REGULAMIN
Mini mundial – turniej piłki nożnej
Żarów, 30.06, 07.07, 28.07 2021

W turnieju uczestniczą zespoły składające się z 6 osób
Miejsce: Kompleks boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” w Żarowie, ul. Piastowska 10A
Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPN z następującymi ułatwieniami: gramy po 5 zawodników + bramkarz, jedna osoba rezrwowa
obuwie: z płaską podeszwą lub torfówkipiłka nr 4
czas gry: uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn
nie obowiązuje przepis o spalonym
zmiany zawodników „hokejowe”
bramkarz wprowadza piłkę dowolnie ręką lub nogą, po aucie bramkowym piłka musi być wyprowadzona w obrębie własnej połowy boiska. Błąd karany jest rzutem wolnym z połowy boiska – w tym przypadku nie może być stosowany przywilej korzyści
podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się minimum 5 m od piłki
za wygranie spotkania drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za przegrane 0 punktów.O kolejności zespołów decyduje kolejno:1.większa liczba zdobytych punktów,2.jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:a) większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami (mała tabela)b) korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn, c) lepsza różnica bramek w całym turnieju,d) większa liczba zdobytych bramek w całym spotkaniu,3.jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między zainteresowanymi zespołami
W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się dogrywkę trwającą 2 x 5 min. i gra się do „złotej bramki:. Następnie rzuty karne strzelane najpierw po 5, potem do jednym do skutku. Uczestnicy: 10-17 lat
Nagrody: medale, dyplomy, nagrody rzeczowe- system rozgrywek uzależniony od ilości startujących zespołów- organizator nie zapewnia opieki medycznej- wszyscy uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie
- zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacja komunikatu organizacyjnego- udział osób niepełnoletnich jest jednoznaczny ze zgodą rodziców/pełnoprawnych opiekunów do udziału w rozgrywkach. Jednocześnie rodzice/pełnoprawni opiekunowie stwierdzają, iż u dziecka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i wychowawczych, które mogą utrudniać lub uniemożliwić jego udział w zawodach.- Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) informujemy, że: Wszyscy Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz jegoewentualnych podwykonawców do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów. Te informacjesą potrzebne komunikacji między organizatorem oraz zawodnikami w sprawie związanych z przebiegiemzawodów, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz. 883.Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane, możliwości ich poprawiania oraz usunięcia, dostępu do danych, prawado przenoszenia danych, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takżeo prawie wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisyogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Dane będąprzechowywane przez okres niezbędny do realizacji udziału w zawodach, do momentu wycofania zgody naprzetwarzanie dany - Każdy Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach promocyjnych, informacyjnych lub marketingowych związanych z zawodami, w tym w relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie internetowej czy w innych mediach. Do takich miejsc publikacji w szczególności zaliczamy TV, prasę, media społecznościowe tj: Facebook i Instagram. W przypadku braku udzielenia zgody przez Uczestnika na publikację wizerunku należy zgłosić takie stanowisko pisemnie przed rozpoczęciem zawodów.Rodzic/pełno prawny opiekun/uczestnik oświadcza, że jego dziecko oraz dorosły uczestni jest zdrowy i nikt z rodziny i bliskich osób, z którymi ma kontakt nie przebywa na kwarantannie związanej z zachorowaniem na COVID- 19. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y zagrożenia dla zdrowia i możliwości zarażenia się mojego dziecka w trakcie zajęć organizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie w okresie pandemii COVID-19.- wszyscy uczestnicy oraz ich rodzice/pełnoprawni opiekunowie znają regulamin obiektów GCKiS w Żarowie i je akceptująRodzic/pełno prawny opiekun/uczestnik oświadcza, że jego dziecko oraz dorosły uczestni jest zdrowy i nikt z rodziny ibliskich osób, z którymi ma kontakt nie przebywa na kwarantannie związanej z zachorowaniem na COVID- 19. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y zagrożenia dla zdrowia i możliwości zarażenia się mojego dziecka w trakcie zajęć organizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie w okresie pandemii COVID-19.- wszyscy uczestnicy oraz ich rodzice/pełnoprawni opiekunowie znają regulamin obiektów GCKiS w Żarowie i je akceptuj 

