REGULAMIN 9. NOCNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
„KUVERT CUP 2020”
CEL
 Rozwijanie aktywności ruchowej,
 Promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu,
 Wyłonienie najlepszego zespołu.
ORGANIZATORZY
 Kuvert Polska,
 Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji,
TERMIN I MIEJSCE
 Turniej odbędzie się dnia 24 kwietnia 2020 roku na boisku „Orlik” przy hali
sportowej „Zbąszynianka”.
 Rozpoczęcie turnieju o godzinie 17.00, zakończenie ok. godz. 23.30.
WARUNKI UCZESTNICTWA
 W turnieju startuje maksymalnie 12 zespołów, które dokonają zgłoszenia do
dnia 20.04.2020 w hali sportowej "Zbąszynianka" i włacą startowe
w wysokości 130 zł przy zapisie drużyny,
 W przypadku większej ilości zespołów decydować będzie kolejność zgłoszeń.
PRZEPISY GRY
1. Wymiary boiska ok. 40m x 62m.
2. Bramka: wymiary 2 x 5 metra,
3. Zespół liczy max. 12 zawodników: na boisku znajduje się 5 zawodników w
polu + bramkarz oraz 6 zawodników rezerwowych,
4. Obuwie typu halowego lub przystosowane do gry na sztucznej trawie.
5. Rzut od bramki wykonywany jest nogą,
6. Rzut z autu wykonywany jest rękoma znad głowy,
7. Piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej,
8.Jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową to
drużyna, która nie popełniła przewinienia wykonuje rzut wolny pośredni z linii
środkowej boiska. W tym przypadku nie obowiązuje przepis o „prawie
korzyści”,
9.Gra bez „spalonego”,

10.Zmiany hokejowe. Podczas zmiany zawodnik może wejść na boisko dopiero
wtedy kiedy jego partner z zespołu opuści plac gry. Zmiany muszą odbywać
się przy linii środkowej boiska, nie dalej niż 3 metry od niej,
11.Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej
muszą znajdować się przynajmniej w odległości 5 metrów od piłki,
12.Rzut karny wykonywany jest z linii pola karnego czyli z odległości 9,60 m
od bramki,
13.Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN,
14.W przypadku rażąco niesportowego zachowania w trakcie pobytu na
boisku jak i na widowni organizatorzy mają prawo do ukarania
zawodników lub całej drużyny przez odsunięcie z turnieju, uwzględniając
wcześniejsze decyzje sędziego.
PUNKTACJA
Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., w przypadku porażki
0 pkt.
O kolejności miejsc w grupie decydują:
1. Większa liczba zdobytych punktów,
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa zespoły decydują:
A/ wynik bezpośredniego spotkania,
B/ lepsza różnica bramek w całym mini turnieju,
C/ większa liczba zdobytych bramek w całym mini turnieju.
3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły
przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie
między zainteresowanymi zespołami (tzw. „mała tabela”), kierując się kolejno
zasadami podanymi w punkcie 2 w podpunktach A, B oraz C biorąc pod
uwagę jedynie wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
4. Jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić
serię rzutów karnych pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Rzuty karne
wykonywane są najpierw po 5, potem po 1 razie do skutku.
W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza
się dogrywkę trwającą 5 minut. Następnie rzuty karne strzelane najpierw po 5,
potem po 1 razie do skutku.
NAGRODY
 Miejsce 1 - 4 puchary dla zespołów,
 Medale dla wszystkich zawodników z miejsc 1-3,
 Miejsca 5 – 8, statuetki za udział w turnieju,

SPRAWY RÓŻNE
 Obsługę sędziowską, techniczną oraz sprzęt do gry zapewnia organizator,
 Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność,
 Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników od następstw
nieszczęśliwych wypadków,
 Za przedmioty pozostawione w szatniach organizatorzy nie biorą
odpowiedzialności,
 Uczestnik 9.Nocnego Turnieju Piłki Nożnej “Kuvert Cup 2020” lub
rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej oświadcza,że zapoznał/a się z
treścią regulaminu I w pełni go alceptuje.
 Uczestnik - rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej oświadcza, że na
podstawie art. 6 ust. 1a 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
(Dz.U.UE.L.2016.119.1)
uczestnik
zawodów
wyraża
zgodę
na
przetwarzanie przez Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w
Zbąszyniu niżej wymienionych danych osobowych:
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub pobytu, numer telefonu,
adres mail
w celu udziału w imprezach sportowych organizowanych przez ZCSTiR
w Zbąszyniu, a także w celach promocyjnych i informacyjnych o
organizowanych wydarzeniach.
Na podstawie art. 6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) uczestnik zawodów wyraża zgodę na
przetwarzanie wizerunku w postaci wykonywania zdjęć indywidualnych
oraz grupowych z wizerunkiem i ich zamieszczaniem:
a) na stronach internetowych i profilach facebook prowadzonych przez
ZCSTiR w Zbąszyniu ( profil ZCSTiR ),
b) publikacji prasowej wizerunku w gazetach,
c) przekazach telewizyjnych.
Na podstawie art. 12-22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, Administrator Danych Osobowych (Dyrektor Zbąszyńskiego
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji) informuje Panią / Pana, iż:
1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Zbąszyńskim Centrum
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10a, 64-360
Zbąszyń.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) w ZCSTiR w Zbąszyniu
pełni Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) w ZCSTiR w Zbąszyniu
pełni Maciej Ziegler, kontakt telefoniczny: 68 38 66 009, mail:
m.ziegler@zbaszyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Celem przetwarzania Pani /Pana danych osobowych jest Pani/Pana 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

5.

6.
7.
8.

celu przetwarzania (20 lat) licząc od dnia zakończenia imprezy w której
Pani/Pan uczestniczył.
Pani / Pana dane osobowe i wizerunek są udostępniane - na stronie
centrumsportu-zbaszyn.pl oraz prowadzonych przez ZCSTiR profilach
facebook (profil ZCSTiR) oraz w przekazach telewizyjnych, internetowych
oraz w prasie.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem udziału
Pani/Pana w imprezie sportowej w której będzie Pani/Pan uczestniczył.
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.
Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej oświadcza,
iż został/a pouczony/a należycie o przysługujących uprawnieniach
w zakresie możliwości wglądu do gromadzonych danych osobowych oraz
o możliwości ich uzupełniania oraz żądania sprostowania w razie
stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

9. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia
i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje –
w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika
wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której
zamieszkuje, na liście startowej zawodów oraz w wynikach zawodów
publikowanych w mediach i w internecie.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie
jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie
uniemożliwia udział w zawodach.
 Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora,
 Życzymy wszystkim zespołom osiągnięcia jak najlepszych wyników
sportowych w duchu zdrowej rywalizacji na boisku.

