
Turniej Piłki Nożnej 

TATA CUP  

                         DOPIEWO 8 MARCA 2020r.,   godz. 9:00 

 

 

Regulamin  

 

1. Cel imprezy:  

*Popularyzacja sportu  

*Integracja miłośników piłki nożnej 

2. Organizator: 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie 

3. Drużyny: 

Każda drużyna powinna się składać z minimum z 5 zawodników, a maksymalnie z 10. 

Poszczególne mecze rozgrywane w systemie: 4 zawodników w polu + bramkarz. 

Ilość zmian nieograniczona. 

4. Boisko  

Turniej rozgrywany będzie na hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Dopiewie ul. Polna 1a.  

Boisko o wymiarach 40mx 20m.  

Bramki 3m x 2m.  

Piłka halowa rozmiar 4 

5. Zgłoszenia do rozgrywek 

W Turnieju biorą udział rodzice, trenerzy dzieci grających w klubach, szkołach itp. którzy 

ukończyli 25 rok życia.   

Organizator wyraża zgodę na udział w zawodach amatorów, jak również czynnych zawodników 

z klubów piłkarskich. 

Każdy uczestnik musi posiadać przy sobie dokument potwierdzający wiek. 

Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów 

gry w turnieju. 

 

Zapisy i zgłoszenia do 28 lutego 2020 roku przyjmuje: 

Mateusz Jaworski   tel. kom. 519 807 444 email: mateusz.jaworski@dopiewo.pl 

 

Wpisowe za turniej wynosi 150 zł brutto, płatne przelewem na rachunek bankowy GOSiR 

najpóźniej do 4 marca 2020r.  numer konta: 32 9043 1012 2012 0027 5235 0002 

Zawody odbędą się przy udziale minimum 6 drużyn, a maksymalnie 10. 

Potwierdzeniem udziału jest wykonanie przelewu gotówki. 

6. Organizacja rozgrywek 

* Formuła rozgrywek jest uzależniona od ilości zgłoszonych zespołów  

* Turniej odbędzie się po zgłoszeniu minimum 6 zespołów 
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* O kolejności w tabeli w decyduje:  

• większa liczba zdobytych punktów  

• wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy drużynami (w przypadku 3 drużyn "mała tabela" 

uwzględniająca wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy tymi drużynami). 

• większa liczba goli "dodatnich" (różnica między strzelonymi a straconymi bramkami) 

•większa liczba strzelonych bramek  

• w przypadku remisu w meczach półfinałowych lub o poszczególne miejsca o zwycięstwie 

decydują rzuty karne (po 3 zawodników, w przypadku gdy nadal jest remis, aż do skutku) 

•ostatecznie losowanie 

7. Wybrane przepisy gry 

• Ilość zmian jest nieograniczona i nie wymaga przerwy w grze  

• Czas gry uzależniony od ilości zespołów (12-15min)  

• Zawodnicy powinni występować w jednolitych strojach sportowych z numerami, w obuwiu 

przeznaczonym do gry w hali 

• Sędzia ma prawo nie dopuścić do gry zawodnika, który nie spełnia ww. warunków 

•dopuszcza się grę w oznacznikach.  

• Stosuje się następującą gradację kar:  

*upomnienie słowne  

 *wykluczenie jednominutowe 

8. Postanowienia końcowe 

• Podane dane uczestników, zespołów biorących udział w turnieju i wyrażenie zgody na ich 

przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi polegającej  

na przeprowadzeniu imprezy pod nazwą Turniej Piłki Nożnej TATA CUP w dniu 8 marca 2020 

roku w godzinach 09.00 – 15.00 na terenie hali sportowej GOSiR w Dopiewie.  

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Dopiewie, ul. Polna 1a, 62-070 Dopiewo, NIP: 7772954039.  

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla 

realizacji Turniej Piłki Nożnej TATA CUP. Każdy z Państwa biorący udział w turnieju TATA CUP 

ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania.  

 

• Do udziału w Turnieju dopuszczona jest drużyna, która spełniła wszystkie wymogi dotyczące 

zgłoszenia drużyny oraz wniosła opłatę startową 

• Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji lub walkower (5:0), 

Karę orzeka organizator. W przypadku stwierdzenia w jakiejkolwiek fazie rozgrywek 

grupowych grę nieuprawnionego zawodnika, wszystkie wcześniej rozegrane mecze z udziałem 

tego zawodnika będą zweryfikowane jako walkower dla drużyny przeciwnej (bez względu  

na wynik tych meczów)  

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za udział w rozgrywkach osób 

chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz za skutki tych wypadków w czasie gry,  

na czas turnieju w zakresie ubezpieczenia OC i NW uczestnicy turnieju ubezpieczają się sami 

• Drużyna zgłaszająca protest musi dostarczyć go na piśmie do organizatora zaraz po meczu. 

Organizator rozstrzyga spór do czasu następnego meczu drużyn, których spór dotyczy  

• Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator. Organizator 

zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie przed jak i w trakcie trwania turnieju. 


