
XI Nocny Turniej Piłki Nożnej
Żarów CENTRUM MASTERS

 Orlik 2020
28.08.2020 r.

Regulamin

Organizator:
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

Zgłoszenia:  
e-mail: sport@centrum.zarow.pl

Wpisowe:
- 50 zł od drużyny

Termin, miejsce:
Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”, termin turnieju: 28 sierpnia 2020 r. o godz. 
20:30 

Cele turnieju:
-  promocja i popularyzacja piłki nożnej,
-  wyłonienie najlepszego zespołu,
-  propagowanie zdrowego trybu życia

Warunki uczestnictwa:
- warunkiem uczestnictwa drużyny jest opłacenie opłaty wpisowej do dnia 25.08.2020 r. w
biurze  Gminnego  Centrum  Kultury  i  Sportu  w  Żarowie.  Istnieje  możliwość  dokonania
przelewu bankowego na konto organizatora: Santander O/Żarów 41 1090 2369 0000 0006
0201 9502
- zapisy do dnia 25.08.2020 r. do godz. 20:00 u animatora Orlika w Żarowie lub na maila
sport@centrum.zarow.pl
-  maksymalna  ilość  drużyn:  10,  o  udziale  decyduje  pierwszeństwo  dostarczenia  do
animatora Orlika wypełnionego formularza zgłoszeniowego.  
-  w turnieju  mogą brać  udział  zawodnicy  powyżej  16  roku  życia  –  niepełnoletni  muszą
posiadać  pisemną  zgodę  rodzica/pełno  prawnego  opiekuna.  Osoby  niepełnoletnie,  nie
posiadający zgody pełnoprawnego opiekuna nie będą dopuszczone do turnieju.

Formularz zgłoszeniowy, zgody dostępne do pobrania u animatora Orlika oraz na stronie 
internetowej www.centrum.zarow.pl 

System rozgrywek:
System rozgrywek podany będzie po terminie przyjmowania zgłoszeń, w zależności od ilości 
startujących zespołów.

Przepisy gry:
- liczba zawodników na boisku 6, w tym bramkarz, max 6 rezerwowych,
- bramki 5 x 2m,
- czas gry – podany po terminie przyjmowania zgłoszeń, 
- zmiany zawodników „hokejowe”
- przepis o spalonym nie obowiązuje,
- bramki zdobywa się z gry lub rzutu bezpośredniego,
- rzuty wolne pośrednie sędzia sygnalizuje przez podniesienie ręki,
- auty – kopane nogą – odległość przeciwnika min. 2 m



- „piątki” – rzucane ręką lub kopane.
- kary: 

1) „czerwona kartka” – kara meczu, zawodnik ukarany nie może brać udziału w grze do końca
meczu.  Przez  całe  spotkanie  drużyna  gra  w osłabieniu.  Zawodnik  ukarany  czerwoną kartką
pauzuje w meczu następnym.
2) druga „żółta kartka” jest równoznaczna z karą „czerwonej kartki”,
3)  zawodnik  rezerwowy  za  zachowanie  obraźliwe  może  zostać  ukarany  żółtą  lub  czerwoną
kartką. 
4)  za  wybitnie  nie  sportowe  zachowanie  zawodnik  może  otrzymać  „czerwoną  kartkę”  –
wykluczenie z turnieju

Przy grach grupowych mecze mogą kończyć się remisem. Przy systemie „przegrywający odpada”, przy
remisie wykonuje się 3 rzuty karne, a następnie przy braku rozstrzygnięcia do wyłonienia zwycięzcy.
Rzuty karne wykonuje się z linii „szesnastego metra”
W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy PZPN. 

Wszyscy uczestnicy znają i akceptują regulamin obiektu Kompleksu Boisk Sportowych Moje
Boisko - Orlik 2012. 

Punktacja:
remis 1 pkt,
wygrana 3 pkt,
przegrana 0 pkt,
Przy równej ilości punktów zdobytych przez dwie drużyny o zajętym miejscu decydują:
   1 – bezpośredni pojedynek,
   2 - różnica bramek zdobytych do straconych,
   3 -  ilość bramek zdobytych
- przy liczbie trzech lub więcej drużyn o tej samej liczbie punktów sporządza się tzw. „mała tabelkę” i
zasady te same, ale dla zainteresowanych zespołów, bez pkt „1”,
- inne przepisy zgodne z PZPN,
- interpretacja regulaminu i przepisów gry należy do organizatora,

Ubiór zawodników:
- każdy zawodnik musi posiadać obuwie z płaską lub torfową powierzchnią. Zakazuje się gry 
w butach piłkarskich na wysokich i metalowych korkach. 

Nagrody:
- dla pierwszych trzech drużyn puchary oraz medale
- pozostałe drużyny otrzymają dyplomy
- nagrody rzeczowe w klasyfikacji indywidualnej
- pierwsze trzy drużyny otrzymują talony do wykorzystania w hali sportowej GCKiS w Żarowie

Postanowienia końcowe:
-  zgłoszenie  drużyny  do  Turnieju  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  powyższego  regulaminu przez
wszystkich uczestników
- wszyscy uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we
własnym zakresie
- organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste i inne pozostawione na terenie odbywania się zawodów,
a za szkody poniesione w wyniku niewłaściwego użytkowania obiektu odpowiedzialność ponosi drużyna
- dla drużyn udostępnione będą szatnie Gminnego Centrum Kultury i Sportu
- organizator nie zabezpiecza opieki medycznej,
- rozstrzyganie spraw spornych oraz interpretacja niniejszego regulaminu należy do
organizatora
- w sytuacjach gdy kolorystyka ubioru obydwu drużyn jest do siebie zbliżona organizator zapewnia
odpowiednie znaczniki dla zawodników
- uczestnicy Turnieju zobowiązani są do posiadania obuwia z płaską lub torfową podeszwą.
-  Zgodnie  z ROZPORZĄDZENIEM 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  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że: 



Wszyscy Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz
jego ewentualnych podwykonawców do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów
(m.in. danych osobowych: imienia i nazwiska, daty urodzenia, numeru telefonu, adresu e-mail). Te
informacje są potrzebne komunikacji między organizatorem oraz zawodnikami w sprawie związanych z
przebiegiem zawodów, 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, prawa do przenoszenia danych,  żądania ograniczenia przetwarzania,
wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania,  a  także  o  prawie  wniesienia  skargi  do  GIODO w razie
uznania,  iż  przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy  ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  (RODO).  Dane  będą  przechowywane  przez  okres
niezbędny do realizacji udziału w zawodach, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie 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 uczestnik 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 CO  -  
VID-19.
- wszyscy uczestnicy oraz ich rodzice/pełnoprawni opiekunowie znają regulamin obiektów GCKiS w Żarowie i
je akceptują
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