
Regulamin   Gminnego  Halowego  Turnieju  Piłki  Nożnej
z okazji  Narodowego Święta Niepodległości 

Cel:
• popularyzacja dyscypliny
• wyłonienie najlepszej drużyny amatorskiej wśród zespołów młodzieżowych do lat 25 
• możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu
• uświetnienie obchodów NŚN
• sprawdzenie aktualnej formy sportowej

Organizator: 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie

Termin: 
 sobota 9 listopada 2019 r., początek zawodów od g. 14:00

Miejsce : 
 Hala Widowiskowo - Sportowa GOKiS-u w Kleszczewie, ul. Poznańska 2

Uczestnictwo:  
 w turniejach uczestniczą zgłoszone do 5 listopada drużyny amatorskie
 w turnieju może startować maksymalnie 12 zespołów / decyduje kolejność zgłoszeń/
 do rozgrywek dopuszczeni będą zawodnicy zamieszkali na terenie gminy Kleszczewo, w wieku od 16 do 

25 lat, umieszczeni na „Karcie zgłoszeń” do turnieju, którą należy złożyć przed turniejem umieszczając 
na  niej  max  10  zawodników,  podając  ich  imię  i  nazwisko,  rok  urodzenia  oraz  miejscowość 
zamieszkiwania. 

 zawodnicy ci nie mogą być zarejestrowani w OZPN do rozgrywek  w klasie okręgowej lub  wyższej

Zgłoszenia drużyn:
1. Zgłoszenia do turnieju można dokonać telefonicznie pod nr 61 8 176 451 lub też e-mailem na adres 

hala.sportowa.kleszczewo@wp.pl,  najpóźniej do 5 listopada 2019 r. do g. 20:00.
2. zgłoszenia drużyny dokonuje kapitan zespołu podpisując się na „Karcie zgłoszenia” (wzór w załączniku) 

i podając swoje dane kontaktowe
3. Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do biura Turnieju najpóźniej w dniu wydarzenia
4. Kapitan drużyny odpowiada za zawodników swojego zespołu podczas turnieju
5. Osoba wymieniona i podpisana na „Karcie zgłoszenia” oświadcza, że:

▪ dane osobowe podane na „Karcie zgłoszenia” są prawdziwe
▪ jest osobą zdrową, mogącą brać udział w rekreacyjnych zawodach sportowych i bierze ona udział 

w turnieju na własną odpowiedzialność
▪ zapoznała się z informacją dotyczącą ochrony jej  danych osobowych umieszczoną na „Karcie 

zgłoszenia”
◦ wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  zawartych  w  karcie  na  potrzeby 

organizacji wydarzenia,
◦ wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku dla potrzeb sprawozdawczych z imprezy, w 

w tym publikacji wyników, zdjęć z turnieju w prasie, na stronach internetowych. 
◦ zapoznała się i będzie przestrzegać regulaminu turnieju, regulaminu i zasad korzystania z hali 

sportowej GOKiS w Kleszczewie

Zasady finansowania: 
 koszty organizacyjne zawodów pokrywa organizator
 koszty uczestnictwa ponoszą zawodnicy 
 nie obowiązuje opłata startowa 

mailto:hala.sportowa.kleszczewo@wp.pl


Zasady klasyfikacji:
 Zwycięzcą turnieju zostaje zespół, który zwycięży w meczu finałowym
 W przypadku remisu w podstawowym czasie gry o zwycięstwie decydować będą rzuty karne

Nagrody:
 Najlepszy zespól turnieju otrzyma Puchar  Dyrektora GOKiS w Kleszczewie 
 Pozostałe zespoły otrzymają dyplomy i okolicznościowe statuetki
 Najlepszy zawodnik turnieju oraz bramkarz otrzymają nagrody indywidualne  /zawodników tych typują 

sędziowie i organizator /

Sposób przeprowadzenia rozgrywek:
 turniej  zostanie rozegrany w zależności od ilości zgłoszonych drużyn,  a szczegółowe sposoby 

przeprowadzenia turniejów zamieszczone są w załączniku nr 1 do regulaminu
 Losowanie grup przeprowadzą komisyjnie organizatorzy po upływie terminu zgłoszeń do danego 

turnieju

Inne ustalenia organizacyjne:  
 organizatorzy zapewniają sędziego, opiekę medyczną i napoje
 uczestnicy są ubezpieczeni od NNW, jednakże zaleca się dodatkowe ubezpieczenie we własnym 

zakresie
 na czas turnieju wejście „C” do hali będzie zamknięte, czynne będzie wejście „A” od strony ul.  

Poznańskiej oraz wejście „B” od strony ORLIKA
 wszelkie sporne sprawy rozstrzygają organizatorzy. Ich decyzja jest ostateczna.

Przepisy gry:  
 obowiązują  jak  w  halowej  piłce  nożnej  -  przedstawiają   je  organizatorzy  na  spotkaniu  z 

kapitanami drużyn przed turniejem /stanowią załącznik nr 2 regulaminu/

Dyrekcja GOKiS w Kleszczewie

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: 

• Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Gminny  Ośrodek  Kultury  i  Sportu  w  Kleszczewie  przy  ul.  
Poznańskiej 2;

• Dane będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji imprezy sportowej, ogłoszenia
wyników oraz dokonania rozliczeń finansowych przez organizatora.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
realizacji celów. Dane w postaci: nazwa drużyny, imię i nazwisko, uzyskany wynik oraz wizerunek (bez podania imienia i  
nazwiska) będą udostępniane na stronie  www.kleszczewo.pl, Facebook’u GOKIS oraz w prasie lokalnej. Z  inspektorem 
ochrony danych można się skontaktować mailowi - adres e-mail: biblioteka.tulce@wp.pl;

• Państwa dane będą przechowywane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i przez 
czas,  w  którym  Gminny Ośrodek  Kultury  i  Sportu  może  ponieść  konsekwencje  prawne  nienależytego  wykonania  lub 
niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych;

• Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  
prawo do przenoszenia danych,  prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięci  zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

• Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych  
Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

http://www.kleszczewo.pl/


Załącznik nr 1
Sposób rozegrania turnieju będzie zależał od liczby zgłoszonych do turnieju drużyn i tak:

 jeżeli zgłosi się mniej niż 6 zespołów to turniej zostanie rozegrany systemem „Każdy z każdym” bez 
podziału na grupy- wtedy:

Ilość zespołów Czas gry 
w minutach

Ilość meczy w 
turnieju

Czas trwania turnieju
w minutach

Czas gry najlepszego 
zespołu w min.

Czas gry najsłabszego  
zespołu w min.

3 2 x 15 3 110 60 60

4 2 x 10 6 130 60 60

5 2 x 8 10 180 64 64

 jeżeli zgłosi się 6 do 9 zespołów to turniej rozegrany zostanie systemem „każdy z każdym” w dwóch 
grupach, do półfinału przechodzą dwie pierwsze drużyny z grup i grają na krzyż tzn. 1-2 i 2-1; przegrani 
grają w finale o 3 i 4 miejsce, zwycięzcy o 1- 2 miejsce. Pozostałe zespoły w zależności od zajętych 
miejsc w grupach grają o miejsca 5/6, 7/8, w całym turnieju. 

Ilość zespołów Czas gry 
w minutach

Ilość meczy w 
turnieju

Czas trwania turnieju
w minutach

Czas gry najlepszego 
zespołu w min.

Czas gry najsłabszego  
zespołu w min.

6 2 x 8 11 200 64 48

7 1 x 12 14 200 60 36

8 1 x 10 17 205 50 40

9 1 x 8 22 220 48 32

 jeżeli zgłosi się 10 lub 11 drużyn to turniej rozegrany zostanie systemem „każdy z każdym” w trzech 
grupach, a dalsze mecze rozegrane zostaną w trzech grupach finałowych. W pierwszej walczącej o 
miejsca 1-3 zagrają zwycięzcy grup eliminacyjnych, w drugiej walczącej o miejsca 4-6 zespoły, które 
zajęły w nich drugie miejsca, a w trzeciej grupie finałowej spotkają się zespoły, które zajęły w grupach 
eliminacyjnych trzecie miejsca i będą walczyły o miejsca 7-9 w całym turnieju -wtedy:

Ilość zespołów Czas gry 
w minutach

Ilość meczy w 
turnieju

Czas trwania turnieju
w minutach

Czas gry najlepszego 
zespołu w min.

Czas gry najsłabszego  
zespołu w min.

10 1 x 8 21 210 40 24

11 1 x 8 25 250 40 32

 jeżeli zgłosi się 12  zespołów to turniej rozegrany zostanie systemem „każdy z każdym” w czterech 
grupach, a do grupy finałowej walczącej o miejsca 1-4 awansują zwycięzcy grup eliminacyjnych. W 
drugiej grupie walczącej o miejsca 5-8 wystąpią zespoły, które zajmą w grupach eliminacyjnych drugie 
miejsca. W trzeciej walczącej o miejsca 9-12 wystąpią zespoły, które zajmą w grupach eliminacyjnych 
miejsca trzecie – wtedy:

Ilość zespołów Czas gry 
w minutach

Ilość meczy w 
turnieju

Czas trwania turnieju
w minutach

Czas gry najlepszego 
zespołu w min.

Czas gry najsłabszego  
zespołu w min.

12 1 x 7 30 270 35 35



Załącznik nr 2

Przepisy gry:
 czas trwania jednego meczu  będzie ustalony w zależności od ostatecznej ilości drużyn biorących udział w 
turnieju/
 mecze odbywają się na boisku o wym. 40m x 20m w hali 
 turniej grany jest na małe bramki 2 x 3 m piłką do gry w hali, dostarczoną przez organizatora
 na boisku gra 4 zawodników + bramkarz - zmiany lotne jak w hokeju
 zabrania się gry „wślizgiem”
 każda drużyna zgłasza do rozgrywek nie więcej niż 10 zawodników ( może mniej)
 zawodnik zgłoszony w jednej drużynie nie może grać w innej pod rygorem walkoweru
 zawodnik ukarany karą 1 min (żółta kartka) może wejść na boisko wcześniej, jeżeli jego drużyna utraci  

bramkę
 atak z tyłu powoduje natychmiastowe wykluczenie z gry ( na 1 min)- żółta kartka
 odbicie piłki od sufitu rzut wolny pośredni dla przeciwnika
 aut od strony trybun oraz po stronie drabinek następuje z chwila przekroczenia piłki linii ograniczającej  

boisko
 piłkę z atutu wybija się nogą
 na wprowadzenie piłki do gry zawodnik ma 5 sekund, po tym czasie piłkę zagrywa przeciwnik 
 za nie sportowe zachowanie zawodnik zostaje wykluczony  z gry ( żółta kartka- przy czym sędzia określa 

czas wykluczenia w zależności od stopnia przewinienia oraz karta czerwona powoduje  wykluczenie z gry 
do końca meczu  i inny zawodnik nie może już wejść w tym meczu )

 zawodnik ukarany czerwona kartką, może grać w następnym meczu ( 2 czerwone kartki wykluczają go z gry 
do końca turnieju)

 bramkarz może chwytać piłkę ręką tylko w obrębie pola karnego /6m/
 gol nie będzie uznany przy bezpośrednim strzale z rzutu autowego
 nie obowiązuje przepis o spalonym 


