REGULAMIN
IV Turnieju Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dębno o Puchar
Wójta Gminy Dębno.

§ 1. CELE
Celem turnieju jest:
1. Rozwijanie aktywności sportowej Ochotniczych Straży Pożarnych,
2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,
3. Integracja środowiska strażackiego,
4. Podnoszenie sprawności fizycznej strażaków,
5. Rozszerzenie oferty programowej adresowanej do OSP w zakresie rozwijania kultury
fizycznej i sportu.
§ 2. ORGANIZATORZY
Organizatorem Turnieju jest Urząd Gminy w Dębnie oraz OSP Wola Dębińska.
§ 3. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK
Turniej organizowany jest 1 maja 2019 r. na obiekcie LKS „Orzeł” Dębno w Woli Dębińskiej
godzina 14:00.
§ 4. UCZESTNICY
1. Prawo udziału w turnieju mają drużyny OSP z terenu Gminy Dębno. Każda jednostka wystawia
jedną drużynę składającą się z czynnych strażaków. Jednostkę OSP może reprezentować tylko
jedna drużyna.
2. W turnieju prawo gry mają
 czynni strażacy członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych posiadający legitymacje OSP.
 strażacy którzy ukończyli 16 rok życia i przedłożą pisemną zgodę rodzica lub opiekuna
prawnego na udział w Turnieju na druku (załącznik nr 3) wskazanym przez organizatora
(biorący udział w gminnych zawodach sportowo pożarniczych w roku ubiegłym.)
3. Zgłoszeni mogą być tylko strażacy (zawodnicy) posiadający odpowiedni stan zdrowia
pozwalający na udział w Turnieju.
Każdy zgłoszony zawodnik składa oświadczenie o stanie swojego zdrowia, na druku wskazanym
przez organizatora (załącznik nr 2). Na podstawie podpisanego oświadczenia zawodnik zostaje
dopuszczony do gry. W przypadku podania fałszywych danych odpowiedzialność spoczywa na
zawodniku oraz kierowniku drużyny.
4. Zgłoszenia drużyny należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu do
25 kwietnia 2019r. do godziny 15:30.
5. Każda drużyna składa się z maksymalnie 12 osób.

6. Prawidłowość listy zgłoszeniowej potwierdza osoba upoważniona ze strony OSP (jedna osoba
Zarządu plus kierownik drużyny).
7. Zawodnicy muszą posiadać przy sobie dowody tożsamości ze zdjęciem.
§ 5. ZASADY I SYSTEM ROZGRYWEK
1. Mecze rozgrywane będą w dwóch grupach: A i B. W pierwszej kolejności przeprowadzone
zostanie losowanie kolejności przydziału drużyn do grup. W koszyku nr 1 znajdować się będą
nazwy grup, natomiast w koszyku nr 2 nazwy drużyn OSP. Przydział drużyn do grup będzie
naprzemienny:
1) Z koszyka nr 1 wylosuje się grupę A lub B. W przypadku wylosowania grupy B pierwsza
drużyna losowana z koszyka nr 2 będzie należeć do tej grupy, kolejna do grupy A
a następne naprzemiennie B, A, B, A itd.
2) Kolejność wylosowania drużyny to równocześnie nr drużyny w danej grupie.
2. System rozgrywek1:
I etap: eliminacje grupowe,
II etap: półfinały I miejsce gr. A z II miejscem gr. B , II miejsce gr. A z I miejscem gr. B,
III etap: mecz o I miejsce zwycięzcy półfinałów, mecz o III miejsce przegrani półfinałów, mecz
o V miejsce III miejsce gr. A z III miejscem gr. B, mecz o VII miejsce IV miejsce gr. A
z IV miejscem gr. B.
3. Mecze rozgrywane są na 1/4 boiska piłkarskiego,
4. Bramki o wymiarach 5m x 2m,
5. Czas gry: 2x7 min lub 1x15min w zależności od ilości drużyn (decyduje organizator).
6. Mecze rozgrywane są piłką przeznaczoną do gry w piłkę nożną nr 5,
7. Bramkarz może chwytać piłkę w ręce tylko w polu karnym,
8. Zawodnicy każdej drużyny, za wyjątkiem bramkarza, występują w jednolitych strojach,
9. Na ławce rezerwowej mogą przebywać zawodnicy oraz osoby z obsługi danej drużyny.
10. Każdy mecz rozpocząć musi minimum 6 zawodników z każdej drużyny.
11. W trakcie meczu na boisku każdą drużynę reprezentuje 5 zawodników z pola plus bramkarz.
12. W trakcie meczu ilość zmian zawodników w drużynie jest nieograniczona.
13. Każda drużyna dokonuje zmian tylko w strefie zmian.
14. Strefa zmian dotyczy tylko własnej połowy boiska po stronie ławki rezerwowych.
15. Zawodnik rezerwowy może wejść na boisko dopiero w chwili, gdy zawodnik dotychczas grający
je opuści.
16. Jeśli zawodnik rezerwowy wejdzie na boisko za wcześnie może zostać ukarany żółtą kartką.
17. Do prowadzenia zawodów organizator wyznacza sędziów, którzy odpowiadają za przebieg
i bezpieczeństwo w czasie gry.
18. Rozstrzygnięciom sędziowskim podlegają również przewinienia dokonywane podczas chwilowej
przerwy w grze oraz gdy piłka jest poza grą, a także po zakończeniu meczu.
1

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek w sytuacji zgłoszenia się nieodpowiedniej
ilość drużyn. System rozgrywek dostosowany do ilości zgłoszonych drużyn OSP zostanie podany przed
turniejem.

19. Jurysdykcji sędziów podlegają również zawodnicy rezerwowi oraz osoby obsługi drużyny.
20. Za nieprawidłowe i niesportowe zachowanie osoby z obsługi drużyny mogą zostać usunięci
z ławki rezerwowych.
21. Rozstrzygnięcia sędziów dotyczące okoliczności związanych z grą są ostateczne.
22. Sędzia ma prawo nie dopuścić do gry zawodnika wówczas, gdy zawodnik nie zachowuje się
sportowo lub jest w stanie wskazującym po spożyciu alkoholu.
23. Ukaranie zawodnika czerwoną kartką skutkuje wykluczeniem zawodnika do końca trwania
meczu. Przypadki szczególnego niesportowego zachowania mogą skutkować wykluczeniem
zawodnika z całego turnieju oraz udziału w kolejnych edycjach .
24. W trakcie meczów nie obowiązują przepisy o spalonym.
25. Auty boczne wykonywane będą z linii bocznej, a piłka wprowadzana będzie do gry nogą.
26. Aut boczny musi zostać wykonany w ciągu 6 sekund. W przeciwnym wypadku sędzia odgwizduje
aut dla drużyny przeciwnej.
27. Po wyjściu piłki za linię końcową boiska bramkarz wznawia grę rękoma. Czas trzymania piłki
w ręku wynosi maksymalnie 6 sekund. Po wypuszczeniu piłki na nawierzchnię, bramkarz nie
może jej ponownie dotknąć rękoma. Z chwilą ustawienia piłki na nawierzchni gra zostaje
wznowiona.
28. Bramkarz nie może chwytać piłki w ręce po podaniu od zawodników swojej drużyny.
29. W czasie wykonywania rzutów wolnych, z autu, z rogu, zawodnik drużyny przeciwnej musi
zachować odległość 5 metrów od piłki.
30. Rzut karny wykonywany będzie z odległości 9 metrów od linii bramkowej.
§ 6. PUNKTACJA
1. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów.
2. O kolejności miejsc w grupie decyduje większa liczba zdobytych punktów.
3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny o kolejności decydują
kolejno:
1) wynik bezpośredniego spotkania,
2) lepsza różnica bramek w całym turnieju,
3) większa liczba bramek zdobytych w całym turnieju.
4. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwie drużyny przeprowadza się
dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie pomiędzy zainteresowanymi drużynami
(tzw. „mała tabela”), kierując się kolejno zasadami:
1) lepsza różnica bramek w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
2) liczba zdobytych bramek w meczach tych drużyn,
3) liczba zdobytych bramek w całym turnieju.
5. W przypadku remisu w meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, przeprowadza się serię trzech
rzutów karnych.
6. W przypadku remisu po karnych, o których mowa w ust. 5, rzuty karne strzelane są na przemian,
aż do wyłonienia zwycięzcy.

§ 7. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Drużyny zajmujące miejsca I – III otrzymują puchary. Wszystkie drużyny otrzymują dyplomy.
2. Stosowanie innych wyróżnień, nagród, pucharów oraz medali ustala organizator, uwzględniając
własne możliwości finansowe.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Mecze rozgrywane są zgodnie z regulaminem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN.
2. Wszelkie sprawy sporne, których nie opisuje regulamin, rozstrzygane są zgodnie z przepisami
PZPN przez organizatora zawodów.
3. Zgodnie z uregulowaniami prawnymi osoby uprawiające rekreację ruchową winny posiadać
ważne badania lekarskie potwierdzające możliwość udziału w rozgrywkach.
4. W przypadku braku odpowiednich badań lekarskich, każdy pełnoletni zawodnik biorący udział
w rozgrywkach ponosi za siebie odpowiedzialność a za małoletnich rodzic musi wyrazić zgodę.
5. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
6. Zawodnicy biorący udział w Turnieju Piłki Nożnej OSP o Puchar Wójta Gminy Dębno
nie są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, drużyny ubezpieczają się
na własny koszt.
7. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go podczas
rozgrywek.
8. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych
organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach
informacyjnych i promocyjnych imprezy.
9. W razie wątpliwości i pytań wszelkie informacje proszę kierować na adres poczty elektronicznej:
robert.matura@gminadebno.pl.
Informujemy, że:
1.

Administratorem danych osobowych jest Organizator - Wójt Gminy Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno, tel. (14) 66 56
714, e-mail: sekretariat@gminadebno.pl

2.

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Urzędzie Gminy Dębno sprawuje Inspektor Ochrony Danych
Osobowych - Łukasz Franczyk, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno, tel (14) 631 85 77, e-mail: lukasz.franczyk@gminadebno.pl

3.

Celem zbierania danych jest możliwość wzięcia udziału w Turnieju Piłki Nożnej OSP o Puchar Wójta Gminy Dębno zwanym
dalej Turniejem.

4.

Uczestnik Turnieju ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

5.

Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu wzięcia udziału w Turnieju.

6.

Dane uczestników Turnieju (imię, nazwisko, PESEL

i adres zamieszkania) będą przetwarzane w celu organizacji,

przeprowadzenia i promocji Turnieju na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
7.

Dane udostępnione przez Uczestnika Turnieju nie będą podlegały profilowaniu.

8.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Wola Dębińska, dn. 8 kwietnia 2019
Gmina Dębno

