
REGULAMIN  
II HALOWY TURNIEJ W PIŁCE 

NOŻNEJ MOSiR CUP 
CELE:  

- popularyzacja piłki nożnej 
- aktywne spędzanie czasu wolnego 
- wdrażanie do kulturalnego dopingu podczas meczu  

ORGANIZATOR:  

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
- Miasto Czeladź 

WSPÓŁORGANIZATOR:  

- K.S.Górnik Piaski  

UCZESTNICTWO:  

1. Miejsce : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi             
ul. Sportowa 2  
2. Data : 01.03.2020 r. tj. niedziela 
3. Przyjazd i zgłoszenie drużyn : 08:15 
4. Rozpoczęcie turnieju : 09:00  
5. Wpisowe - 100 złotych płatne w Miejskim Ośrodku Sportu i 
Rekreacji w Czeladzi ul. Sportowa 2 - dział imprez sportowych w 
terminie do 2 dni po zgłoszeniu udziału w turnieju (w innym 
wypadku usunięcie z listy) 
6. Podstawą uczestnictwa w turnieju jest zgłoszenie drużyny oraz 
wypełnienie podanego przez organizatora formularza (imię, 
nazwisko, data urodzenia) i wysłanie na adres e-mail : 
mcichon@mosir.czeladz.pl  
7. Ilość drużyn startujących w turnieju ograniczona 
8. Zgłoszenie uczestnictwa będą przyjmowane do 26.02.2020 r. :  
- pod adresem mailowym : mcichon@mosir.czeladz.pl  
- pod numerem telefonu : 32 265 42 32 wewn. 23 lub 24 



9. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją 
przestrzegania regulaminu i przepisów gry turnieju 
10. Drużyna musi posiadać kapitana, który będzie reprezentował 
drużynę oraz wyjaśniał wszelkie sprawy sporne 
11. W miarę możliwości prosimy drużyny uczestniczące w turnieju o 
ponumerowane stroje, co znacznie ułatwi wyłonienie najlepszego 
strzelca turnieju 
12. Obuwie z płaską, jasną podeszwą 
13. Organizator nie zapewnia transportu drużyn  

DRUŻYNY:  

1. Kategoria wiekowa: w turnieju uczestniczyć mogą osoby 
pełnoletnie oraz za zgodą rodziców do gry dopuszcza się 
zawodników, którzy ukończyli 16 lat 
2. W turnieju mogą grać zawodnicy zarówno niezrzeszeni jak i 
zrzeszeni z klubami piłkarskimi do IV ligi włącznie. 
3. Drużyna może liczyć maksymalnie 12 zawodników  
4. Na boisku grają 5-osobowe drużyny (4 zawodników + bramkarz) 
5. Ilość zmian nieograniczona 
6. Organizator zapewnia kolorowe znaczniki dla jednej z drużyn 
grających w celu łatwiejszego rozróżnienia zarówno dla kibiców jak 
i sędziów 
7. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara 
dyskwalifikacji. Ostateczną decyzję podejmuje sędzia zawodów i 
organizatorzy  

SYSTEM ROZGRYWEK  
 

1. W zależności od ilości drużyn- „każdy z każdym” lub „grupowy” 
2. Awans do fazy pucharowej będzie uzależniony od ilości drużyn 
uczestniczących w turnieju 
3. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za 
przegraną 0 pkt. 



4. O kolejności miejsc decyduje:  
 - większa ilość zdobytych punktów 
 - wynik bezpośredniego spotkania 
 - lepsza różnica bramek między zainteresowanymi 
 - lepsza różnica bramek z całego turnieju 
 - przy dalszym braku rozstrzygnięcia rzuty karne między   
 zainteresowanymi drużynami 
 - w przypadku 3 lub więcej drużyn z jednakową ilością    
 punktów tzw. „mała tabela”  

PRZEPISY GRY  

1. Czas gry : 1x12 min, 3 minuty przerwy. Dopuszcza się możliwość 
zmiany czasu gry po ustaleniu z kapitanami drużyn przed 
rozpoczęciem turnieju 
2. bramkarz po aucie bramkowym wprowadza piłkę nogą z podłoża, 
ale tylko do połowy boiska, w przypadku gdy piłka przekroczy linię 
środkową boiska przyznawany jest rzut wolny pośredni dla drużyny 
przeciwnej z połowy boiska  
3. Turniej zostanie rozegrany piłką przeznaczoną do gry na hali 
4. Nie obowiązuje przepis o spalonym  
5. Obowiązują aktualne przepisy PZPN z wyjątkami: 
 - zawodników nie obowiązuje limit zmian w danym meczu 
 - niesportowe zachowanie oraz faule narażające zawodnika na 
 odniesienie kontuzji będą karane przez sędziego     
 wykluczeniem na 2 min. lub na 5 min. - zawodnik pod    
 wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będzie   
 dopuszczony do meczu 
 - za zachowanie niegodnego sportowca (przekleństwa,    
 aroganckie zachowanie) sędzia zawodów ma prawo usunąć   
 zawodnika z boiska  

NAGRODY  
 

- każda drużyna otrzymuje dyplom 
- pierwsze 3 zespoły otrzymują puchary oraz medale 
- najlepszego zawodnika turnieju  
- najlepszego strzelca turnieju 
- najlepszego bramkarza turnieju  



POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
  
1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara 
dyskwalifikacji lub walkowera. Karę orzeka sędzie lub organizator 
2. Organizator zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych 
w czasie gry. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za 
udział w rozgrywkach osób chorych i wynikających z tego powodu 
wypadków, oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry  
3. Każda drużyna jest odpowiedziana za ubezpieczenie swojego 
zawodnika od następstw NW(nieszczęśliwych wypadków) i OC 
(odpowiedzialności cywilnej). Każdy zawodnik powinien 
ubezpieczyć się indywidualnie. Zawodnik bez ubezpieczenia 
zostanie dopuszczony do gry, ale wówczas organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione lub 
wyrządzone przez zawodnika  
4. W trakcie gry zabrania się noszenia zegarków, łańcuszków, 
metalowych ozdób, lub innych przedmiotów stanowiących 
zagrożenie dla uczestników turnieju. W przypadku osób drugich 
odpowiedzialność prawna spada na osoby uczestniczące w 
zdarzeniu  
5. Zawodnicy biorą udział w zawodach powinni posiadać ze sobą 
dokument potwierdzający ich tożsamość 
6. Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia, przed lub w przerwie 
meczu, ma obowiązek sprawdzenia tożsamości osób znajdujących 
się w protokole zawodów. Po zakończeniu spotkania wszelkie 
wnioski i protesty drużyn nie będą weryfikowane. Za udział 
zawodnika nieuprawnionego do gry drużyna zostanie ukarana 
walkowerem za mecz, w którym taki zawodnik wziął udział  
7. O wszelkich sprawach spornych decyduje sędzia główny 
zawodów oraz organizatorzy 
8. Organizator zapewni wodę mineralną uczestnikom mistrzostw 
9. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie 
organizator turnieju  



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO)  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Czeladzi informuje, że:  
1. Administratorem Danych Osobowych  jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Czeladzi, 41-250 Czeladź, ul. Sportowa 2, zwanym dalej Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Czeladzi; tel. 32 265 42 32, e-mail: sekretariat.mosir@interia.pl; 

2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość 
przetwarzanie danych):         e-mail: iodo@marwikpoland.pl; 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań przez  placówkę i w celu 
promocji placówki: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi, ul. Sportowa 2, 
41-250 Czeladź zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą  na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. a RODO, wyrażoną uczestnictwem w VIII Rodzinnym Rajdzie Rowerowym; 

4. Dane osobowe, przedstawiające wizerunek grup lub poszczególnych uczestników 
Rajdu w postaci zdjęć będą umieszczone na stronie internetowej, stronie Facebook 
Organizatora lub Urzędu Miasta, w lokalnych mediach (prasa i telewizja), w katalogach 
reklamowych i promocyjnych związanych z działalnością Organizatora; 

5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej; 

6. Ze względu na charakter umieszczenia danych osobowych w postaci wizerunku nie 
określa się okresu ich przechowywania;   

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych 
dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 
do przenoszenia danych; 

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem; 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

10.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, które jest potwierdzone uczestnictwem w 
VIII Rodzinnym Rajdzie Rowerowym; 

11.Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji 
oraz nie profiluje danych osobowych; 

12.Administrator Danych Osobowych nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w 
celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane.


