
 
 

 

Regulamin rozgrywek sportowych pt.: „Deyna Warsaw Cup” 

zwanych dalej „Turniejem” 

 

 

§ 1 

ORGANIZACJA TURNIEJU 

 

1. Organizatorem Turnieju jest Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy,  

ul. Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa, e-mail: sekretariat@dosir.waw.pl  

2. Turniej odbędzie się dnia 5 paźdźiernika 2019 r. w godzinach 10:00 – 15:00.  

3. Udział w Turnieju jest bezpłatny.  

4. Zapisy do turnieju przyjmowane są pod adresem mailowym: zapisy@deynawarsawcup.pl do dnia 26.09.2019 r. lub do 

wyczerpania miejsc. W wiadomości mailowej należy zgłaszać pełne drużyny lub zawodników rezerwowych w przypadku zgłoszeń 

pojedynczych osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Uczestnicy Turnieju zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu. 

6. Organizator informuje, że Turniej jest fotografowany i nagrywany przez Organizatora. ,  Fotorelacja, która w myśl Art. 81 ustawy  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowi rozpowszechniania wizerunku, może 

być publikowana na stronach www Organizatora lub przekazywana mediom.  

Dane osobowe osób biorących udział w Turnieju, a zwłaszcza osób nagrodzonych w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, 

nazwy miejscowości lub nazwy szkoły, nazwy klubu mogą być publikowane na stronach www Organizatora lub przekazane 

mediom za zgodą opiekunów prawnych wyróżnianych uczestników. Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest 

dobrowolne. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania, uzupełniania i usuwania. 

Wcześniej wyrażoną zgodę znajdującą się w karcie zgłoszenia można wycofać w każdym czasie, przesyłając oświadczenie 

mailem bądź pocztą tradycyjną na adres Organizatora, który w zakresie przetwarzania wizerunku jest Administratorem danych 

uczestników turnieju. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania tzw. Siły Wyższej. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki 

atmosferyczne lub nieprzewidziane do wcześniejszego zdiagnozowania zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię 

elektryczną, ciepło, światło; działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania 

polityki, praw i przepisów mających wpływ na możliwość zorganizowania Turnieju. 

 

§ 2 

SYSTEM ROZGRYWEK 

 

1. System rozgrywek składa się fazy grupowej oraz fazy pucharowej. Do udziału w Turnieju zakwalifikowanych zostanie  

8 drużyn, które zostaną podzielone na grupy. 

2. Drużyny rozegrają mecze w grupach w systemie każdy z każdym bez meczów rewanżowych, według harmonogramu. 

Następnie rozegrają mecze w fazie pucharowej w formule: mecze pocieszenia, mecz o 7 miejsce, półfinały, mecz o 5 

miejsce, mecz o 3 miejsce, finał.  

3. Każdy mecz będzie trwał 20 minut. Równolegle będą rozgrywane dwa mecze, o następujących godzinach: 

Faza grupowa: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00. 

Faza półfinałowa: 13:30 

Faza finałowa: 14:00 

4. Punktacja w meczach: zwycięstwo: 3 pkt., remis: 1 pkt., porażka: 0 pkt. 

5. W przypadku remisu w meczach ćwierćfinałowych, półfinałowych, finału zadecyduje konkurs rzutów karnych pomiędzy 

zainteresowanymi drużynami; 3 rzuty karne, następnie do pierwszego niestrzelonego. 

6. Po rozegraniu wszystkich meczów w grupie ustalone zostaną miejsca poszczególnych drużyn. 

6.1. Najwyżej będą drużyny, które zbiorą największą ilość punktów. 

6.2. W przypadku równej ilości pkt. o zajęciu wyższego miejsca decyduje w kolejności: 

• mecz pomiędzy zainteresowanymi drużynami, mała tabela 

• bilans bramkowy 



 
 

 

• większa ilość bramek strzelonych 

• mniejsza ilość bramek straconych 

W przypadku, gdy wszystkie z powyższych statystyk będą równe, o pozycji drużyny w tabeli zadecyduje konkurs 

rzutów karnych pomiędzy zainteresowanymi drużynami, 3 rzuty karne, następnie do pierwszego niestrzelonego 

rzutu karnego. 

6.3. W przypadku sytuacji, w której więcej niż dwie drużyny posiadają taką samą ilość punktów utworzona zostanie  

mała tabelka i wzięte pod uwagę będą wyłącznie mecze zainteresowanych drużyn. Dalsze postępowanie zgodnie  

z pkt. 5.2. 

7. Czas gry: mecze w Turnieju trwają 1 x 20 minut. 

 

 

§ 3 

UCZESTNICTWO 

 

1. Podstawowe zasady uczestnictwa. 

1.1. Do Turnieju można zgłosić ograniczoną liczbę zawodników – 10 zawodników w jednej drużynie. 

1.2. Skład zgłoszony przed pierwszym meczem jest składem ostatecznym. 

1.3. Organizator zastrzega sobie, że nagrody przewidziane są w ilości 10 sztuk na drużynę. 

1.4. Jeżeli w drużynie wystąpi niezidentyfikowany zawodnik to drużyna otrzyma walkower na niekorzyść tej drużyny. 

1.5. W zgłoszonej drużynie mogą występować zawodnicy z rocznika 2012 – dany rocznik rozegra mecze tylko  

z rówieśnikami. 

1.6. Każdy zawodnik podczas Turnieju musi posiadać dokument potwierdzający jego wiek. W przypadku wątpliwości 

organizatora lub trenera/opiekuna innej drużyny organizator ma prawo poprosić dokument do wglądu i wydać  

ostateczną opinię wieku zawodnika. 

2. Barwy, stroje, obuwie uczestników. 

2.1. Każda z drużyn zobowiązana jest posiadać jednolity komplet strojów, w skład którego wliczają się: koszulka, 

spodenki, getry. 

2.2. Bramkarz powinien mieć odróżniający od reszty zespołu strój, a w przypadku krótkich spodni, getry mogą być tego 

samego koloru co drużyna. 

2.3. W przypadku gdy 2 drużyny posiadają taki sam kolor strojów, organizatorzy dysponują znacznikami, a gospodarz 

ma obowiązek nałożyć znaczniki na polecenie sędziego. 

2.4. Decyzję o założeniu znaczników podejmuje sędzia. 

2.5. Zawodnik biorący udział w Turnieju, musi posiadać obuwie sportowe. Odpowiednie do nawierzchni. Na sztucznej              

trawie nie dopuszcza się gry w butach z metalowymi korkami. Zalecane buty typu turf lub tzw. halówki. 

  

§ 4 

PRZEPISY I ZASADY GRY, NAGRODY 

  

1. Skład, zmiany. 

1.1. Na placu gry może się znajdować maksymalnie 5 zawodników. 

1.2. Obowiązują zmiany lotne (hokejowe), w przerwie w grze, w wydzielonej strefie. 

1.3. Bramkarz musi wyróżniać się strojem od zawodników z pola. 

1.4. Dozwolone jest by zawodnik z pola zmienił się w trakcie meczu z bramkarzem, warunkiem jest poinformowanie  

o tym fakcie sędziego a nowy bramkarz musi posiadać odróżniający strój od zawodników z pola. 

1.5. Zawodnikowi nie wolno nosić elementów ozdobnych (szczególnie zegarków, bransolet i biżuterii), stanowiących   

zagrożenie dla niego samego lub innych zawodników. 

1.6. Zalecane jest używanie ochraniaczy. 

2. Informacje techniczne. 

2.1. Bramki mają wymiar zgodnie z unifikacją Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

3. Podstawowe zasady gry. 

3.1. Bramkarz wznawia piłkę nogą, po wznowieniu od bramki musi ona opuścić pole karne. 



 
 

 

3.2. Czas wykonania wznowienia przez bramkarza to 6 sekund. 

3.3. Bramka nie może być zdobyta bezpośrednio z ręki przez bramkarza. 

3.4. Auty wykonywane są wyłącznie nogą, a zawodnik przeciwnej drużyny może być nie bliżej niż 3 metry od piłki. 

Zawodnik wprowadza piłkę i nie może zdobyć bramki bezpośrednio. 

3.5. Rzuty wolne ze swojej połowy zawsze są rzutami pośrednimi. 

4. Zakazy i kary. 

4.1. Zakazuje się używania wulgarnego języka zarówno zawodnikom, jak i trenerom. 

4.2. Zakazuje się gry wślizgiem. 

4.3. Obowiązujące kary: 

• Sędzia może nałożyć karę indywidualną w postaci wykluczenia czasowego z gry, tzw. ‘kary minutowe’  

za przewinienia: 2, 5, 10 minut. 

• Za brutalne, zbyt agresywne lub nieprofesjonalne i niezgodne z ideą fair-play przewinienia, sędzia może 

ukarać karą indywidualną wykluczającą z gry. W zależności od przewinienia, sędzia informuje trenera  

o takiej karze oraz informuje, czy zawodnik może wrócić do gry w następnym meczu Turniejowym. 

4.4. W przypadku gdy zawodnik otrzymał indywidualną karę wykluczenia, nie może grać już do końca spotkania 

(drużyna gra w osłabieniu). 

5. Kary drużynowe 

5.1. W przypadku niestawienia się drużyny na boisku o czasie, konsekwencją będzie przyznany drużynie przeciwnej 

walkowera 3:0. 

6. W przypadku niejasności i niewymienionych przepisów stosuje się bieżący regulamin rozgrywek Mazowieckiego Związku 

Piłki Nożnej, bieżące Przepisy FIFA oraz bieżące Postanowienia Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

7. Nagrody 

7.1. Nagrody drużynowe w postaci pucharów i medali zostaną przyznane za I, II i III, miejsca. 

7.2. Nagrody indywidualne zostaną przyznane dla: króla strzelców, najlepszego bramkarza i najlepszego zawodnika 

Turnieju. 

7.3. Upominki, pamiątkowe koszulki i medale otrzyma każda drużyna biorąca udział w Turnieju. 

8. Administrator danych. 

8.1  Administratorem danych uczestników Turnieju zawartych w karcie zgłoszenia w zakresie realizacji rozgrywek, a także 

danych w zakresie przetwarzania wizerunku jest Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. 

Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 44, reprezentowany przez Dyrektora. 

Podanie przez uczestników danych osobowych zawartych w kartach zgłoszeń  jest dobrowolne acz konieczne, do udziału 

w Turnieju. 

Każdy uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, usuwania – w określonych sytuacjach. Korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane 

dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Dane będą 

przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne.  

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt: 

1.  z wyznaczonym u Organizatora Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: ochrona.danych@dosir.waw.pl 

bądź listownie. 

2. pod adresem mailowych wydarzenia: kontakt@deynawarsawcup.pl 

Dane osobowe uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej staranności, przy zastosowaniu wysokiego 

poziomu bezpieczeństwa narzuconego przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Dane nie są 

przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych i są chronione przed nieuprawnionym 

dostępem. 

W zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych, każdy uczestnik, jeżeli uzna, że jego dane są przetwarzane  

z naruszeniem prawa, ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 

wynikiem profilowania. 


