REGULAMIN
Dzielnicowe Mistrzostwa Katowic Szkół Podstawowych
w Piłce Nożnej 2022
I CEL TURNIEJU:
▪

Popularyzacja gry w piłkę nożną wśród dzieci szkół podstawowych.

▪

Zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

II ORGANIZATOR:
▪

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach
Ul. Nałkowskiej 10a; 40-425 Katowice
Tel. (32) 253 76 54; e-mail: sport@mosir.katowice.pl

▪

GKS GIEKSA KATOWICE S.A.
Ul. Bukowa 1A, 40-108 Katowice
Tel. (32) 254 89 14; e-mail: biuro@gkskatowice.eu

▪

Wielosekcyjna Akademia „Młoda GieKSa”
Ul. Bukowa 1A, 40-108 Katowice
Tel. (32) 254 89 14; e-mail: mloda.gieksa@gkskatowice.eu

III MIEJSCE TURNIEJU:
▪ Wszystkie mecze turnieju rozgrywane będą na boiskach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Katowicach zgodnie z rozpiską która stanowi załącznik do regulaminu.
IV TERMINY:
▪ 09.05.2022 r. Poniedziałek godz. 9:30 – Turniej Śródmieścia – boisko Słowian,
▪ 13.05.2022 r. Piątek godz. 9:30 – Turniej Dzielnic Północnych – boisko Gliwicka,
▪ 16.05.2022 r. Poniedziałek godz. 9:30 – Turniej Dzielnic Zachodnich - boisko Bugla,
▪ 20.05.2022 r. Piątek 9:30 godz. Turniej Dzielnic Wschodnich - boisko Hetman,
▪ 23.05.2022 r. Poniedziałek godz. 9:30 Turniej Dzielnic Południowych – boisko Boya Żeleńskiego.
▪ FINAŁ 01.06.2022 r. Środa godz. 9:00
*Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany terminów rozgrywania meczów np. w
przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.
V UCZESTNICTWO:
▪

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), każdy z uczestników zobowiązany będzie do złożenia KLAUZULI O
PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.
Druk klauzuli/zgody na udział w turnieju zostanie przesłany zgłaszającemu drogą elektroniczną.

W turnieju mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych posiadający zgodę na
udział oraz klauzule podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych .
▪ Szkoła może wystawić do turnieju po dwa zespoły (max. 8 zawodników). W przypadku

zgłoszenia większej liczby zawodników, organizator nie dopuści drużyny do turnieju.
▪ Organizator nie pobiera opłaty wpisowej.

VI SYSTEM ROZGRYWEK:
▪

System ustalony zostanie po zakończeniu zapisów.

VII PRZEPISY OGÓLNE:
▪ Turniej odbywał się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami gry w piłkę nożną PZPN.
▪ Podczas każdego meczu na boisku musi znajdować się minimum 4 zawodników jednej drużyny.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony, drużynie przeciwnej przyznaje się zwycięstwo
walkowerem w stosunku bramkowym 0:3.
▪ Walkower orzeka sędzia po upływie 3 minut od przewidzianego czasu rozpoczęcia rozgrywek.
▪ Drużyna liczy, co najmniej 6 graczy plus max do 2 rezerwowych.
▪ Obowiązuje strój i obuwie sportowe (zakaz gry w obuwiu z wkrętami metalowymi).
▪ Nie obowiązuje przepis o spalonym.
▪ Wznowienie gry ze środka traktowany jest jako rzut wolny pośredni.
▪ Rzut karny wykonuje się z odległości 9 m od środka linii bramkowej.
▪ Przepisowa odległość przeciwnika od piłki podczas jej wprowadzania do gry, rzutów wolnych,
autów oraz rzutów rożnych wynosi 5 metrów.
▪ Zmiany zawodników odbywają się systemem hokejowym.
▪ Rzut z autu jest rzutem wolnym pośrednim i wykonywany jest nogą.
▪ Bramkarz wznawia grę po wyjściu piłki na aut bramkowy ręką.
▪ Piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej. W przypadku
złamania tej zasady drużyna przeciwna wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska.
Niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną stosuje się:
▪

Kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty/żółta kartka.

▪

W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek żółtej kartki, kara
dyscyplinarna ulega anulowaniu (można wprowadzić do gry ukaranego zawodnika).

▪

W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek czerwonej kartki
można wprowadzić do gry zawodnika innego niż ukarany czerwona kartką.

▪

Zawodnik, który przekroczy w sposób rażący przepisy wyszczególnione w niniejszym
Regulaminie może zostać zdyskwalifikowany przez organizatora oraz sędziów z dalszego
uczestnictwa w turnieju.

VIII ZGŁOSZENIA I ZAPISY:
▪

Zapisy przyjmowane będą drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sport@mosir.katowice.pl
do dnia 05.05.2022 r.

W treść zgłoszenia należy wpisać:
▪
▪
▪
▪

Nazwę dzielnicy
Nazwę szkoły
Imię i nazwisko nauczyciela opiekującego się zawodnikami oraz telefon
kontaktowy
Listę zawodników (max. 8 osób) z uwzględnieniem roczników (warunek
konieczny).

UWAGA!!!
Ze względów organizacyjnych liczba drużyn ograniczona zostaje do 6-ciu zespołów na dzielnice. Decyduje
kolejność zgłoszeń.
IX ZABEZPIECZENIE SPRZĘTU:
▪ Każda szkoła zabezpiecza dla swojej drużyny we własnym zakresie stroje do gry oraz obuwie sportowe.
▪ Organizator zabezpiecza opiekę medyczną, sędziów, sprzęt (piłki do gry, bramki).
▪ MOSiR nie zapewnia piłek do rozgrzewki.

X NAGRODY:
▪ Za zajęcie pierwszych trzech miejsc turnieju zostaną przyznane nagrody.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
▪ Uczestnicy turnieju są ubezpieczeni przez Organizatora.
▪ Uczestnicy przyjeżdżają na turniej we własnym zakresie i na własny koszt.
▪ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki w szatni lub na terenie

prowadzenia rozgrywek turniejowych.
WARUNKIEM DOPUSZCZENIA DRUŻYNY DO UDZIAŁU W TURNIEJU JEST ZŁOŻENIE W DNIU ZAWODÓW
IMIENNEJ LISTY (ZGODNEJ Z TĄ KTÓRA ZOSTAŁA PRZESŁANA DROGĄ MAILOWĄ) ZAWODNIKÓW (IMIĘ,
NAZWISKO, ROCZNIK), POTWIERDZONEJ PRZEZ DYREKCJĘ SZKOŁY (PIECZĄTKA SZKOŁY). KAŻDA
DRUŻYNA MUSI POSIADAĆ OPIEKUNA.
LICZBA ZGŁOSZONYCH ZAWODNIÓW W DRUŻYNIE NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 8 OSÓB.
W PRZYPADKU BRAKU w/w dokumentów DRUŻYNA NIE ZOSTANIE DOPUSZCZONA DO ROZGRYWEK.
▪ Zgłoszenie udziału w turnieju traktowane jest jako: przyjęcie warunków regulaminu oraz wyrażenie

zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzania zawodów - przyjęcie KLAUZULI
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODO.
▪ Opiekun zobowiązany jest do przebywania na boisku podczas rozgrywania meczu jego drużyny.
▪ Wszyscy zawodnicy winni posiadać legitymację szkolną.
▪ We wszystkich sprawach spornych oraz nie objętych regulaminem decydować będzie Sędzia Główny

Turnieju i Organizator.
▪ Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora,

▪ Organizator zastrzega, iż wszelkie skargi oraz zażalenia, będą przyjmowane oraz rozpatrywane do

momentu zakończenia imprezy.

Zapraszamy i życzymy sukcesów!
Organizator

