REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJU PIŁKI HALOWEJ
dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Radomskiego
o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu
Wolanów - 2019
I.

ORGANIZATOR

1. Organizatorem rozgrywek jest Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu
przy współorganizacji Urzędu Gminy w Wolanowie oraz Zarządu Oddziału Gminnego
w Wolanowie.
2. Kompetencje organizatora:
a) podejmowanie decyzji dotyczących respektowania regulaminu i systemu rozgrywek,
b) weryfikacja zawodników, kart i rozgrywek;
c) opracowanie terminarza rozgrywek;
d) dokonanie obsady sędziowskiej, technicznej i medycznej, prowadzenie ewidencji
zawodników oraz statystyka rozgrywek, zabezpieczenie piłki do gry (do rozgrzewki
piłkę zabezpieczają sobie zespoły we własnym zakresie);
e) wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek oraz po ich zakończeniu
rozpatruje organizator;
f) ostateczny głos we wszystkich sprawach spornych należy do organizatora.
II.

MIEJSCE I TERMIN ROZEGANIA TURNIEJU
Sala gimnastyczna Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolanowie ul. Kolejowa 29. Turniej
zostanie rozgrany w sobotę 2 lutego 2019 roku. Ilość kolejek, będzie zależała od ilości
zespołów, jakie zgłoszą się do turnieju oraz od systemu rozgrywek, jaki przyjmie organizator.

III.

SYSTEM ROZGRYWEK
1. System rozgrywek uzależniony będzie od ilości drużyn i prowadzony będzie w jednej
lub dwóch grupach.
2. Każdy zespół przed przystąpieniem do rozgrywek zgłasza listę zawodników w miejscu
i terminie wyznaczonym przez organizatora załącznik nr 1 z podpisem kierownika.
Niedostarczenie kompletnie wypełnionej listy w wyznaczonym terminie będzie
skutkowało nie zgłoszeniem drużyny do rozgrywek. /nie ma możliwości dopisywania
zawodników po przedstawieniu listy organizatorowi/.
3. Zawodnik występuje tylko i wyłącznie w jednej drużynie i jest przypisany tylko do
jednego zespołu.
4. Zgłoszenia na załączonych drukach, załącznik nr 1 przyjmowane są w drogą
elektroniczną na adres e-mail: kontakt@zosp.radom.pl w terminie do 29 stycznia 2019 r.
5. Drużyny składają się maksymalnie z 16 zawodników zgłoszonych na liście zgłoszeniowej
i występujących w jednolitych strojach. Na ławkach rezerwowych zasiadają tylko
zawodnicy oraz kierownik drużyny bądź trener.
6. Zespoły grają w składach 5 graczy w polu plus bramkarz.
7. Zmiany prowadzone są w systemie hokejowym w czasie przerw w grze:
a) ilość zmian nieograniczona,
b) zmiany powrotne,
c) czas gry 2*10 min bez przerwy,
8. Bramkarz może zmieniać się miejscami z każdym zawodnikiem pod warunkiem,
że zmiana zostanie dokonana za zgodą sędziego oraz nastąpi ona podczas przerw w grze.
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9. Zawodnicy występują w obuwiu odpowiadającym wymogom nawierzchni hali sportowej
(spód w kolorach jasnych, nierysujących).
10. Do prowadzenia zawodów wyznaczony zostanie sędzia, który odpowiada za obiektywne
prowadzenie zawodów. Uprawnienia sędziego i posługiwanie się prawem nadanym mu
przez przepisy gry rozpoczynają się z chwilą wejścia na obiekt, gdzie rozgrywane będą
zawody. Rozstrzygnięciom sędziowskim podlegają również przewinienia dokonywane
podczas chwilowej przerwy w grze oraz gdy piłka jest poza grą. Zawodnik rezerwowy
również podlega władzy i jurysdykcji sędziego. Ta sama sytuacja dotyczy wszystkich
zawodników po zakończeniu spotkania, aż do momentu opuszczenia przez sędziego
obiektu, na którym znajduje się boisko. W czasie spotkania sędzia nie może być
zmieniony. Wyjątek stanowi niedyspozycja lub kontuzja sędziego W takim przypadku
musi dokończyć jego następca wyznaczony przez organizatora. Sędzia ma prawo
nie dopuścić zawodnika do gry, gdy zawodnik nie zachowuje się sportowo lub jest
w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do nakładania kar dyscyplinarnych, finansowych,
łącznie z odebraniem punktów i dyskwalifikacją w drużynie, w której zawodnik zakłóca
porządek w czasie rozgrywania meczów piłkarskiej ligi halowej.
12. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3pkt. Za remis 1pkt.
a) 3 walkower powoduje wykluczenie drużyny z rozgrywek;
b) po wycofaniu drużyny z rozgrywek przy walkowerach zostają anulowane wyniki
meczów.
13. O kolejności miejsc decyduje:
a) większa ilość zdobytych punktów;
b) wynik bezpośredniego spotkania;
c) większa różnica zdobytych bramek;
d) większa ilość zdobytych bramek.
14. Wszystkie mecze odbywają się według terminarza, do którego prawo zmian ma jedynie
organizator.

IV.

PRZEPISY
1. Mecze prowadzi sędzia wytypowany przez organizatora.
2. Mecze są rozgrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami gry.
3. Sędzia ma prawo do karania zawodników, karami 2 min., 5 min. oraz poprzez okazanie
czerwonej kartki, co jest równoznaczne z całkowitym wykluczeniem z gry w tym
spotkaniu. Na zawodnika, który otrzyma czerwoną kartkę zostaje nałożona kara
dyscyplinarna od 1 do 3 meczy bądź całkowita dyskwalifikacja.
4. Zawodnik, który otrzyma czerwoną kartkę musi udać się do szatni lub na trybuny.
5. Mecz trwa 2 x 10 min. bez przerwy. Następuje tylko zmiana stron.
a) sędzia ma prawo doliczyć dodatkowy czas gry wynikający za nie umyślne
przerwy w czasie gry.
6. W czasie trwania zawodów prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko kapitan drużyny
w sposób kulturalny i taktowny, niedotyczący podjętej przez niego decyzji.
7. W czasie spóźnienia zespołu przekraczającego 5min. sędzia ma prawo odgwizdać
walkower.
8. Uderzenie piłką w sufit hali powoduje rzut wolny pośredni dla przeciwnika z miejsca,
w którym piłka uderzyła w sufit.
9. Gra z autami po obu stronach boiska.
10. Rzut karny wykonywany jest z linii pola karnego na wprost bramki.
11. Obowiązuje odległość 3 metrów od piłki przy wykonaniu stałych fragmentów gry.
12. Przepis o spalonym nie obowiązuje.
13. Zabrania się gry wślizgiem w zasięgu gry.
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14. Przy aucie bramkowym, bramkarz wprowadza piłkę do gry tylko przez wyrzut ręką.
15. Gdy bramkarz przechwyci piłkę w czasie gry, wprowadza ją do gry noga lub ręką.
16. Bramkarz nie może chwytać piłki podanej bezpośrednio od swojego zawodnika w tym
przypadku będzie wykonywany rzut wolny pośredni.

V.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach piłki halowej o Puchar Prezesa Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu jest kompletnie uzupełniona karta
zgłoszeniowa.
2. Do uczestnictwa w rozgrywkach mogą zgłaszać się jedynie drużyny z terenu Powiatu
Radomskiego. Zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych mogą występować
w rozgrywkach. W turnieju mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy, którzy nie
ukończyli 16 lat przed rozpoczęciem turnieju, obowiązkowy dokument tożsamości
zawodnika.
3. Każdy uczestnik musi dostarczyć w dniu turnieju wypełnioną oraz podpisaną
klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych – bez zgody nie może
uczestniczyć w rozgrywkach.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych
i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki wypadków w czasie gry każdego
zawodnika.
5. Ze względu na bezpieczeństwo osób (np. przeciwnika) zawodnicy nie mogą grać
w okularach, łańcuszkach itp. W przypadku jakichkolwiek nieszczęśliwych wypadków,
które powodują utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna
spada na wyżej wymienione osoby.
6. Zgodnie z uregulowaniami prawnymi osoby uprawiające rekreację ruchowa winne
posiadać ważne badania lekarskie potwierdzające możliwość udziału w rozgrywkach.
W przypadku braku zaświadczeń zawodnik nie może występować w składzie swojego
zespołu. Za fakt posiadania przez zawodników zaświadczeń lekarskich odpowiedzialny
jest kierownik drużyny bądź trener.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione
podczas trwania ligi.
8. Drużyny zobowiązane są do utrzymania porządku w szatniach i na trybunach
(całkowity zakaz palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych na terenie
obiektu, na którym prowadzone są rozgrywki). Kierownik zespołu jest odpowiedzialny
za egzekwowanie wyżej wymienionych zakazów wobec zawodników swojego zespołu.
Nie przestrzeganie wyżej wymienionych zakazów może prowadzić do czynności
dyscyplinarnych wobec drużyny (łącznie z wykluczeniem z rozgrywek).
9. Drużyna musi posiadać kierownika lub trenera, który podczas zawodów, jako jedyny
może zajmować miejsce na ławce rezerwowych w stroju cywilnym, jednak
z konsekwencjami podobnymi jak zawodnik.
10. Za kibiców danej drużyny odpowiada jej kierownictwo. Jeżeli sympatycy danego zespołu
wszczynają awantury lub w inny sposób zakłócają spokój rozgrywek, organizator
ma prawo wycofać zespół z ligi.
11. Drużynie wykluczonej z rozgrywek nie przysługuje odwołanie.
12. Wszyscy uczestnicy rozgrywek zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem
i przestrzegać go podczas ich trwania. Do ostatecznej interpretacji powyższego
regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.

VI.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
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1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest Zarząd
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu z siedzibą w Radomiu przy ul. Traugutta 57.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w
Rozporządzeniu 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
2. Kontakt z Administratorem danych osobowych będzie odbywał się poprzez adres email:kontakt@zosp.radom.pl.
3. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i
przeprowadzenia Turnieju, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli
występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w
Turnieju.
5. Uczestnikom Turnieju, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
• sprostowania danych,
• usunięcia danych,
• ograniczenia przetwarzania danych,
• przenoszenia danych,
• wniesienia sprzeciwu,
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
• imię i nazwisko,
• adres e-mail,
7. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także
w mediach) o wynikach turnieju.
9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników turnieju nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10. Dane uczestników Turnieju nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem
sytuacji przewidzianych przepisami prawa.
11. Dane uczestników Turnieju będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wyżej określonych celów, tj. do przeprowadzenia Turnieju.
12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia
powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić
stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy
technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania
oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie
wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące
się z przetwarzaniem danych wynikające z:
• przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
• utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
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•
•

nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych,
przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych

VII. WIZERUNEK UCZESTNIKA
1. Uczestnicy Turnieju wyrażają zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i
rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich
nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Organizatora
Turnieju, na potrzeby Turnieju.
2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
3. Dla potrzeb Turnieju wizerunek Uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z
wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast
nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane
do innych materiałów powstających na potrzeby Turnieju oraz w celach informacyjnych.
4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie
w Internecie (w tym na stronach Organizatora Turnieju oraz portalach społecznościowych
Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i
informacyjnych. Z tym jednak zastrzeżeniem, że wizerunek nie może być użyty w formie
lub publikacji obraźliwej dla Uczestnika lub naruszać w inny sposób jego dobra osobiste.
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Załącznik nr 1.

LISTA ZGŁOSZENIOWA
Zawodników Uczestniczących w Piłkarskiej Lidze Halowej dla Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych Powiatu Radomskiego
o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu

Wolanów 2019
NAZWA DRUŻYNY.........................................................................................
Lp. Imię i nazwisko zawodnika

Adres zamieszkania

PESEL

Podpis zawodnika

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

………………………………………….
Czytelny podpis Kapitana Drużyny
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KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Podpisanie niniejszego dokumentu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w
Radomiu z siedzibą w Radomiu przy ul. Traugutta 57, zwaną dalej również "ADO".
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@zosp.radom.pl
b) listownie: 26-600 Radom, ul. Traugutta 57.
Cele i podstawy przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu organizacji i przeprowadzenia Turnieju
Piłki Halowej dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Radomskiego o Puchar Prezesa
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu, celach marketingowych, a następnie dla
wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentacji.
Odbiorcy danych osobowych.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, a także przekazywane
poza obszar EOG.
Profilowanie.
Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Okres przechowywania danych.
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów tj. do wyłonienia zwycięzców.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
c) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
d) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
e) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w
ramach sprawowania władzy publicznej;
f) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).



W imieniu osoby niepełnoletniej, jako jej prawny opiekun, wyrażam zgodę
na przetwarzanie
danych
osobowych
mojego/mojej
syna/córki
……………………………………… w celu organizacji i przeprowadzenia Turnieju Piłki Halowej
dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Radomskiego o Puchar Prezesa
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora
danych osobowych w celach marketingowych.
___________________________
(data, podpis prawnego
opiekuna niepełnoletniego)
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