
 

 
 

 

                           TURNIEJ 
            PIŁKI NOŻNEJ AMATORÓW 

     

         SKÓRZEWO 16.04.2023 r.  

REGULAMIN 

1. CEL IMPREZY:  

• Popularyzacja sportu.  

• Integracja miłośników piłki nożnej. 

• Podnoszenie sprawności fizycznej. 

• Rywalizacja w duchu fair play. 
 

2. ORGAZNIZATORZY:  

• Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie 

• Gmina Dopiewo 
 

3. DRUŻYNY: 

• każda drużyna musi się składać z min. 6 i max. 10 zawodników, 

• turniej odbędzie się dla minimum 8 i maksymalnie 12 drużyn, decyduje kolejność 
zgłoszeń i zapłaty wpisowego, 

• zawodnicy muszą mieć ukończony 16 rok życia. 

• zawodnik niepełnoletni może wystąpić w drużynie za zgodą rodzica/prawnego opiekuna 
 

4. ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK:  

• w turnieju  biorą udział drużyny będące pasjonatami na poziomie amatorskim. 
Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu                     
i przepisów gry w turnieju  

• termin przyjmowania zgłoszeń na adres: gosir@dopiewo.pl – na dzień 06.04.2023 
roku. 

• koszt uczestnictwa w turnieju wynosi 300,00 zł brutto za drużynę. 

W turniejach wezmą udział drużyny, które do 06 kwietnia 2023 r. uregulują wpisowe na konto 

GOSiR w Dopiewo – Poznański Bank Spółdzielczy Oddział w Dopiewie 62 9043 1012 2104 0027 

5235 0003 podając w tytule przelewu nazwą zespołu z dopiskiem TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 

AMATORÓW 16.04.2023 

5. TERMIN I MIEJSCE: 

• 16 kwietnia 2023 roku (niedziela). 

• miejsce zmagań: boisko Orlik 2012 przy ul. Kozierowskiego 1 w Skórzewie, 
harmonogram poszczególnych spotkań zostanie ogłoszony przed rozpoczęciem turnieju 

i uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn. 



 

 
 

6. BOISKO: 

Turnieje rozgrywane będą na boisku ze sztuczną nawierzchnią Orlik 2012 przy ul. 

Kozierowskiego 1 w Skórzewie: 

• boisko o wymiarach 60m x 30m. Bramki 5 x 2m 

• Piłka: nr 5. 

7. ORGANIZACJA ROZGRYWEK:  

a) rozgrywki uzależnione są od ilości zgłoszonych drużyn i podzielone zostaną na fazę 

eliminacyjną i fazę pucharową, 

• faza eliminacyjna odbywać się będzie w dwóch grupach, ilość drużyn w grupie 

uzależniona jest od ilości zgłoszonych drużyn, 

• losowania grup odbędzie się 7 kwietnia 2023 o godz. 12:00 w siedzibie GOSiR                                

w Dopiewie 

• faza pucharowa odbędzie się na podstawie sklasyfikowanych wyników drużyn                              

w grupach. 

b) o kolejności w tabeli grup decyduje: 

• większa liczba zdobytych punktów (3 za zwycięstwo, 1 za remis, 0 za przegraną), 

• wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi drużynami (w przypadku 

3 zespołów - "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 o miejsca automatycznie przechodzimy do dogrywki 

holenderskiej - 5min. Dogrywkę kończy zdobycie przez jedną z drużyn bramki przed 

upłynięciem czasu gry. 

c) WYBRANE PRZEPISY GRY:  

• drużyny występować będą w 6-osobowych składach,  

• ilość zmian jest nieograniczona i nie wymaga przerwy w grze, 

• czas gry w jednym spotkaniu wynosi: 12-15 min. (bez zmiany stron) w zależności od ilości 

zgłoszonych drużyn,  

• zawodnicy muszą występować w jednolitych strojach sportowych z numerami,                      

w obuwiu przeznaczonym do gry na sztucznej nawierzchni sędzia ma prawo nie 

dopuścić do gry zawodnika, który nie spełnia tych warunków! 

• stosuje się następujące gradację kar: 

o Upomnienie słowne, 

o Wykluczenie dwuminutowe (żółta kartka), 

o wykluczenie do końca meczu (czerwona kartka), 

• rzut karny wykonywany jest z odległości 9 m, 

• odległość zawodnika od piłki podczas wykonywania wrzutów z autów 3m i rzutów 

wolnych 5m, 

• piłka z autu wprowadzana jest wrzutem rękoma, 

• bramkarz rozpoczyna grę podaniem nogą obrębie własnej połowy, 

• nie wstawienie się na płycie boiska jednej z drużyn na sygnał sędziego w czasie 120s 

skutkował będzie weryfikacją wyniku 3:0 (walkower),  



 

 
 

• arbitrami w turnieju będą sędziowie WZPN 

 

d) OBOWIĄZKI DRUŻYNY:  

• zawodnicy zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

• w przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość, wynik drużyny zostaje 

zweryfikowany jako walkower 0:3! 

• zawodnik zgłoszony do gry w jednej drużynie nie ma prawa grać w innej. Stwierdzenie 

takiego faktu wiąże się z dyskwalifikacją drużyny, do której zawodnik nie został 

zgłoszony. 

•  zawodnik zgłoszony do gry przedstawia organizatorowi oświadczenie o stanie zdrowia 

zawodnika i RODO oraz oświadczenie o statusie amatora i nie uczestniczeniu                                 

w rozgrywkach PZPN w przeciągu 12 miesięcy, 

• zawodnik niepełnoletni zgłoszony do rozgrywek przedstawia organizatorowi zgodę 

rodzica/prawnego opiekuna na uczestnictwo w Turnieju oraz oświadczenie o stanie 

zdrowia zawodnika i RODO oraz oświadczenie o statusie amatora i nie uczestniczeniu             

w rozgrywkach PZPN w przeciągu 12 miesięcy,, 

• kierownik/kapitan drużyn ma obowiązek reprezentowania swojej drużyny oraz 

odpowiada za wszystkie szkody powstałe przez zawodników 

e) NAGRODY  

Zespołowe: 

• puchar Dyrektora GOSiR w Dopiewie za zajęcie 1 miejsca 

• trzy pierwsze drużyny w turnieju otrzymają nagrody rzeczowe   

• drużyny miejsca 2-10 

Organizator zapewnia wodę  na turnieju dla każdego uczestnika  

f) POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

• 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 

(0:3), karę orzeka organizator, 

• organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za udział w rozgrywkach 

osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz za skutki tych wypadków, 

• organizator nie zapewnia ubezpieczenia, uczestnicy Turnieju ubezpieczają się w zakresie 

OC i NW we własnym zakresie, 

• drużyna zgłaszająca protest musi dostarczyć go na piśmie do organizatora zaraz po 

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

dotyczy 

• turniej odbędzie się zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii, 

• o interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator, 

• w sprawach spornych nie ujętych w regulaminie decyduje organizator 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: 

1. Dane osobowe uczestnika turnieju dobrowolnie przez niego przekazane, będą 

przetwarzane tylko i wyłącznie po zaznajomieniu się z poniższą informacją                                       

o przetwarzaniu danych osobowych oraz po wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie. 

2. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka 

Sportu  

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

Administrator).  

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora jest możliwy za pomocą adresu 

e-mail: gosir.iod@dopiewo.pl. 

4. 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 „Turniej Piłki Nożnej Amatorów”  

na terenie KOMPLEKSU BOSIK ORLIK 2012 W SKÓRZEWIE. 

5. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji 

turnieju. 

6. Uczestnik turnieju ma prawo: 

a) do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, prawo do przenoszenia danych; 

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. 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.  

8. Dane osobowe uczestników turnieju nie będą profilowane i nie nastąpi 

zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

9. 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.  

10. Pozyskane dane osobowe są przetwarzane przez cały czas trwania „Turniej PIŁKI NOŻNEJ 

Amatorów”, o którym mowa w pkt. 4 powyżej oraz podlegają usunięciu z bazy danych 

Administratora po okresie 12 miesięcy od zakończenia „Turniej PIŁKI NOŻNEJ 

Amatorów”.  
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