
Regulamin	Turnieju	o	Puchar	Fundacji	WIELKA	POLSKA	

I. ORGANIZATOR: 

Fundacja Wielka Polska. 

II. CEL :  

Budowa zdrowych pokoleń Polaków poprzez popularyzację sportu wśród dzieci i młodzieży. 

III. MIEJSCE I TERMIN ROZGRYWEK: 

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 4 w Wyszkowie. Terminy rozgrywek :  

- 16.03.2018 

- 30.03.2018 

- 13.04.2018 

- 27.04.2018 

- 11.05.2018 - FINAŁY  

IV. KONTAKT: 

E-mail: a.lutkowski@fundacjawielkapolska.pl 

tel. 790727757 

V. UCZESTNICTWO: 

1. Startować mogą zespoły liczące co najmniej 6 zawodników, a maksymalnie 10 (4 rezerwowych). 

2. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. 

3. Turniej odbędzie się w 4 kategoriach wiekowych: 

- rocznik 2012 i młodsi,  

- rocznik 2008 i młodsi, 

- rocznik 2004 i młodsi, 

- rocznik 2001 i młodsi. 

4. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem rozgrywek w danej 
kategorii wiekowej oraz przedstawienie pisemnej listy z datami urodzin zawodników wraz z 
oświadczeniami o stanie zdrowia(w przypadku zawodników, którzy nie ukończyli 18 roku życia -zgoda 



rodzica) pozwalającym na udział w takim turnieju.  

5. Zawodnicy poniżej 18 roku życia mogą przystąpić do rozgrywek wyłącznie za okazaniem pisemnej 
zgody rodzica. 

6. Organizator nie odpowiada za ubezpieczenie zawodników. Każda drużyna może posiadać własne 
ubezpieczenie NW na czas rozgrywania turnieju. 

7. Każdy z zawodników może grać tylko w jednej drużynie i nie może zmieniać drużyny podczas trwania 
Turnieju. 

8. Każda drużyna musi mieć Opiekuna, który ukończył 18 lat. Osobą upoważnioną do kontaktu z 
Organizatorem jest wyłącznie Opiekun drużyny. Opiekun drużyny zgłasza drużynę do udziału w Turnieju. 

9. Turniej przeznaczony jest dla osób zamieszkałych na terenie powiatu wyszkowskiego. 

VI. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE: 

1. Czas gry: 

- jeden mecz tworzą dwie połowy po 15 minut każda. W zależności od liczby zgłoszonych drużyn długość 
meczy może ulec zmianie. 

2. Drużyna składa się 6 zawodników grających (5+bramkarz) i maksymalnie 4 zawodników rezerwowych. 

3. Minimalna liczba zawodników w drużynie: 6 (5+ bramkarz), jeśli jest mniej, mecz nie jest rozegrany, a 
wynik ustala się, jako walkower dla drużyny przeciwnej. 

4. Mecze rozgrywane są na bramki ................... 

5. Wymiary boiska: ................................................... 

6. Rzut karny wykonywany jest z odległości .................. 

7. Pozostałe reguły zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną ( nie egzekwujemy tzw. "spalonego"). 

8. Obowiązuje obuwie sportowe. 

9. Zmiany systemem (hokejowym), w wyznaczonym miejscu. 

10. Ostateczny układ gier zostanie ogłoszony po zamknięciu listy zgłoszonych drużyn ( każdy z każdym 
bądź systemem pucharowym ). 

11. Turniej składa się z czterech turniejów eliminacyjnych oraz turnieju finałowego, w skład którego 
wejdą zwycięzcy turniejów eliminacyjnych. 

VII. KARY: 

1. Za wykroczenia sędzia może przyznać kary: 



- usunięcia z boiska na 2 minuty, 

- wykluczenia z gry do końca meczu, 

- dyskwalifikacja z całego turnieju. 

2. Jeżeli na boisku znajduje się zawodnik niewpisany do listy zgłoszeniowej, to traktuje się to jako 
wykroczenie, jako gra zawodnika nieuprawnionego i przyznaje się walkower dla drużyny przeciwnej. 

VIII. PUNKTACJA I ZASADY, JAKIE OBOWIAZUJĄ O KOLEJNOŚCI W TABELI: 

1. Ilość zdobytych punktów:  

• Zwycięstwo: 3 punkty 

• Remis: 1 punkt 

• Porażka: 0 punktów 

2. Wynik bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami. 

• Różnica w ilości zdobytych bramek. 

• Ilość strzelonych bramek.  

IX. NAGRODY: 

1. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wygrywają weekendową ( piątek - niedziela ) wycieczkę w miejsce 
wybrane przez Organizatora. Nagrody otrzymują zawodnicy drużyn, którzy brali czynny udział w Turnieju 
( przebywali na boisku ). 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Listę zawodników należy dostarczyć przed rozpoczęciem zawodów. 

2. W Turnieju zawodnicy biorą udział wyłącznie na własną odpowiedzialność, po podpisaniu 
oświadczenia przez rodzica o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w Turnieju. 

3. Zawodnik wpisany do protokołu uważany jest za biorącego udział w meczu. 

4. Zabrania się udziału w zawodach zawodników pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz innych 
środków odurzających. 

5. Każda drużyna może wystąpić we własnych wyróżniających ją koszulkach. Jeśli spotkają się dwie 
drużyny w koszulkach o zbliżonej kolorystyce, wówczas jednej z drużyn zostaną przydzielone koszulki od 
organizatora.  

Jeśli drużyna nie będzie posiadała własnych koszulek wówczas otrzyma możliwość z koszulek 
organizatora. 



6. Za szkody wyrządzone na obiekcie przez zawodnika danego zespołu lub zespół koszty ich usunięcia 
pokrywa dana drużyna. 

7. Zabrania się dopisywania do protokołu zawodników w czasie trwania meczu, chyba, że zawodnik 
uzupełnia zespół do pełnego składu. 

8. Interpretacja powyższego regulaminu oraz wynikłe sprawy sporne rozstrzyga Organizator, a jego 
decyzja jest ostateczna. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

 

RODO 

 

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
informujemy, iż: 

1)Administratorem danych osobowych zawodników są organizatorzy turnieju, 

2)kontakt w sprawie danych osobowych możliwy jest pod adresem email 
a.lutkowski@fundacjawielkapolska.pl 

3)dane osobowe przetwarzane będą w celu szeroko rozumianej współpracy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. 
a, b, c, d,  e,  flub  Art.9 ust.2  lit.  a, b,  c,  d, h, i,  j -ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  
osobowych  z  dnia 27kwietnia 2016 r., 

4)Administrator  przetwarza  dane  osobowe zawodników na  podstawie  art.6  ust.1  lit  f. 
-przetwarzanie  jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią w tym w zakresie monitoringu wizyjnego 
oraz przesyłania informacji handlowej produktów i usług własnych, 

5)odbiorcami danych osobowych zawodników mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymywania na 
mocy obowiązujących przepisów prawa, 

6)dane osobowe zawodników przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów 
zgodnych z aktualnie  obowiązującymi  przepisami  prawa  w  poszczególnych  obszarach  
przetwarzania  danych osobowych, 

7)zawodnicy posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania, prawo    do    wniesienia    
sprzeciwu    wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie, 

8)zawodnicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

9)przetwarzanie  danych  osobowych  jest  wymogiem  umownym  niezbędnym  do realizacji  
szeroko  pojętej współpracy przy organizacji turnieju, 

10)dane zawodników nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu), 



11)dane zawodników nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej 

 

 

 

        Organizator 


