
Regulamin 

 XIV TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 

 „O PUCHAR LATA 2022”  

Mielnik 02.07.2022 r. 
I Organizator:  
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku.  
 

II Miejsce i czas rozgrywek: 2 lipca 2022 r. (sobota)  
godzina 10.00. 
Kompleks Sportowy w Mielniku, ul. Zamkowa. 
 
III Nagrody drużynowe i indywidualne: 
1.  I - III miejsce – statuetka/puchar, nagroda rzeczowa; 
2.  IV-XVI miejsce - puchar/statuetka 
3. Nagroda dla najlepszego bramkarza i zawodnika turnieju – statuetka. 
Każda drużyna otrzyma pamiątkę z turnieju. 
 
IV Dane organizacyjne: 
1. Wpisowe od drużyny wynosi 100 zł. Kolejność wpłat wpisowego decyduje o udziale w turnieju. 
W ramach wpisowego organizowane jest ognisko integracyjne.  
BS Hajnówka Filia Mielnik, ul. Plac Kościuszki 1  
33 8071 0006 0004 6499 2000 0010  

Tytuł przelewu: Turniej o Puchar Lata 2022 r., Nazwa drużyny. 

 
2. Organizator zapewnia sędziowanie turnieju.. 
3. Organizator zapewnia pierwszą pomoc medyczną przy urazach powstałych w czasie gry. 
4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za udział w zawodach osób chorych i 
wynikające z tego tytułu wypadki i ich skutki. 
 
V System rozgrywek: 
1. Dokładny system rozgrywek opracowany zostanie po zamknięciu listy zgłoszeń. 
2. Organizatorzy przewidują rozgrywki eliminacyjne w systemie grupowym. 
3. O ostatecznej kolejności decyduje ilość zdobytych punktów, wynik bezpośredniego spotkania 
między zainteresowanymi drużynami (ew. dodatkowa tabela pomocnicza między 
zainteresowanymi drużynami, w razie większej ilości drużyn z taka samą ilością punktów), 
stosunek bramek, większa ilość zdobytych bramek lub losowanie.   
4. Organizator ma prawo do ustalenia zasad rozstawiania drużyn w kolejnych fazach rozgrywek. 
5. Drużyny mają obowiązek stawienia się na obiekcie w ciągu 5 minut od wyznaczonej godziny, 
sędzia odgwizduje walkower dla drużyny przeciwnej. 
6. W przypadku zweryfikowania meczu jako walkower, ustalony zostaje wynik 3 : 0. 
 
VI Przepisy gry 
 Turniej rozgrywany będzie zgodnie z międzynarodowymi przepisami piłkę nożną, z 
uwzględnieniem poniższych zasad: 
1. W grze bierze udział 5 zawodników w polu plus bramkarz. 
2. Gra toczy się na boisku trawiastym o wymiarach 40x60m i bramkami o wym. 5x2 m. 
3. Czas gry 2x8 lub 1x15 minut. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany czasu gry, 
jeżeli wymagały będą tego względy techniczno-organizacyjne. 
4. Przy rzucie z autu, rożnym lub wolnym odległość od piłki zawodników broniących powinna 
minimalnie wynosić  5 metrów. 
5.  Przy rzutach wolnych, rożnych, autach oraz rzutach od bramki zawodnik ma 4 sekundy na 
wznowienie gry. Jeśli piłka nie zostanie zagrana sędzia dyktuje rzut wolny dla drużyny przeciwnej. 
6.  Bramkarz nie może zdobyć bramki przy wznowieniu gry. 
7.  Po podaniu piłki do własnego bramkarza nie może on przejąć jej ręką (za wyjątkiem podania 
głową, klatką piersiową, brzuchem). Nie obowiązuje limit podań do bramkarza.  



8. Rzut autowy wykonuje się nogą, nie można jednak bezpośrednio z autu zdobyć bramki. 
9. Zmiany zawodników odbywają się w systemie hokejowym w strefie zmian, najpierw zawodnik 
opuszcza plac gry,   a następnie wchodzi zmiennik. 
10. W razie dokonania zmiany poza strefą zmian zawodnik może zostać ukarany przez sędziego 
żółtą kartką. 
11. Rzut karny wykonuje się z odległości 9 metrów. 
12. Za wykroczenie w grze lub niesportowe zachowanie, sędzia może ukarać zawodnika 
dwuminutowym wykluczeniem zawodnika z gry (żółta kartka), a nawet odsunięciem od całego 
spotkania (czerwona kartka). 
Zawodnik może zostać wykluczony z udziału w meczu za: 
- umyślne kopnięcie, usiłowanie lub uderzenie przeciwnika; 
- zaatakowanie w sposób brutalny lub wślizgiem z tyłu; 
- użycie słów obelżywych lub wulgarnych w stosunku do sędziego lub  zawodników; 
- wyrażanie gestem lub słowem niezadowolenia z decyzji sędziego; 
- popełnienie innego wykroczenia, które sędzia uzna za wybitnie niesportowe zachowanie; 
- w razie otrzymania żółtej lub czerwonej kartki przez zawodnika znajdującego się na ławce 
rezerwowych, obowiązuje również kara dwuminutowego osłabienia a boisko musi opuścić 
wyznaczony zawodnik znajdujący się aktualnie na boisku; 
- do interpretacji zachowania uprawniony jest wyłącznie sędzia 
13. Jeżeli żółtą kartką ukarany zostaje bramkarz drużyny, z boiska może zejść w jego zastępstwie 
inny zawodnik (sytuacja nie dotyczy kartki czerwonej). 
14. Drużyna, której zawodnik otrzymał czerwoną lub żółtą kartkę, gra  w osłabieniu przez dwie 
minuty. W przypadku żółtej kartki w momencie utraty bramki drużyna może uzupełnić skład o 
wykluczonego zawodnika. Przy czerwonej kartce drużyna gra w osłabieniu przez pełne dwie 
minuty. 
15. Jeśli wykluczenie jest obustronne kara obowiązuje w pełnym 2-minutowym wymiarze bez 
względu na strzelane bramki. Jeżeli 3 zawodników gra przeciwko 5 i traci bramkę drużyna 
uzupełnia skład tylko o jednego zawodnika. 
16. Jeżeli drużyna grająca w osłabieniu strzela bramkę nie uzupełnia składu przed upływem dwóch 
minut od chwili wykluczenia zawodnika. 
17.  Wyłącznie sędziemu przysługuje prawo interpretacji przepisów. 
18. W sprawach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje wyłącznie organizator. 
 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich zawodników. 
2. Na miejscu turnieju zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, 
środków podnoszących wydolność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. 
Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed , jak i podczas 
turnieju pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik naruszył 
powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do udziału lub 
wykluczenia go w jego trakcie. 
3. Zawodnicy wyrażają zgodę w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych 
na używanie i rozpowszechnianie ich wizerunku nieodpłatnie przez GOKSiR w Mielniku dla celów 
działań informacyjno-promujących związanych z organizacją wydarzenia  XIV TURNIEJ PIŁKI 
NOŻNEJ „O PUCHAR LATA  2022” na wszystkich polach eksploatacji bez ograniczeń czasowych i 
terytorialnych.  
 
VIII DANE OSOBOWE  
W związku z zapisami art. 13 ust 1 i 2 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 oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 
119, poz. 1) informujemy, że:  
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Mielniku, ul. Zaszkolna 1, 17-307 Mielnik, tel. 85 65 77 167 e-mail: goksir@mielnik.com.pl           
2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony 

Danych (IOD) – Pana Stefana Książka , który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania 



danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl  
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu : 

 - Pani/Pana udziału w wydarzeniu XIV TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ „O                                       

PUCHAR LATA 2022”  oraz jego organizacji Turnieju na podstawie Pani/Pana akceptacji treści 
regulaminu wydarzenia, 

-    realizacji zadań ustawowych Administratora na podstawie Ustawy  
     z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz 

Statutu GOKSiR w Mielniku,  
- realizacji obowiązków prawnych Administratora np. w zakresie przepisów o archiwizacji, 
- ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony prawnej przed roszczeniami,  
-   przetwarzania Pani/Pana wizerunku na podstawie udzielonej zgody. 
4.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań, o których 

mowa powyżej jest dobrowolne, jednak  ich niepodanie  skutkuje niemożnością udziału w 
wydarzeniu  

5. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym 
zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, o  którym mowa powyżej. 

6.  Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/ podmiotom. 
Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych 
do przetwarzania zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora. 
Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub 
podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów 

    7. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość: 
• dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii; 
• żądania sprostowania danych osobowych; 
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody. Cofnięcie zgody  nie wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

8. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję 
na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod-sk@tbdsiedlce.pl.  

9. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. 
archiwizacji (do 3 lat), w przypadku oświadczeń o stanie zdrowia do 3 miesięcy od zakończenia 
imprezy.  

10. Wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe to jest najlepszy bramkarz, najlepszy 
zawodnik, nazwa drużyny wraz z listą uczestników będą ogólnodostępne, w tym będą 
publikowane na stronie internetowej GOKSiR. 

 

11. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia. 
12. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego 
13. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 
sprawach ochrony danych 
 

Tylko organizatorowi przysługuje prawo interpretacji oraz korekty regulaminu jeśli zmiany 
takie miałyby wpłynąć na sprawne przeprowadzenie
zawodów. 

 


