
 
REGULAMIN NOCNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 

WOLSZTYN – 27.08.2022 

 

CELE LIGI: 

- popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców, 

- propagowanie aktywności sportowej, 

- wyłonienie mistrza Wolsztyna w piłce nożnej amatorów 

 

PATRONAT: 

- Burmistrz Wolsztyna 

 

MIEJSCE I TERMIN : 

- Orlik MOSiR Wolsztyn, 27 sierpnia 2022 g. 19:00 

 

UCZESTNICY: 

- każda drużyna do rozgrywek może zgłosić max 10 zawodników (ukończony 16 rok życia, zgoda prawnych opiekunów), 

Warunki uczestnictwa: 

- warunkiem uczestnictwa drużyny jest opłacenie opłaty wpisowej  

- zapisy do dnia 24.08.2022 r. do godz. 20:00 na maila mosir@wolsztyn.pl  

- maksymalna ilość drużyn: 8 (o udziale decyduje kolejność zgłoszeń).  

- w turnieju mogą brać udział zawodnicy powyżej 16 roku życia – niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę 

rodzica/pełno prawnego opiekuna. Osoby niepełnoletnie, nie posiadający zgody pełnoprawnego opiekuna nie 

będą dopuszczone do turnieju. Formularz zgłoszeniowy, zgody dostępne do pobrania na stronie internetowej 

www.stadion.wolsztyn.pl 
 

PRZEPISY GRY: 

1.Wszystkie mecze rozgrywane są zgodnie z aktualnymi przepisami gry piłki nożnej. 

2. Drużyna przystępująca do meczu musi posiadać w swym składzie przynajmniej 6 zawodników, a koszulki ich muszą 

być w tym samym kolorze i oznaczone numerami – nie spełnienie tego warunku będzie skutkować oddaniem meczu 

walkowerem. 

3. O zajętych miejscach w rozgrywkach decydują w kolejności: 

- większa ilość zdobytych punktów z całości rozgrywek, 

- w przypadku równej ilości punktów przez: 

                       *dwa zespoły – bezpośrednie spotkanie 

                       *trzy  i więcej tzw. mała tabela (wyniki spotkań bezpośrednich) 

- większa różnica bramek z całości, 

- większa ilość zdobytych bramek, 

- mniejsza ilość straconych bramek 

Punktacja za zwycięstwo – 3pkt.; remis – 1pkt.; przegrany – 0pkt. 

 

NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, KARY: 

- pamiątkowe puchary i dyplomy 

  

KARY DLA ZAWODNIKÓW: 

-zawodnik ukarany żółtą kartką – drużyna w osłabieniu 2' lub do utraty  bramki (trzy żółte kartki powodują zakaz gry w 

następnym kolejkowym meczu, 

-zawodnik ukarany drugą żółtą kartką w jednym meczu otrzymuje kartkę czerwoną (zakaz dalszej gry w meczu), drużyna 

w osłabieniu 2' lub do utraty bramki, 

-zawodnik ukarany czerwoną kartką za niesportowe zachowanie i wybitnie niebezpieczną grę (zakaz dalszej gry w meczu 

i kolejnym spotkaniu), drużyna w osłabieniu 5', utrata bramki nie niweluje osłabienia. 

 

 

SPRAWY RÓŻNE: 

-organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu przez 

biorących udział w rozgrywkach,     

-drużyny mają prawo do składania pisemnych protestów do organizatora dotyczących spraw regulaminowych, 

-drużyny, zawodnicy, sędziowie ubezpieczają się we własnym zakresie, 

-organizator zastrzega sobie prawo ostatecznego rozstrzygania spraw, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie 

 

SYSTEM ROZGRYWEK: 

- uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn 

mailto:mosir@wolsztyn.pl
http://www.stadion.wolsztyn.pl/


 

* Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 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) informujemy, że: Wszyscy Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych 

osobowych przez Organizatora oraz jego ewentualnych podwykonawców do celów związanych z organizacją i 

przeprowadzeniem zawodów (m.in. danych osobowych: imienia i nazwiska, daty urodzenia, numeru telefonu, 

adresu e-mail). Te informacje są potrzebne komunikacji między organizatorem oraz zawodnikami w sprawie 

związanych z przebiegiem zawodów, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 

1997r., Dz. U. nr 33, poz. 883. Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane, możliwości ich poprawiania oraz 

usunięcia, dostępu do danych, prawa do przenoszenia danych, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji udziału w 

zawodach, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie dany - Każdy Uczestnik wyraża zgodę na 

publikację swojego wizerunku w materiałach promocyjnych, informacyjnych lub marketingowych związanych 

z zawodami, w tym w relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie internetowej czy w innych mediach. Do 

takich miejsc publikacji w szczególności zaliczamy TV, prasę, media społecznościowe tj: Facebook i 

Instagram. W przypadku braku udzielenia zgody przez Uczestnika na publikację wizerunku należy zgłosić takie 

stanowisko pisemnie przed rozpoczęciem zawodów.  

Rodzic/pełnoprawny opiekun/uczestnik oświadcza, że jego dziecko oraz dorosły uczestnik jest zdrowy. 

 
 


