Halowy Turniej
Piłki Nożnej „TATA CUP”
GOSiR w Dopiewie, 6.03.2022 r.
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CEL IMPREZY:
popularyzacja sportu
integracja miłośników piłki nożnej
podnoszenie sprawności fizycznej
rywalizacja w duchu fair play
ORGANIZATORZY:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie
Gmina Dopiewo
MIEJSCE i TERMIN:
hala widowiskowo-sportowa GOSiR w Dopiewie przy ul. Polna 1a
boisko o wymiarach 40m x 20m
bramki 3m x 2m
piłka halowa: rozmiar 4
6 marca 2022 r. (niedziela) w godz. 9:00-16:00 (zbiórka zespołów o godz. 8.40)
ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK:
w turnieju mogą brać udział rodzice dzieci (ojcowie i ew. matki)
w turnieju mogą grać amatorzy jak i czynni zawodnicy
zawodnicy muszą mieć ukończone 25 lat
w każdym zespole mogą grać trenerzy (jeden bez ograniczenia wieku)
każdy uczestnik turnieju musi posiadać przy sobie dokument potwierdzający wiek
zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry
w turnieju
zapisy do 2 marca 2022 r. z podaniem nazwy drużyny i liczby zawodników na e-mail:
gosir@dopiewo.pl
wpisowe za udział w turnieju wynosi 200 zł. Wpłaty przyjmowane są tylko i wyłącznie przelewem
na rachunek bankowy GOSiR w Dopiewie najpóźniej do 3 marca 2022 r. - Poznański Bank
Spółdzielczy Oddział w Dopiewie, konto nr 62 9043 1012 2104 0027 5235 0003
zawody odbędą się przy udziale minimum 6 i maksymalnie 10 zespołów. Potwierdzeniem udziału
drużyny jest zapłacenie przelewem wpisowego w terminie
o kolejności zgłoszeń decyduje termin wpływu wpisowego na konto GOSiR w Dopiewie
ORGANIZACJA ROZGRYWEK:
szczegółowy harmonogram meczów podany zostanie przed rozpoczęciem turnieju i uzależniony
będzie od liczby zgłoszonych zespołów
w I fazie rozgrywek mecze odbywać się będą w 2 grupach eliminacyjnych
podział na grupy odbędzie się poprzez losowanie przed rozpoczęciem turnieju
w eliminacjach grupowych drużyny rozgrywają mecze systemem "każdy z każdym"
o kolejności w tabeli decyduje:
- większa liczba zdobytych punktów (3 pkt. za zwycięstwo, 1 za remis, 0 za przegraną)
- 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
- losowanie
po dwa najlepsze zespoły z grupy awansują do półfinałów i zagrają „na krzyż” (1A-2B i 1B-2A)
- zespoły, które zajmą III miejsca w grupie, zagrają o 5 lokatę w turnieju
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- miejsca IV zagrają o 7 lokatę w turnieju
- miejsca V zagrają o 9 lokatę w turnieju
mecze rundy finałowej muszą wyłonić zwycięzcę. W przypadku remisu w regulaminowym czasie gry,
zwycięzcę wyłoni seria rzutów karnych (po 3 rzuty karne wykonywane przez każdą z drużyn,
a jeżeli te nie przyniosą rezultatu – seria do skutku - po jednym rzucie karnym)
za zwycięstwo w turnieju przewidziany jest puchar oraz nagroda dla całej drużyny, pozostałe zespoły
otrzymają pamiątkowe statuetki, podobnie jak najlepszy bramkarz i zawodnik turnieju
WYBRANE PRZEPISY GRY:
czas gry – uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn
sędziami będą osoby wyznaczone przez WZPN. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN
zawodników obowiązuje strój sportowy w jednakowej/zbliżonej kolorystyce oraz obuwie halowe
z białą podeszwą
sędzia ma prawo nie dopuścić do gry zawodnika, który nie spełnia tych warunków
sędziowie stosować będą następującą gradację kar:
- upomnienie słowne
- wykluczenie dwuminutowe
- wykluczenie do końca meczu (czerwona kartka)
- kara dwuminutowa zostanie anulowana, gdy drużyna osłabiona brakiem jednego
zawodnika straci bramkę
rzut karny wykonywany będzie z odległości wyznaczonej przez sędziego
DRUŻYNY:
każda drużyna składać się powinna z min. 5 i maks. 10 zawodników (4 zawodników w polu +
bramkarz)
gra może być kontynuowana, gdy drużyna na boisku liczy min. 4 zawodników
ilość zmian jest nieograniczona i nie wymaga przerwy w grze
OBOWIĄZKI DRUŻYNY:
zawodnik zgłoszony do gry w jednym zespolenie nie ma prawa grać w innej drużynie.
W przypadku stwierdzenia w jakiejkolwiek fazie rozgrywek grę nieuprawnionego zawodnika,
wszystkie wcześniej rozegrane mecze z udziałem tego zawodnika będą zweryfikowane jako
walkower dla drużyny przeciwnej (bez względu na wynik tych meczów)
opiekun/kapitan ma obowiązek reprezentowania swojej drużyny oraz odpowiada za wszystkie szkody
powstałe przez zawodników
w turnieju mogą brać udział zawodnicy nie posiadający przeciwskazań zdrowotnych do czynnego
uprawiania sportu, których dane widnieją na Liście Zgłoszeniowej przesłanej do organizatora przez
opiekuna drużyny
przed rozpoczęciem turnieju opiekun drużyny musi przekazać organizatorowi podpisane
oświadczenie o stanie zdrowia zawodników i członków sztabu
zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność
do udziału w turnieju dopuszczona jest drużyna, która spełniła wszystkie wymogi dotyczące
zgłoszenia drużyny oraz wniosła opłatę startową w terminie
za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji lub walkower (0:5), karę
orzeka organizator
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas
zawodów, jak również za rzeczy zaginione w szatni, na trybunach oraz rzeczy i sprzęt pozostawione
w miejscach ogólnodostępnych
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 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
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turniej odbędzie się zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
zawodnicy i trenerzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność osobistą i majątkową za naruszenie
obowiązków zawartych w/w akcie prawnym oraz są zobowiązani do przestrzegania reżimu
sanitarnego związanego z epidemią COVID-19
turniej odbywać się będzie bez udziału publiczności
do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator. Organizator zastrzega
sobie prawo do zmian w regulaminie przed, jak i w trakcie trwania turnieju

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informujemy, iż:
• podanie danych osobowych członków zespołów biorących udział w turnieju i wyrażenie zgody na ich
przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu
imprezy pod nazwą „Halowy Turniej Piłki Nożnej TATA CUP” w dniu 6 marca 2022 r. w godzinach
9:00 – 16:00 na terenie hali GOSiR w Dopiewie
• uczestnicy wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć podczas zawodów oraz ich publikację na stronach
internatowych organizatora i innych mediów
• administratorem pozyskanych danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Dopiewie, ul. Polna 1a, 62-070 Dopiewo, NIP: 7772954039
• każdy biorący udział w turnieju ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu
nadzorczego
• administrator przetwarza dane osobowe uczestników wyłącznie w zakresie niezbędnym dla
realizacji tego turnieju
• dane osobowe uczestników turnieju nie będą profilowane i nie nastąpi zautomatyzowane
podejmowanie decyzji
• dane osobowe uczestników turnieju są przetwarzane w systemie, w którym zastosowano środki
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami
określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa
• administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących uczestników
turnieju właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich
informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego
prawa
• pozyskane dane osobowe podlegają usunięciu z bazy danych administratora po okresie 12 miesięcy
od zakończenia turnieju
• kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora jest możliwy za pomocą adresu e-mail:
gosir.iod@dopiewo.pl

