił płytę boiska, sędzia przerywa zawody i przyznaje
drużynie przeciwnej walkower 3:0.
21. Przepisy dodatkowe: podczas turnieju obowiązują ogólne przepisy gry w piłkę nożną.
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu odszkodowania za zaginione mienie
i przedmioty osobiste uczestników rozgrywek.
2. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny poddać się wcześniej badaniom lekarskim
stwierdzającym ich dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań do udziału w turnieju. Za
nie wykonanie badań i wynikających z tego tytułu wypadków i konsekwencji prawnych
odpowiedzialność spada na kierowników drużyn i samych zawodników lub ich
opiekunów prawnych.
3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające
z udziału w Turnieju osób chorych oraz skutki wypadków przed, po i w czasie gry.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, ponad ubezpieczenie,
o którym mowa w § 5.
5. Sposób interpretacji regulaminu oraz wszystkie sprawy sporne rozstrzyga organizator.
Bieżące informacje na temat zawodów dostępne są na stronie internetowej:
www.drzewica.pl.
§ 8. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”,
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informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Drzewicy, 26-340
Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, tel. 48 375 60 91, e-mail ugm@drzewica.pl.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych poprzez adres e-mail: UMiGDrzewica@iod.mobi
3. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika przetwarzane będą w celu uczestnictwa i promocji
Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy Drzewica oraz ubezpieczeniem
uczestników od NNW zgodnie z dobrowolnie wyrażoną zgodą z art. 6 ust. 1 lit. a) na:
a) przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu,
daty i miejsca urodzenia oraz wizerunku i ich publikacji na oficjalnej stronie
internetowej ADO, portalu społecznościowym Facebook i publikacji w prasie i ich
portalach,
b) nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa
autorskiego,
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika przysługuje
Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania,
usunięcia, jeśli przetwarzanie odbywa się za wyrażoną wcześniej zgodą, żądania
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo
sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie
zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnej chwili.
Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. mają
Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Odbiorcą danych będzie hosting oficjalnej strony internetowej Urzędu Miejskiego
w Drzewicy, Facebook Inc. oraz ubezpieczyciel. ADO nie zamierza przekazywać danych
osobowych innym podmiotom poza organami upoważnionymi do tego na podstawie
przepisów prawa lub jest konieczne w sytuacji żywotnego interesu osoby, której dane
dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1. lit d) RODO.
6. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.
7. ADO nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej z wyjątkiem danych publikowanych na oficjalnym profilu
społecznościowym administratora - Facebook (USA).
8. Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po upływie 30 dni od zakończenia
zawodów lub do wycofania zgody.
9. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej uczestnictwo
w biegu nie jest możliwe bez ich podania.
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