Regulamin
X Turnieju o Puchar ZCSTIR
23 kwietnia 2019 r.

1. CEL IMPREZY:
-

popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy,

-

możliwość czynnego uprawiania piłki nożnej w przerwie pomiędzy rozgrywkami,

-

integracja i umocnienie kontaktów, współpracy między klubami z Gminy Zbąszyń,

-

popularyzacja aktywnego stylu życia, poprzez uprawianie piłki nożnej wśród
najmłodszych.

2. TERMIN, MIEJSCE:
-

turniej rozegrany będzie na stadionie Orzeł w Zbąszyniu ul. Senatorska

-

turniej odbędzie się we wtorek, 23.04.2019 r., pierwsze mecze od godz. 14.30

-

przewidywany czas rozgrywek – ok. 3,5 godziny.

-

zbiórka zespołów o godz. 14.15 w miejscu turnieju – odprawa kierowników, program
minutowy turnieju.

3. ORGANIZATORZY:
1. Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji,
2. GLPN „Orliki-13” w Zbąszyniu.
4. UCZESTNICY:
Zespoły i zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek w GLPN „Orliki-13” w sezonie 2018/2019.
Uczestnicy

Grupa po losowaniu

OBRA MŁODZIK ZBĄSZYŃ
PŁOMYCZEK PRZYPROSTYNIA
SOKÓŁ CHROŚNICA
BŁĘDNO II NĄDNIA
BŁĘDNO I NĄDNIA
WICHER STRZYŻEWO
PŁOMIEŃ PRZYPROSTYNIA
HURAGAN II ŁOMNICA
OBRA ORLIKI ZBĄSZYŃ
HURAGAN I ŁOMNICA
PŁOMYK PRZYPROSTYNIA
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5. SYSTEM ROZGRYWEK:
-

turniej rozegrany zostanie w ciągu jednego dnia,

-

mecze odbywać się będą w czasie 1x10 minut,

-

mecze rozgrywane będą systemem „każdy z każdym”, w trzech grupach, następnie mecze
o miejsca

-

szczegółowy plan gier zostanie przedstawiony na odprawie kierowników w dniu turnieju.

-

w turnieju prowadzona będzie klasyfikacja najlepszego strzelca, sędziowie wybiorą także
w głosowaniu najlepszego bramkarza i zawodnika turnieju.

6. PUNKTACJA:
- zwycięstwo

-

- remis

3 pkt.,
1 pkt.,

- porażka

-

0 pkt.,

- walkower

-

0 pkt. (0:3),

-

-

unieważnienie wyników

dyskwalifikacja

7. KOLEJNOŚĆ MIEJSC:
-

kolejność zespołów w grupach ustala się wg ilości zdobytych punktów.

-

w przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie drużyny o zajętym miejscu
decyduje:
-

wynik z bezpośredniego pojedynku,

-

korzystniejsza różnica bramek,

-

większa ilość zdobytych bramek,

-

losowanie.

8. GRA, BOISKO, PRZEPISY:
-

do turnieju zgłoszonych może zostać max 15 zawodników.

-

w grze bierze udział 7 zawodników: 6 w polu i bramkarz; zmiany hokejowe,

-

boisko piłkarskie Orzeł o wymiarach 105 m x 68 m (pole gry, połowa boiska 57,5 m x 68
m),

-

bramki 5x2 m, piłka nożna nr.4

-

w trakcie turnieju obsadę sędziowską stanowią sędziowie GLPN.

W trakcie trwania turnieju stosuje się przepisy gry PZPN z wyjątkami:
- nie obowiązują przepisy dot. pozycji spalonej.
- odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 m.
Niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną
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stosuje się:
1. Kary dyscyplinarne:
- czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 do 5 minut w zależności od stopnia
przewinienia (żółta kartka),
- bądź wykluczenie z gry do końca zawodów (czerwona kartka).
2. W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek „żółtej” kartki, kara
dyscyplinarna ulega anulowaniu (można wprowadzić do gry ukaranego zawodnika).
3. W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek czerwonej kartki
można wprowadzić do gry zawodnika innego niż ukarany czerwoną kartką.
9. UBIÓR ZAWODNIKÓW:
-

każda drużyna musi posiadać jednolite stroje z numerami wpisanymi do składu zespołu,

-

obowiązuje obuwie odpowiednie do gry na syntetycznej nawierzchni lub hali o podeszwie
kauczukowej lub tzw. śniegówki, szutrów ki, można grać w obuwiu typu lanki.

-

w przypadku jednakowych kolorów strojów jedna z drużyn zakłada narzuty kolorowe.

10. ZASADY FINANSOWANIA:
-

ZCSTiR Zbąszyń pokrywa koszty nagród i pucharów,

-

zespoły przyjeżdżają na własny koszt, organizator nie ponosi odpowiedzialności za
kontuzje zawodników.

-

zawodników obowiązuje ubezpieczenie szkolne wg listy zgłoszeń do rozgrywek GLPN.

11. UWAGI KOŃCOWE:
-

organizator turnieju zastrzega sobie wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu po
zgłoszeniu uwag wyłącznie przez przedstawiciela drużyny,

-

wszelkie sprawy sporne na boisku rozstrzygają sędziowie prowadzący turniej,

-

drużyny uczestniczące w turnieju zostaną przydzielone do poszczególnych szatni przez
organizatora,

- na podstawie art. 12-22 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 ora uchylenia
dyrektywy 95/46/WE Administrator Danych Osobowych (Dyrektor Zbąszyńskiego
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji) informuje Panią/Pana, że:
1) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Zbąszyńskim Centrum Sportu, Turystyki i
Rekreacji, ul. Mostowa 10a, 64-360 Zbąszyń.
2) Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) w ZCSTiR w Zbąszyniu pełni Maciej Ziegler,
kontakt telefoniczny: 68 3866 009, mail: m.ziegler@zbaszyn.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora.
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3) Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zapewnienie sprawnej organizacji
imprezy sportowej w której będzie Pani/Pan uczestniczył.
4) Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane w ZCSTiR w Zbąszyniu przez okres nie dłużej
niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania (20 lat) licząc od dnia zakończenia
imprezy w której Pani/Pan uczestniczył.
5) Pani /Pana dane osobowe są udostępniane – informacje o odbiorcach danych osobowych lub
o kategoriach

odbiorców)

na stronie

centrumsportu-zbaszyn.pl

oraz

prowadzonych

przez ZCSTiR profilach facebook (czyli profil ZCSTiR oraz Bieg Zbąskich)* oraz
w przekazach telewizyjnych, internetowych oraz w prasie.
6) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych.
7) Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem udziału Pani/Pana w imprezie
sportowej w której będzie Pani/Pan uczestniczył.
8) Posiada Pani/Pan prawo do: a) żądania od Administratora – Dyrektora ZCSTIR w Zbąszyniu –
dostępu do swoich danych osobowych, b) prawo do sprostowania danych, c) prawo
do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), d) prawo ograniczenia przetwarzania,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, f) prawo do przenoszenia danych, g)
prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9) Posiada Pani/Pan prawo do zmiany wyrażonej zgody oraz prawo do jej wycofania.
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X Turniej o Puchar ZCSTIR
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Skład zawodników zespołu: ……………...................................................................................
Stroje kolor: ………………………………….................................................................................

Nr
zawodnika

Nazwisko i imię

Ilość bramek

Uwagi

*/ kierownik zespołu wypełnia rubryki 1, 2. Wypełniony i podpisany wykaz dostarcza do organizatora
turnieju.
(podpis: trenera, opiekuna): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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