
REGULAMIN 

OTWARTY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ PLAŻOWEJ MOSiR KATOWICE 

ORW BUGLA 03.07.2021r. 
 
 

I CEL TURNIEJU 

• Popularyzacja piłki nożnej plażowej 

II TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU 

• 03.07.2021r. ORW Bugla - ul. Żeliwna 26d, Katowice  

• Biuro zawodów czynne od 8:00 do 8:45 

• Początek rozgrywek - godzina 9:00, planowane zakończenie turnieju godz. 17:00 

III ORGANIZATOR 

        Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach – ul. Zofii Nałkowskiej 10A; 40-425 Katowice 

Kontakt- Dział Sportu i Obsługi Klienta:  tel.:   (32) 253 76 54     e-mail: sport@mosir.katowice.pl                                      

www.mosir.katowice.pl 

IV UCZESTNICTWO 

• W turnieju mogą uczestniczyć drużyny, które zgłoszą swój udział elektronicznie do Działu Sportu i 

Obsługi Klienta MOSiR Katowice, na adres email sport@mosir.katowice.pl do dnia 24.06.2021r. do 

godz. 15:00 .  

• W zgłoszeniu należy podać: nazwę drużyny, listę zawodników (imię, nazwisko, data urodzenia) numer 

kontaktowy do kapitana drużyny.  

• W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat (zawodnicy w dniu turnieju muszą 

posiadać dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość  i okazać go w biurze zawodów , brak 

dokumentu może spowodować dyskwalifikację uczestnika) 

• Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców 

• Zespół może liczyć max. 8 osób: 4 zawodników w polu + 1 bramkarz + max. 3 zawodników 

rezerwowych 

• Liczba drużyn zostaje ograniczona do 10 zespołów, decyduje kolejność zgłoszeń 

• Turniej zostanie rozegrany jeśli zgłoszą się min. 4 drużyny. W przypadku złych warunków pogodowych, 

termin turnieju może ulec zmianie. 

• Losowanie grup odbędzie się w dniu rozgrywania zawodów 

• Informacje udzielane są pod numerem 32/253 76 54 

• Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność.  

• Organizator nie pobiera opłaty wpisowej 

V SYSTEM ROZGRYWEK 

• Eliminacje odbędą się w grupach systemem „każdy z każdym”  

• Do dalszej fazy gry awansują drużyny, które zajęły pierwsze miejsca w swoich grupach:  

(1A – 1C; 1B – 1D)   

• Zwycięzcy powyższych meczy zagrają w finale, przegrani w meczu o trzecie miejsce 
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VI PRZEPISY GRY 

• Turniej będzie rozgrywany na boisku do piłki nożnej plażowej o wymiarach 36m x  27m. 

• Czas gry 2 x 5 minut, przerwa 1 min. 

• W turnieju biorą udział zespoły 5-osobowe (4+bramkarz) + max 3 rezerwowych 

• Za zachowania niezgodne z zasadami fair-play zawodnik zostaje ukarany karą – 2 min. Każdy faul 

karany jest rzutem wolnym bezpośrednim 

• Zawodnicy grają na boso lub w elastycznych ściągaczach 

• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przepisach. Pozostałe przepisy  według 

zasad gry w piłkę nożną plażową 

VII ZABEZPIECZENIE SPRZĘTU 

• Każda drużyna zabezpiecza dla swojej drużyny we własnym zakresie stroje do gry  

• Organizator zabezpiecza opiekę medyczną, sędziów, sprzęt (piłki do gry) 

VIII NAGRODY   

• Organizator przewiduje nagrody za zajęcie pierwszych trzech miejsc oraz dla Króla  Strzelców    
Turnieju 
 

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

• 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 podania swoich danych osobowych oraz  wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przez MOSIR  

Katowice. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz jej  brak uniemożliwi udział w imprezie. 

• zgłoszenie udziału w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem  przez uczestnika zgody na opublikowanie 

jego wizerunku na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych  Organizatora  

• uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas  zapisu na liście 

startowej - w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy,  

Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż: 

• administratorem danych osobowych uczestnika biegu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Katowicach, ul. Zofii Nałkowskiej 10a 

• dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją imprezy. 

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia 

• w imprezie mogą brać udział osoby bez jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach 

sportowych, na własną odpowiedzialność; 

• organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas trwania turnieju,  

• zgłoszenie udziału oznacza, że uczestnik akceptuje wszystkie ustalenia zawarte  

w regulaminie oraz że rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem 

w imprezie: zagrożenie wypadkami; możliwość odniesienia obrażeń ciała; urazy fizyczne i dobrowolnie 

zdecydował się podjąć to ryzyko; 

• organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy; 

• Uczestników turnieju obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych pod rygorem 

dyskwalifikacji drużyny.  

• Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dopełnienie wszystkich formalności w biurze, w tym akceptacja 

regulaminu przez złożenie własnoręcznego podpisu na formularzu zgłoszeniowym. 

• Uczestnicy turnieju są ubezpieczeni przez Organizatora 

•    Uczestnicy przyjeżdżają na turniej we własnym zakresie i na koszt własny  



• Wszyscy zawodnicy winni posiadać dokument tożsamości 

• Organizator nie prowadzi depozytu 

• We wszystkich sprawach spornych oraz nieobjętych regulaminem decydować   będzie Sędzia Główny 

Turnieju i Organizator 

• Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora, wszelkie skargi oraz zażalenia, będą 
przyjmowane oraz rozpatrywane do momentu zakończenia imprezy. 

 
 

                                                                 

     


