
Regulamin Turniejów Piłkarskich
organizowanych przez GOKiS w Kleszczewie 

w dn. 28.01.2023, 04.02.2023, 11.02.2023 w Kleszczewie.

1. Turniej ma na celu:
• propagowanie i wyłonienie najzdolniejszych piłkarzy uczęszczających do szkół na 

terenie gminy Kleszczewo,
• promocję obiektów sportowych wybudowanych w ramach programu rządowo - 

samorządowego „Moje Boisko – Orlik 2012”,
• zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży na tych obiektach, poprzez organizację 

sportowych zajęć pozalekcyjnych kształtujących pożądane  postawy życiowe, zgodne 
z ideą fair play,

• upowszechnienie sportu i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, 
przeciwdziałanie patologiom społecznym, kreowanie właściwych postaw uczestnika 
imprez masowych,

• promocję zdrowego stylu życia i odżywiania oraz zahamowania negatywnych 
tendencji w rozwoju biologicznym dzieci i młodzieży.

2. Organizatorem Turniejów jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie. Osobą 
odpowiedzialną za organizację Turnieju jest Zenon Piechocki - animator sportu na boisku 
Orlik w Kleszczewie. Turnieje organizowane są dla różnych kategorii wiekowych.              

3. Turnieje piłkarskie przeznaczone są dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych.

4. W turniejach piłkarskich biorą udział zespoły niezrzeszone tzw. dzikie drużyny  

5. Zespoły piłkarskie grają w składach minimum pięcioosobowych: czterech graczy w polu +
bramkarz. Drużyna może liczyć maksymalnie do 8 zawodników. 

6. Drużyna musi mieć kapitana drużyny, który odpowiada za zawodników podczas turnieju.

7. Kapitan drużyny musi posiadać Listę Startową zawodników według wzoru w załączniku

    nr 2.

8.  Zawodnicy  biorący  udział  w  turniejach  organizowanych  przez  GOKiS  Kleszczewo
zobowiązani  są  do  posiadania  pisemnej  zgody  Rodziców/Opiekunów  prawnych,
uprawniającej do  uczestnictwa w zawodach  sportowych  wg wzoru załącznika nr 1. Pełną
odpowiedzialność za posiadanie powyższych dokumentów podczas turnieju ponosi Kapitan
drużyny,  a  weryfikacji  dokonuje  bezpośredni  organizator  turnieju.  Zawodnicy  nie
posiadający zgody rodziców na udział w Turnieju nie będą dopuszczeni do gry.

9.  Zasady gry
1) Wymiary boiska ORLIKA / HALI SPORTOWEJ.
2) Bramka: wymiary 2 m x 5 m (ORLIK) , 2 m x 3 m (HALA).
3) Piłka nr 4 (Orlik) i piłka halowa nr 4 (hala).
4) Czas gry: 2 x 10 minut + 5 minutowa przerwa.
5) Zespół  liczy  max.  8  zawodników:  na  boisku znajduje  się  4  zawodników w polu  +

bramkarz oraz do 3 zawodników rezerwowych. 
6) Obuwie: turfy lub korkotrampki  (miękkie korki) – (Orlik) i obuwie płaskie - (Hala)

zgodnie z regulaminem obiektu.
7) Bramkarz może chwytać piłkę tylko w polu bramkowym.
8) Rzut od bramki wykonywany jest nogą.
9) Rzut z autu wykonywany jest nogą.



10) Piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej.
11) Jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową, to drużyna,

która  nie  popełniła  przewinienia,  wykonuje  rzut  wolny  pośredni  z  linii  środkowej
boiska. 

12) Gra bez „spalonego”.
13) 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.

14) Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą
znajdować się przynajmniej w odległości 5 metrów od piłki.

15) Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów od bramki.
16) Kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 lub 5 minut w 

zależności od stopnia przewinienia (żółta kartka), bądź wykluczenie z gry do końca 
turnieju (czerwona kartka).

17) W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek żółtej kartki, 
kara dyscyplinująca ulega anulowaniu (można wprowadzić do gry ukaranego 
zawodnika).

18) Decyzją sędziego  zawodów zawodnik, który używa w trakcie meczu słów wulgarnych
może zostać ukarany karą 2 min. Drużyna gra w osłabieniu do końca czasu kary. Jeśli 
ten sam zawodnik użyje słowa wulgarnego po raz drugi w jednym meczu zostaje 
wykluczony z turnieju (czerwona kartka).

19) Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN.

10.   Punktacja

Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, w przypadku porażki 0 
punktów. O kolejności miejsc w tabeli 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.  Jeżeli  powyższe  punkty  nie
przyniosą  rozstrzygnięcia  należy  przeprowadzić  serię  rzutów  karnych  pomiędzy
zainteresowanymi zespołami. Rzuty karne wykonywane są najpierw po 3, potem po 1
razie do skutku. 

4) W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się
dogrywkę trwającą 2 x 3 minut i gra się do „złotej bramki”. Następnie rzuty karne
strzelane najpierw po 3, potem po 1 razie do skutku.

11. Organizacja turnieju

1)  Turniej zostanie zorganizowany w przypadku zgłoszenia się minimum 3 zespołów.  

2) Przy udziale max 5 zespołów turniej rozgrywany jest systemem „każdy z każdym” .



3) Przy udziale w turnieju więcej niż 5 zespołów turniej rozgrywany jest systemem z 
podziałem na grupy. Mecze w grupach rozgrywane są systemem „każdy z każdym” .
Po meczach grupowych następują mecze finałowe o miejsca w turnieju. W meczu o 
1 miejsce w turnieju  spotykają się zespoły, które zajęły pierwsze miejsca w 
grupach, w meczu o 3 miejsce w turnieju spotykają się zespoły, które zajęły drugie 
miejsca w grupach itd.       

4) Z każdego turnieju osoba odpowiedzialna za organizację turnieju sporządza 
sprawozdanie i dokumentację fotograficzną do GOKiS Kleszczewo. 

12. Rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku dziecka wyłącznie 
w celach niekomercyjnych związanych z promocją działalności GOKiS w mediach: internecie, 
prasie, telewizji, serwisach społecznościowych oraz obiektach administrowanych przez Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu.

13. Rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników 
turnieju przez  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie  na potrzeby organizacji turnieju 
piłki nożnej.

14. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. informuję, że:

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

 inspektorem ochrony danych w GOKiS jest Pani Katarzyna Polsakiewicz adres e-mail: bi-
blioteka.tulce@wp.pl;

 Państwa dane będą przetwarzane w celu organizacji letnich wyjazdów w oparciu o wyra-
żoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit a) RODO) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c  RODO  -  w  celu  realizacji  obowiązków prawnych  ciążących  na  Administratorze  w
związku  z
organizacją półkolonii zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oso-
bowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do re-
alizacji letnich wyjazdów. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa
lub inne podmioty na podstawie stosownych umów zawartych przez GOKiS. 

 Państwa dane będą przechowywane przez okres trwania zajęć kulturalno-rekreacyjnych w 
ramach Akcji Zima 2023; 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 sprzeci-
wu, 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 Prezesa UODO, gdy uznają Państwo, iż
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozpo-
rządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
lub profilowaniu.



Załącznik  Nr 1 

Zgoda Rodziców na udział dziecka

w Turnieju Piłki Nożnej w Kleszczewie

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………..

Data urodzenia dziecka…………………………………………………………

Tel. kontaktowy…………………………………………………………………….

1. Niniejszym, ja niżej podpisana/ny …........................................................................... (imię
i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)  zamieszkała/ły w 
…............................................................................................................................., 
oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka.

2. Oświadczam/y,  że  wyrażam  zgodę  na  udział  w/w  dziecka  w  Małych  Mistrzostwach
Świata 2018 

3. Oświadczam/y*,  że  zapoznałem/łam/liśmy  się,  akceptuję/emy   Regulamin  Ogólny
Turnieju oraz  i  podejmuję/my wszelkie obowiązki z nich wynikające. 

………………, dnia ……………    ………………..………………..

                                                                 (Podpis)



Załącznik nr 2 

Lista Startowa

Nazwa zespołu  ……………………………………………………………………………..

1.     …………………………………………………………………….

2.     ……………………………………………………………………..

3.    ………………………………………………………………………

4.    ……………………………………………………………………….

5     .……………………………………………………………………….

6.    ……………………………………………………………………….

7.    ……………………………………………………………………….

8.    ……………………………………………………………………….

Kapitan drużyny:   …………………………………………………….


