
IX Turniej Piłki Nożnej Sołectw 

 o Puchar Burmistrza Trzemeszna 2020  

Regulamin 
1. Organizatorem turnieju są Urząd Miejski Trzemeszna, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie, 

Kopalnia Kruszywa AVACO Ławki oraz sołectwa Jastrzębowo, Wydartowo, Ławki, Miaty-Brzozówiec, 

Gołąbki-Ochodza. 

Turnieje rozgrywane będą o Puchar Burmistrza Trzemeszna Krzysztofa Derezińskiego. 

2. Organizator zapewnia obsługę medyczną podczas turniejów. 

3. Drużyna w turnieju może składać się maksymalnie z 15 zawodników.  Uczestniczyć mogą tylko                         

 i wyłącznie mieszkańcy danego sołectwa niezrzeszeni w klubach sportowych – osoby, które od 01.01.2019 

r. nie uczestniczyły w rozgrywkach organizowanych przez OZPN lub PZPN  (nie dotyczy zawodników 

urodzonych w 2001 r. i młodszych oraz 1985 r. i starszych). W rozgrywkach  mogą brać udział 

zawodnicy, którzy ukończyli 15 lat (decyduje data urodzenia).   

4. Każdy  uczestnik musi być zameldowany na terenie danego sołectwa minimum 2 miesiące przed 

turniejem. Zawodnicy są zobowiązani posiadać przy sobie dowód osobisty/legitymację lub inny dokument 

potwierdzający zameldowanie oraz wiek. Można dobrać zawodników z sołectw: Ostrowite, Miława, 

Popielewo, Cytrynowo, Grabowo oraz Duszno (dwóch zawodników do jednej drużyny), których należy 

zgłosić w dniu 3 lutego 2019 roku podczas pierwszego turnieju.   

5. Zawodnik na wniosek drużyn bądź organizatorów jest zobowiązany do osobistej weryfikacji  

przynależności klubowej wg zasad pkt. 3 niniejszego regulaminu,  w czasie 7 dni od pisemnego wniosku. 

Odpowiedź z OZPN lub WZPN  należy przedstawić organizatorom osobiście bądź drogą elektroniczną. Jeśli 

we wskazanym czasie zawodnik nie dokona weryfikacji będzie uznany jako zawodnik zrzeszony. 

6. Organizatorzy nie zapewniają  jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia 

choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź 

szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i uczestnictwem w turnieju. Zaleca się aby 

uczestnicy turniejów ubezpieczyli się we własnym zakresie. 

7. Uczestnicy turniejów mają obowiązek przed rozpoczęciem każdego turnieju podpisać Oświadczenie 

uczestnika Turnieju Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Burmistrza Trzemeszna 2020. 

W przypadku zawodników niepełnoletnich oświadczenie o takiej treści musi być podpisane przez rodzica 

bądź opiekuna uczestnika i dostarczone przed  turniejem, w którym bierze udział w 2020 r. Zaświadczenie 

takie jest ważne na wszystkie turnieje odbywające się w 2020 r. Do zaświadczenia musi być dołączone 

ksero legitymacji bądź inny dokument potwierdzający wiek zawodnika.  

8. Wpisowe do udziału w turniejach wynosi 100,00 zł brutto. Wpisowe należy wpłacić przelewem na konto 

organizatora: PKO BP O/GNIEZNO 28 1020 4115 0000 9002 0187 3223. Termin dokonania wpłaty należy 

dokonać do dnia 12.02.2020 r. włącznie. Wpłata wpisowego w terminie jest wymogiem wzięcia udziału 

drużyny w rozgrywkach. W tytule przelewu należy podać nazwę turnieju (Turniej Piłki Nożnej Sołectw) 

oraz nazwę drużyny. 

- zawodnicy odpowiadają indywidualnie i proporcjonalnie za zaległości finansowe swojej drużyny. 

9. Zabronione jest granie w korkach z metalowymi wkrętami, natomiast na boisku „Orlik” dozwolona jest 

gra wyłącznie w obuwiu płaskim lub z małymi gumowymi korkami. 

10. Turnieje odbywać się będą w następujących terminach: 

 16.02.2020 - TURNIEJ AVACO HALA OSIR TRZEMESZNO 

 07.06.2020 - JASTRZĘBOWO 

 21.06.2020 - WYDARTOWO 

 16.08.2020 - ŁAWKI 

 06.09.2020 - MIATY 

 13.09.2020 – OCHODZA. 

System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów. 

11. W grze  bierze  udział  5 zawodników + bramkarz. 

12. Gotowość do gry drużyna zgłasza mając minimum 4 zawodników. 

13.  Przed każdym turniejem ustala się losowo podział na 3 grupy: A 4 drużyn, B 4 drużyn, C 5 drużyny.   

Z każdej grupy do półfinałów awansuje zwycięska drużyna oraz drużyna z drugiego miejsca z najlepszym 

bilansem z pośród wszystkich trzech grup. W grupach gdzie jest 5 drużyn (grupa C) podczas obliczania 

najlepszego bilansu nie będą brane pod uwagę drużyny najsłabsze.  W półfinale mecze zostaną ustalone 

losowo. Spotkanie trwać będzie  2 x 7 min. 

14. Zespoły powinny zgłaszać swoją gotowość do rozegrania na 5 min przed jego rozpoczęciem poprzez 

wypełnienie protokołu, w którym wpisuje czytelnie imię  i nazwisko zawodników i przekazuje sędziemu 



czasowemu (brak zgłoszenia gotowości w tym czasie spowoduje zakończenie spotkania walkowerem i 

wynikiem na korzyść drużyny gotowej do rozegrania meczu 3:0).  

W trakcie meczu drużyna może dokonać dowolną ilość zmian. 

15. Podczas meczu zawodnicy rezerwowi i kierownictwo zespołu zajmują miejsce na ławkach  w strefie 

zmian. 

16. Za zwycięstwo drużyna oraz najlepszym bilansie drużyn awansujących do półfinałów otrzymuje                     

3 punkty, za remis 1 punkt. 

O miejscu zajętym w turnieju decydują: 

-  ilość zdobytych punktów 

-  w przypadku równej ilości punktów - wyniki bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi zespołami. 

-  jeżeli w bezpośrednich spotkaniach zainteresowanych drużyn ilość punktów i różnica  bramek będzie 

równa, decyduje: 

a)  różnica bramek w całym turnieju, 

b)  większa ilość strzelonych bramek w całym turnieju, 

c)   stosunek bramek. 

17. W przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez trzy i więcej zespołów, będzie miała 

zastosowanie tabela z wynikami bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi zespołami.  

Każda drużyna zachowuje ilość punktów zdobytych w grupie (w grupach 5-drużynowych będą odejmowane 

pkt.  zdobyte z najsłabszą drużyną w grupie). Dodatkowo drużyny, które awansują do półfinałów otrzymują 

punkty za zdobycie: 

               I miejsca – 10 pkt. 

               II miejsca – 7 pkt. 

               III miejsca – 5 pkt. 

               IV miejsca – 3 pkt. 

w danym turnieju. 

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas trwania 

turnieju. 

19. Zawodnik, który będzie na boisku pod  wpływem alkoholu ukarany zostanie czerwoną  kartką                             

i automatycznie   wykluczony z rozgrywek. 

20. Zawodnik, który jest agresywny, dopuści się niestosownych zachowań może być ukarany odsunięciem 

od turniejów.  

21. Zawodnik, który podczas meczu użyje przekleństwa na boisku może zostać pouczony przez sędziego,                

a po kolejnym przekleństwie może zostać ukarany  1 minutowym zejściem  z boiska. 

22. W przypadku gdy drużyna rozegra tylko jeden mecz a pozostałe odda jako walkower, wówczas 

wszystkie drużyny w grupie otrzymują w.o. 

23. Drużyny zobowiązane są stawić się na turniej zgodnie z terminarzem, każdy przypadek spóźnienia                    

powoduje odsunięcie drużyny od danego turnieju.  

24. W przypadku zgłoszenia przez drużynę nieobecności na turnieju (najpóźniej 24 h przed rozpoczęciem 

turnieju), przerzucamy ostatnią drużynę z grupy, w której jest 5 drużyn na miejsce drużyny nieobecnej. 

Przerzucona drużyna nie może odmówić zmiany terminarzu. 

25.  Podstawowe przepisy gry : 

 w grze bierze 5 zawodników + bramkarz, 

 Drużyna po otrzymaniu czerwonej kartki gra 2 minuty w osłabieniu po upływie 2 minut drużyna ma 

prawo do uzupełnienia składu, jeżeli w trakcie gry w osłabieniu drużyna  osłabiona straci bramkę 

automatycznie może uzupełnić skład. Natomiast, jeżeli drużyna osłabiona strzeli bramkę w trakcie 

kary nie może uzupełnić składu  do upłynięcia 2 minut od otrzymania kary, 

 drużyna, która w czasie  2 minut otrzyma  dwie  czerwone kartki przegrywa mecz  walkowerem, 

 zawodnik otrzymujący czerwoną   kartkę  zobowiązany jest w  ciągu 1 min opuścić pole gry i udać 

się  do  szatni lub na trybuny, 

 zabrania się  gry  wślizgiem - każdy wślizg traktowany jest jako faul, 

 rzuty rożne  oraz  z autu wykonywane  są nogą, 

 rzuty z autu wybijane muszą być z linii lub poza boiskiem ze stojącej piłki, auty wybijane z boiska 

będą oddawane drużynie przeciwnej, 

 bramkarz wznawia grę od bramki rzutem  lub kopnięciem piłki, 

 za faul w polu karnym sędzia dyktuje  rzut karny. 

26. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator. 

 

 



 

27. Kary: 

-  3 żółte kartki- odsunięcie od jednego meczu, 

-  2 żółte kartki w meczu i w konsekwencji czerwona są traktowane jako dwie żółte kartki, 

-  czerwona kartka- decyduje o odsunięciu podejmują sędziowie wspólnie z organizatorem, decyzja 

przekazana będzie najpóźniej 30 min po zakończeniu spotkania. 

28. Mecze odbywają się  zgodnie z przekazanym drużynom terminarzem. Organizatorzy w przypadku 

niesprzyjających warunków atmosferycznych zastrzegają sobie prawo  do zmiany terminów meczy o czym 

poinformują kierowników drużyn  na dwie godziny przed ich  rozpoczęciem. 

29. Szczegółowych informacji uzyskać można u p. Edyty Koperskiej 691-808-908.  

Tabele i wyniki będą dostępne na stronie: 

facebook:  https://www.facebook.com/osrodeksportu.rekreacjitrzemeszno/ 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO): 
1. Organizatorem Turniejów jest OSiR w Trzemesznie z siedzibą w Trzemesznie przy ul. Piastowskiej, 

posiadająca nr NIP: 784-22-84-148, Regon: 634629000 (zwanym dalej OSiR). 

2. Uczestnikiem Turniejów  jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Lidze (dalej jako „Uczestnik”). 

3. Istnieje możliwość, iż przebieg Ligi, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany                  

za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

4. Biorąc udział w Turniejach Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym 

rozpowszechnianie przez OSiR jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Ligi za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach 

społecznościowych (np.  Facebook, Youtube) i stronach internetowych OSiR oraz podmiotów z nią 

współdziałających w zakresie realizacji jej celów statutowych, jak również w pochodzących od OSiRu lub 

wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju 

materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez OSiR   

w związku z organizacją Ligi lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną. 

5. Zgodnie z 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 (Dz. Urz. UE L 

119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że: 1) Administratorem danych osobowych 

Uczestników jest OSiR. 5; 2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do 

IOD: iod@trzemeszno.pl.; 3) dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu 

informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.                   

a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej; 4) odbiorcami danych osobowych będą 

podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, 

upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, 

oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem 

wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych; 5) dane osobowe 

Uczestników w postaci wizerunku będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia 

ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie 

standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską; Uczestnik może uzyskać kopię 

danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego; 6) dane osobowe Uczestników przechowywane 

będą do momentu odwołania zgody; 7) Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, 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; Strona 2 z 2 8) Uczestnikom 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy 

dotyczące ochrony danych osobowych; 9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne 

do uczestnictwa w Lidze; 10) wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje 

bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu. 

https://www.facebook.com/osrodeksportu.rekreacjitrzemeszno/
mailto:iod@trzemeszno.pl

