Regulamin
„Turniej Żubra”
III Ogólnopolskie Mistrzostwa Województwa Podlaskiego
w piłce nożnej dzieci do lat 10 i 12.
I. Postanowienia ogólne
1.Regulamin określa organizację i zasady rozgrywania Ogólnopolskich Mistrzostw
Województwa Podlaskiego w piłce nożnej dzieci do lat 10 i 12 o nazwie „Turniej Żubra”
(dalej jako „impreza”).
2. Rozgrywki będą się odbywać w duchu sportowej rywalizacji i zasad fair play.
4. Organizatorem imprezy jest Fundacja Aktywni dla Polski z siedzibą w Warszawie
przy ul. Korkowej 137A/70.
5. Zgłoszenie udziału w rozgrywkach przez uczestnika jest jednoznaczne z akceptacją
przepisów Regulaminu. Uczestnik rozgrywek jest zobowiązany do zapoznania się i
przestrzegania Regulaminu.
6. Informacje dotyczące imprezy (w tym m.in.: imiona i nazwiska uczestników oraz ich
wizerunek) będą publikowane na stronie internetowej www.aktywnidlapolski.pl oraz za
pomocą mediów społecznościowych na profilach Organizatora.
II Cel Imprezy:
- rywalizacja sportowa dla dzieci i młodzieży,
- popularyzacja piłki nożnej
- integracja z dziećmi niepełnosprawnymi
III Miejsce i termin imprezy
Impreza odbędzie się 5 czerwca 2022 w godzinach 9 00 – 17 00
Impreza zostanie przeprowadzona na obiekcie MOSP Białystok ul. Świętokrzyska 15
IV Zgłoszenia
1. Zgłoszenia do turnieju są dobrowolne. O zakwalifikowaniu do imprezy decyduje
kolejność zgłoszeń (data wysłania zgłoszenia mailem lub wypełnienie formularza).
2. Zgłoszenie musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola i być czytelne.
Nieczytelne zgłoszenie może zostać uznane za nieważne.
3. Zgłoszenie uznaje się za kompletne wraz ze wszystkim załącznikami (Oświadczenie
RODO, Oświadczenie o stanie zdrowia/akceptacji regulaminu imprezy) podpisanymi
przez upoważnione osoby. Brak wszystkich załączników oznacza, że zgłoszenie jest
nieważne.
4. Organizator nie później niż na 3 dni przed datą rozgrywania turnieju zweryfikuje
listę drużyn zakwalifikowanych do turnieju oraz prześle potwierdzenie drogą
elektroniczną.
5. Zgłoszenia zespołów przyjmowane są do dnia 30 05 2022 drogą elektroniczną na
adres Fundacji Aktywni dla Polski jakub@aktywnidlapolski.pl

V. Uczestnicy
1. W kategorii do lat 10 uczestnikami mogą być dzieci z rocznika 2012 i młodsze. W
kategorii do lat 12 uczestnikiem turnieju mogą być dzieci z rocznika 2010 i młodsi. (
nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych – limit wieku zwiększony od dwa lata )
2. Każdy uczestnik musi mieć zgodę rodzica na udział w turnieju.
3. Stan zdrowia każdego uczestnika turnieju nie może budzić wątpliwości.
4. Każda drużyna musi się składać co najmniej z 8 zawodników, lecz nie więcej niż 12.
5. W drużynach mogą występować zarówno chłopcy jak i dziewczynki.
6. Stroje drużyny zapewniają sobie we własnym zakresie.
7. Każda drużyna ma obowiązek posiadać opiekuna drużyny, który będzie zajmował się
sprawami organizacyjnymi drużyny przed i w trakcie turnieju.
8. W rozgrywkach mogą brać udział uczestnicy, którzy zostali zgłoszeni do rozgrywek
VI System rozgrywek
1. Rozgrywki będą podzielone na część grupową gdzie drużyny zagrają systemem
„każda z każdą”. Po części grupowej zostaną rozgrany półfinały i finały oraz mecz o
trzecie miejsce .
2. Rozgrywki w części grupowej będą prowadzone w 2 grupach liczących po 5 drużyn
systemem „każdy z każdym”. O przynależności do danej grupy będzie decydowało
losowanie. Terminarz zostanie ustalony w oparciu o Tabelę Bergera.
3. Do półfinałów awansują dwie najlepsze drużyny z grup. W półfinałach zagrają w
parach A1 – B2 i A2 – B1
Do finału awansują zwycięzcy. Przegrani rozegrają mecz o 3. miejsce.
4. Za wygranie meczu drużyna zdobywa 3 punkty, za remis 1 punkt, za porażkę 0
punktów. O miejscu w tabeli decyduje w kolejności: liczba zdobytych punktów, wynik
bezpośredniego spotkania, większa liczba strzelonych bramek, mniejsza liczba
straconych bramek, losowanie (rzut monetą).
5. Zasady gry:
•
•
•
•
•
•
•
•

Boisko o wymiarach 40 x 20 m., bramki 2 x 5m.
Liczba zawodników: 4 + bramkarz.
Czas gry: 15 min
Zmiany zawodników systemem „hokejowym”, przy linii środkowej.
Zawody będą rozgrywane piłką w rozmiarze „4”
Rzut karny wykonuje się z odległości 7 m
Rozpoczęcie gry ze środka jest traktowane jak rzut wolny pośredni.
O podyktowaniu rzutu wolnego pośredniego lub bezpośredniego decyduje
sędzia, zgodnie z przepisami gry. Czas na wykonanie stałego fragmentu gry
wynosi 5 sekund.
•
Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą z podłoża, tylko na swojej
połowie. Przy wprowadzaniu piłki do gry przez bramkarza obowiązuje zakaz
wykopywania nogą, po uprzednim podrzucie piłki (uderzenie z powietrza).

•
Gra bez wślizgów. Wyjątkiem są wślizgi ofensywne lub bez obecności i kontaktu
z przeciwnikiem.
•
Pozostałe przepisy zgodne z przepisami gry w piłkę nożną halową PZPN.
•
Drużynę obowiązuje jednolity strój z numerami i odpowiednie obuwie sportowe.
•
Za rażące przewinienia zawodnik może być usunięty z gry na okres 1-5 min. Kary
czasowe mogą być stopniowane w stosunku do zawodnika kilkakrotnie
przekraczającego przepisy gry.
6. Organizator wybierze w każdym turnieju:
- najlepszego strzelca (zawodnik z największą liczbą strzelonych goli),
- najlepszego bramkarza (bramkarz z najmniejszą liczbą puszczonych goli),
- drużynę fair – play (drużyna z najmniejszą liczbą kar indywidualnych - minut)
7. W turnieju są przewidziane, medale okolicznościowe, puchary i nagrody dla
najlepszych:
- medale: otrzymuje każdy uczestnik,
- puchary: drużyny z miejsc 1 - 3 oraz najlepszy strzelec, najlepszy bramkarz i drużyna
fair – play,
- nagrody: drużyny z miejsc 1 - 3 oraz najlepszy strzelec, najlepszy bramkarz i drużyna
fair – play;
VII Harmonogram turnieju:
Godzina 8 00 otwarcie biura zawodów.
Godzina 8 00 – 9 00 weryfikacja uczestników turnieju i omówienie z trenerami
przebiegu zawodów.
Godzina 9 00 – 14 00 Mecze w grupach
Godzina 10 00 – 16 00 imprezy towarzyszące
Godzina 14 30 Półfinały
Godzina 15 00 Finały
Godzina 16 00 Podsumowanie i zakończenie turnieju
VIII Zasady Bezpieczeństwa anty COVID w trakcie turnieju
Organizator prowadzi turniej według obowiązujących zasad bezpieczeństwa w trakcie
zagrożenia epidemicznego, zapewniając odpowiednie do tego środki i procedury
zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki.
IX Ochrona danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia 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 (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuję, że:
1. administratorem danych osobowych jest Fundacja Aktywni dla Polski (dalej
Fundacja) z siedzibą przy ul. Korkowej 137A/70 , 04- 549 Warszawa, adres mail –
fundacja@aktywnidlapolski.pl ;
2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody w celu organizacji imprezy
sportowej „Turniej Żubra”-III Ogólnopolskie Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w
piłce nożnej dzieci do lat 10 i 12.

3. odbiorcą danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy Fundacji w celu
realizacji zadań współzawodnictwa sportowego, organizacji zawodów sportowych
oraz pozostałych imprez organizowanych przez Fundację, a także działalności
marketingowej Fundacji;
4. dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku z uwagi na konieczność
prawidłowego funkcjonowania odpowiednich rejestrów, rankingów i wyników
turniejów;
5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści udostępnionych przez siebie danych
oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia i ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Aktywni dla
Polski jest dobrowolne.
8. ma Pan/Pani prawo na cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w
każdym czasie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem
wiadomości e-mail na adres fundacja@sktywnidlapolski.pl spod adresu, którego zgoda
dotyczy;
9. dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się o kryteria
wieku, płci, szkoły/klubu, oraz obszaru terytorialnego a konsekwencją takiego
przetwarzania będzie przypisanie uczestnika do odpowiedniej kategorii turniejowej.
X Ochrona wizerunku
Udział w wydarzeniu o nazwie „Turniej Żubra” - III Ogólnopolskie Mistrzostwa
Województwa Podlaskiego w piłce nożnej dzieci do lat 10 i 12 jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na utrwalanie, przetwarzanie i publikację wizerunku w rozumieniu
art. 81 ust. 1 zd. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uczestnik lub
Jego opiekun prawny w przypadku nieletniego wyraża zgodę na, nieodpłatne,
bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie przez Fundację Aktywni
dla Polski wizerunku, uwiecznionego na zdjęciach i materiałach filmowych wykonanych
w czasie wydarzenia.
Wyraża zgodę, aby ww. wizerunek był wykorzystywany w szczególności w
Internecie (m.in. w mediach społecznościowych takich jak Facebook, YouTube oraz
Instagram), w telewizji komercyjnej i publicznej, radio, sieciach VoD, a także na innych
cyfrowych lub drukowanych materiałach reklamowych w celach promocyjnych i
wizerunkowych związanych z zawodami i działalnością statutowa Fundacji Aktywni dla
Polski.
W tożsamym zakresie wyraża zgodę na wykorzystanie nagrania głosu i łączenie takiego
nagrania z innymi utworami. Uczestnik w myśl powyższego regulaminu rezygnuję
z autoryzacji zdjęć, filmów, nagrań i innych materiałów z wizerunkiem uczestników
eventu. Wyraża także zgodę na podpisywanie materiałów imieniem, nazwiskiem, i
miejscowością;

XI. Sprawy organizacyjne
1. Wszystkich zawodników obowiązuje posiadanie legitymacji szkolnej oraz badań
lekarskich lub zaświadczeń o stanie zdrowia podpisanych przez rodziców, za co
odpowiadają opiekunowie drużyn.
2. Szczegółowy harmonogram meczów zostanie przesłany opiekunom e-mailem dzień
przed zawodami lub przekazany w dniu zawodów przed rozpoczęciem pierwszych
meczy.
3. Decyzje w sprawach spornych, nie ujętych w niniejszym regulaminie, podejmuje
organizator.
4. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów.
5. Organizator zapewnia pakiety startowe uczestnikom (, kanapki, owoce, wodę, medal
okolicznościowy).
6. Dopuszcza się możliwość zmian w regulaminie przed rozpoczęciem turnieju.
7. Zawody prowadzi sędzia naczelny we współpracy z sędziami głównymi i
wolontariuszami.
8. Organizator przeprowadzi fotorelację i relacje filmową z turnieju i opublikuje
zdjęcia oraz relacje filmową na stronie fundacji oraz w mediach społecznościowych.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia drużyny z turnieju w przypadku
rażących naruszeń regulaminu.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe podczas rozgrywek szkody
na osobie (np. kontuzje) oraz szkody w mieniu uczestników (np. za pozostawione rzeczy
w szatniach lub na boisku).
14. Uczestnicy zrzekają się wszelkich roszczeń odszkodowawczych względem
Organizatora.
15. Piłki na mecze dostarcza organizator.
16. Napoje w trakcie meczy zapewnia organizator
17. Sędziów do sędziowania spotkań wyznacza organizator
18. W zależności od rzeczywistej ilości drużyn, które stawiły się do rywalizacji w dniu
zawodów organizator zastrzega sobie prawo dostosowania systemu rozgrywania
zawodów do rzeczywistej ilości drużyn.

