
     MISTRZOSTWA GMINY DOPIEWO 
            w amatorskiej piłce nożnej 

    O PUCHAR DYREKTORA GOSiR W DOPIEWIE 

         SKÓRZEWO 25.09.2022 r.  

 REGULAMIN 

❖ Celem turnieju jest propagowanie aktywnego stylu życia poprzez piłkę nożną. 
❖ W turnieju weźmie udział max. 10 drużyn , podzielonych na dwie grupy, w fazie finałowej na 

grupy Mistrzowską oraz Ligową. Turniej odbędzie się przy minimalnej ilości 5 drużyn. 
❖ Miejscem jest kompleks boisk ORLIK 2012 przy ul. Kozierowskiego 1 w Skórzewie 
❖ Termin Turnieju: 25.09.2022 

- przyjazd drużyn od godz. 8:30 
- otwarcie turnieju 8:50 
- rozpoczęcie rywalizacji 9:00 

❖ Organizatorem Turnieju jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie 
❖ Wpisowe wynosi 150 zł. płatne na konto Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Polna 1a 62-070 

Dopiewo nr kota : 62 9043 1012 2104 0027 5235 0003 
❖ Zgłoszenia zespołów drogą mailową na adres: adam.kocik@dopiewo.pl wraz z potwierdzeniem 

wpłaty nie później niż do 23.09.2022 godz. 12:00. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. 
❖ Organizator zapewnia 6 meczy/90 min. Gry dla każdej drużyny 
❖ Organizator zapewnia dla 3 najlepszych drużyn puchary i nagrody rzeczowe. 
❖ Organizator zapewnia sędziego zawodów. 
❖ Organizator zapewnia opiekę medyczną – ratownika medycznego 
❖ Organizator zapewnia drużynom szatnie/przebieralnie, jednocześnie organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubionych w szatniach itp. 
❖ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odniesione kontuzje i urazy podczas turnieju, 

drużyny mogą się ubezpieczyć we własnym zakresie od NW. 
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❖ Przepisy gry: 
1. W turnieju bierze udział 10 drużyn , podzielonych na dwie grupy A i B (załącznik nr 2 do regulaminu) / 

w przypadku mniejszej liczby drużyn organizator zmieni formułę gry na każdy z każdym/ 
2. Dwie najlepsze drużyny po fazie grupowej będą uczestniczyć w fazie finałowej w grupie 

Mistrzowskiej, pozostałe w grupie Ligowej 
3. czas gry :15 min 
4. Drużynę tworzy 10 zawodników. 
5. w grze bierze udział 5 zawodników i bramkarz. Ilość zmian w meczu dowolna, zmiany hokejowe. 
6. rzut karny wykonuje się z linii 9 m. 
7. wznowienie z autu bocznego wprowadzenie nogą z linii  boiska. 
8. przy rozgrywkach grupowych punktacja jest następująca: 

• zwycięstwo – 3 pkt 

• remis – 1 pkt 

• przegrana – 0 pkt.. 
w przypadku przy równej ilości punktów zdobytej przez 2 drużyny bierze się pod uwagę: 

• bezpośredni pojedynek 

• różnicę bramek 

• ilość bramek zdobytych 
przy 3 lub większej liczbie drużyn z tą samą ilością bramek sporządza się małą tabelę i bierze się pod 
uwagę: 

• różnice bramek 

• ilość bramek zdobytych 

• losowanie w przypadku nie wyłonienia zwycięscy 
pozostałe przepisy według przepisów PZPN 
w przypadkach spornych interpretacja przepisów przysługuje organizatorom. 

❖ 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 w 
dniu 25.09.2022 r. w godzinach 9:00 – 16:00 na terenie kompleksu boisk ORLIK 2012 w Skórzewie.  

❖ Administratorem przetwarzania danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Dopiewie, ul. Polna 1a, 62-070 Dopiewo.  

❖ Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji turnieju, 
każda z osób biorących udział w turnieju 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 zespołu oraz wniosła opłatę startową w terminie.  

❖ Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za udział w turnieju osób chorych i 
wynikające z tego powodu wypadki oraz za skutki tych wypadków w czasie gry, na czas turnieju w 
zakresie ubezpieczenia NNW uczestnicy turnieju ubezpieczają się sami.  

❖ Turniej odbędzie się zgodnie z obowiązującymi na dzień zawodów wytycznymi zawartymi w 
rozporządzeniach Rady Ministrów dotyczących sytuacji pandemicznej na terenie Polski, a zawodnicy 
będą musieli przestrzegać reżimu sanitarnego związanego z epidemią COVID-19. 

❖ Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator. Organizator zastrzega 
sobie prawo do zmian w regulaminie przed, jak i w trakcie trwania turnieju. 

 

 

 


