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REGULAMIN 

WAKACYJNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ PLAŻOWEJ 
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZBĄSZYNKU, ZAP – ZBĄSZYNECKA AKADEMIA PIŁKARSKA 

Zbąszynek, 03.07.2021 r. 
 
CEL TURNIEJU:  
 

 Popularyzacja piłki nożnej plażowej jako sposobu na aktywny wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych; 

 Wyłonienie najlepszego zespołu; 

 Integracja lokalnego społeczeństwa; 

 Promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu; 

 Rozwijanie aktywności ruchowej; 

 Wyłonienie najlepszego zawodnika, strzelca i bramkarza. 
 
ORGANIZATORZY: 
 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku; 

 Zbąszynecka Akademia Piłkarska. 
 
DATA I MIEJSCE ZAWODÓW: 
 
03 lipca 2021 (sobota) Boiska Plażowe OSiR Zbąszynek ul. Sportowa 2, 66-210 Zbąszynek: 

 Godz. 15:00 – Skrzat, Żak (rocznik 2012 i młodsi) 

 Godz. 17:00 – Orlik, Młodzik (rocznik 2008 i młodsi) 

 Godz. 19:00 – Trampkarz, Junior (rocznik 2002 i młodsi) 

 Godz. 21:00 – KATEGORIA OPEN 
 

ZASADY UCZESTNICTWA: 
 

 Uczestnikiem zawodów może być każdy, nie posiadający przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach 
sportowych; 

 Niepełnoletni uczestnicy zawodów muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w 
zawodach; 

 Drużyny liczą maksymalnie 8 zawodników, 4 na boisku + 4 rezerwowych; 

 W kategorii młodzieżowych (5 na boisku + 3 rezerwowych); 

 Zawodników drużyn nie obowiązują w miarę możliwości jednolite stroje sportowe; 

 Zawodnicy grają na boso lub w elastycznych ściągaczach; 

 Brak opłaty startowej; 

 W ramach turnieju organizator zapewnia dla zawodnika: piłki do gry, ciepły posiłek (grill), okolicznościowe 
medale za udział, dla najlepszych trzech drużyn w danej kategorii wiekowej – puchary.  
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ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU. 

 

ZGŁOSZENIA: 
 

 Zgłoszenia odbywają się w dniu turnieju - 15 minut przed rozpoczęciem turnieju dla danej kategorii wiekowej. 
 

SYSTEM ROZGRYWEK: 
 

 System rozgrywek oraz czas gry zostanie ustalony przed rozpoczęciem turnieju w zależności od ilości zgłoszeń. 
 
PODSTAWOWE PRZEPISY GRY: 
 

 Boisko o wymiarach 22m - 30 m, bramki 5,5m x 2,2m; 

 Przewinienia karane są: ostrzeżeniem kartka żółtą lub czerwoną; 

 Za zachowania niezgodne z zasadami fair play i sportową rywalizacją (również słowne) nałożona może zostać 
kara dodatkowa - 2 min; 

 Każdy faul karany jest rzutem wolnym bezpośrednim. 

 Rzut karny wykonywany z 9 m. 

 Drużyna może kontynuować grę wówczas gdy na boisku będzie, co najmniej dwóch zawodników. W innym 
przypadku następuje dyskwalifikacja drużyny w danym meczu; 

 W rozgrywkach systemem pucharowym, każde spotkanie musi zakończyć się wynikiem rozstrzygniętym. W 
przypadku remisu w regulaminowym czasie gry następuje seria rzutów karnych, 1 seria - 3 strzały (zawodnicy 
kończący grę), 2 seria (do skutku) po 1 strzale. 

 
NAGRODY: 
 

 Dla najlepszych trzech zespołów w każdej kategorii wiekowej puchary; 

 Przewidywane są nagrody indywidualne dla wyróżniających się zawodników; 

 Dla każdego uczestnika pamiątkowy medal okolicznościowy. 
 
INNE: 
 

 Obsługę sędziowską, techniczną oraz sprzęt do gry, szatnie, natryski zapewnia organizator; 

 Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność; 

 Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków; 

 Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu bez opieki organizatorzy nie biorą odpowiedzialności; 

 Uczestnicy niepełnoletni, przedstawiają zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w turnieju; 

 Uczestnik Wakacyjnego Turnieju Piłki Nożnej Plażowej lub rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej 
oświadcza, że zapoznał/a się z treścią regulaminu i w pełni go akceptuje. 

 
 

Zgodnie z art. 13 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)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Zbąszynku (66-210) przy ulicy Sportowej 2. Z 
administratorem można skontaktować się mailowo: osir@zbaszynek.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.  
W Ośrodku wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się mailowo: iodo@zbaszynek.pl. 
Dane przetwarzane są dla celów związanych z udziałem w „Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej Plażowej” na podstawie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe nie będą udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom 
odbiorców danych. 
Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej wywieszonej 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie ośrodka lub na stronie BIP w zakładce „Ochrona danych osobowych”. 
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