
Regulamin 
Turnieju Halowej Piłki Nożnej 

pod patronatem 

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Dąbrówka 

  

1. Zgłoszenia drogą mailową do dnia 10 Października 2018r. do godz. 15.00 (termin 

może zostać wydłużony) na  biuro@muksdabrowka.pl. Należy podać imię i 

nazwisko opiekuna drużyny. 

2. Termin i miejsce zawodów: 14 października (niedziela), od godz. 10.00, hala 

sportowa przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce. Zakończenie turnieju jest 

przewidziane na godz. 18.30. 

3. Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

4. Turniej ma charakter towarzyski i rywalizacja powinna się toczyć w duchu zasady 

„fair play”. 

5. Organizatorzy zapewniają: 

- puchary dla zdobywców 3 pierwszych miejsc, 

- upominki oraz medale dla wszystkich drużyn, 

- upominki oraz nagrody dla zawodników wyróżnionych. 

6. Opiekunowie drużyn odpowiadają za: 

- bezpieczeństwo uczniów podczas przejazdu, 

- posiadanie przez uczniów aktualnych badań lekarskich lub oświadczeń rodziców o 

braku przeciwwskazań zdrowotnych, 

- przestrzeganie przez uczniów regulaminu hali sportowej, 

- zachowanie swoich uczniów na boisku i poza nim. 

7. Drużyny: 

- każda drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodników (6 + 4 rezerwowych), 

- wszyscy zawodnicy powinni posiadać stroje sportowe w jednakowym kolorze (lub 

znaczniki) oraz sportowe obuwie na zmianę przeznaczone do gry na hali (o jasnej 

gładkiej podeszwie bez kolorowych wstawek).  

Uczniowie bez odpowiedniego obuwia (gładka jasna podeszwa!) nie zostaną 

dopuszczeni do gry. 
8.Sędziowanie: 

- sędziowanie odbywa się zgodnie z przepisami PZPN, 

- mecze sędziują sędziowie związkowi, 

- faule celowe lub brutalne są karane czerwoną kartką, 

- użycie wulgaryzmu jest karane jest usunięciem zawodnika z boiska na 2 min. 

(pierwsze przewinienie) lub 5 min. (drugie i kolejne przewinienia). 

9. System rozgrywek: 

         -  system rozgrywek zależny jest od liczby zgłoszonych drużyn 

         - czas gry jest od liczby zgłoszonych drużyn (konsultacja trenerów przed turniejem) 

- za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis – 1 pkt., 

- o kolejności w miejsc decydują kolejno: 

            - liczba uzyskanych punktów, 

- jeżeli 2 zespoły uzyskały taką samą liczbę punktów, decyduje wynik 

bezpośredniego starcia, a jeżeli był remis to bilans zdobytych bramek,  dalej 

liczba straconych bramek. Jeżeli to nie przyniesie rozstrzygnięcia, decydują 

rzuty karne po 3 strzały z każdej drużyny, 



- jeżeli 3 zespoły uzyskały taką samą liczbę punktów decyduje bilans 

zdobytych bramek, dalej liczba straconych bramek. Jeżeli to nie przyniesie 

rozstrzygnięcia, decydują rzuty karne po 3 strzały z każdej drużyny 

neutralnemu bramkarzowi. 

  

  

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

1. Uczestnik bierze udział w HALOWYM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ na własną 

odpowiedzialność.  

2. Za bezpieczeństwo niepełnoletnich uczestników zawodów odpowiadają ich rodzice / 

opiekunowie prawni lub w przypadku zgłoszeń szkolnych - opiekunowie wyznaczeni 

przez szkoły. 

3. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW w czasie TURNIEJU.  

4. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zostały zachowane wszelkie zasady 

bezpieczeństwa, niemniej jednak nie ponosi odpowiedzialnośći za powstałe urazy w 

trakcie HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ. 

5. Organizator zapewnia uczestnikom zabezpieczenie medyczne w postaci punktu z 

ratownikami medycznymi w trakcie trwania imprezy. Punkt ten znajduje się na Sali 

gimnastycznej. Organizator nie pokrywa innych kosztów medycznych.  

6. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów w przypadku 

wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.  

7. Przedmioty wartościowe uczestników biegu, na czas biegu będzie można 

zdeponować w depozycie. Przedmioty te, powinny mieścić się w formacie torby 

A3. Za rzeczy pozostawione lub zagubione (poza depozytem) organizator 

turnieju nie ponosi odpowiedzialności. 

8. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w 

formularzu zgłoszeniowym dla celów związanych z przeprowadzeniem 

HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ w zakresie określonym regulaminem 

konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677.) 

9. Zawodnicy podczas gry zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu 

oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, 

organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych.  

10. We wszystkich sprawach, które nie zostały objęte zapisami niniejszego 

Regulaminu, decydują organizatorzy.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz ostatecznej interpretacji 

niniejszego regulaminu.  Ostateczna wersja regulaminu będzie dostępna w dniu 

14 października 2018 r., dostępna podczas rejestracji zespołów. 

 

„Moje dane osobowe będą przetwarzane przez MUKS Dąbrówka ul T. Kościuszki 20a,w 

celu prowadzenia usług rejestracji do zawodów, zbierania mojej historii startów i 

zarządzania zgłoszeniami do zawodów (podstawa prawna: Art 6 pkt 1 lit. B RODO). Moje 

dane przetwarzane będą od momentu założenia konta do momentu wycofania przeze mnie 



zgody (usunięcia konta) lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo 

do przeniesienia danych. " 

 

 

  
 


