
 
 

Pawłowice, 26.03.2019   
 
 

Regulamin Turnieju “Puchar Sołectw Gminy Pawłowice” 
 
 

1. Organizator 
Organizatorem “Pucharu Sołectw Gminy Pawłowice” zwanego dalej turniejem jest Gminny Ośrodek Sportu w 
Pawłowicach przy współudziale sołectw Gminy Pawłowice. 
 

2. Podstawowe informacje dotyczące turnieju: 
a. turniej organizowany jest w dyscyplinie sportowej piłka nożna, 
b. turniej odbywa się w sołectwach gminy na obiektach sportowych należących do Gminy Pawłowice, 
c. turniej składa się z serii rozgrywek organizowanych na różnych obiektach sportowych (boiskach) w formule 

każdy z każdym, mecz i rewanż, 
d. rozgrywki odbywają się w sezonie 2019, 
e. Puchar Przechodni zdobywa najlepsza drużyna, 
f. jeżeli któreś sołectwo zdobędzie Puchar Przechodni po raz trzeci, otrzymuje go na własność, 
g. organizator zastrzega sobie prawo odwołania pojedynczej imprezy z przyczyn od niego niezależnych lub 

niemożliwych do przewidzenia, oraz nie ponosi odpowiedzialności w takim przypadku. 
 

3. Data, miejsce, czas  trwania 
a. I turniej; 27.04.2019, godz. 9.00 – 13.00, Jarząbkowice, boisko wielofunkcyjne, 
b. II turniej; 18.05.2019, godz. 9.00 – 13.00, Warszowice, boisko wielofunkcyjne przy szkole, 
c. III turniej; 15.06.2019, godz. 9.00 – 13.00, Pielgrzymowice, boisko wielofunkcyjne przy szkole, 
d. IV turniej; 13.07.2019, godz. 9.00 – 13.00, Pawłowice Osiedle, boisko wielofunkcyjne przy LO (lub SP2), 
e. V turniej; 10.08.2019, godz. 9.00 – 13.00, Golasowice, boisko wielofunkcyjne przy szkole lub trawiaste, 
f. VI turniej; 31.08.2019, godz. 9.00 – 13.00, Krzyżowice, boisko trawiaste 
g. VII turniej; 21.09.2019, godz. 9.00 – 13.00, Pniówek, boisko wielofunkcyjne przy GOS w Pawłowicach 
h. VIII turniej; 19.10.2019, godz. 9.00 – 13.00, Pawłowice, boisko wielofunkcyjne przy GOS w Pawłowicach (lub 

hala) 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty, miejsca lub godziny pojedynczych rozgrywek z przyczyn od 
niego niezależnych lub niemożliwych do przewidzenia. 

 
4. Warunki uczestnictwa w zawodach 

a. w turnieju mogą uczestniczyć drużyny reprezentujące sołectwa Gminy Pawłowice, 
b. każde sołectwo może wystawić jedną drużynę, 
c. warunkiem uczestnictwa w turnieju jest posiadanie dobrego stanu zdrowia, bez przeciwwskazań 

medycznych, 
d. zgłoszenie udziału w turnieju traktowane jest jako akceptacja warunków regulaminu zawodów oraz 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z 
przeprowadzeniem turnieju, w tym na zamieszczanie danych osobowych oraz wizerunku za pośrednictwem 
środków masowego przekazu, 

e. w turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy ukończyli 40 lat, 
f. każdorazowo przed rozpoczęciem turnieju drużyny muszą dostarczyć listy zawodników (imię, nazwisko) z 

wyznaczonym kapitanem, 
g. organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osobowych tj. wieku uczestnika, 
h. organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia zawodnika lub drużyny którą reprezentuje w turnieju 

oraz weryfikację wyników spotkań, w których ten zawodnik brał udział, 
 

5. Ogólne zasady 
a. rozgrywki odbywają się na boiskach piłkarskich o wymiarach ok. 20m x 40m ze sztuczną nawierzchnią lub o 

nawierzchni trawiastej, 
b. zespoły występują w pięcioosobowych składach (bramkarz + czterech zawodników w polu), 
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c. gra może zostać rozpoczęta jeśli drużyna liczy min. 4 zawodników, 
d. zawodnicy wykluczeni nie mogą wrócić do gry, 
e. dozwolona jest dowolna ilość zmian w wyznaczonej strefie systemem hokejowym, nieprawidłowo 

przeprowadzoną zmianę sędzia może potraktować jako niesportowe zachowanie i ukarać zawodnika 
wchodzącego jednominutową karą, 

f. zawodnicy muszą występować w jednolitych strojach sportowych i w obuwiu sportowym (dopuszcza się 
stosowanie koszulek typu plastron), 

g. zawodnik w czasie gry nie może mieć przy sobie przedmiotów, które stanowiłyby zagrożenie dla niego 
samego lub innego zawodnika (szczególnie biżuteria), 

h. w trakcie turnieju występuje zakaz gry wślizgiem, 
i. bramkarz  nie  może  łapać  piłki  podanej  od  swojego  zawodnika  nogą, 
j. rzut z autu wykonywany jest nogą, piłką „stojącą” ustawioną na lub przed linią boiska, 
k. rzut karny wykonywany jest z odległości 7 m od bramki, 
l. wznowienie  gry  musi  nastąpić  w  ciągu  4 sekund, 
m. uderzenie  piłki  w  strop  –  rzut  wolny  pośredni  (z  tego  miejsca)  dla przeciwnika, 
n. zawody sędziowane  będą  na  ogólnych  zasadach  gry  w  piłkę  nożną  5 – osobową, 
o. sędziowie mogą nakładać na zawodników zastępujące kary: 

• jednominutowe – zawodnik może powrócić na boisko po upływie kary lub po utracie bramki, 

• czerwona kartka – zawodnik nie może powrócić na boisko w tym spotkaniu, po upływie kary 
czasowej 2 minutowej lub stracie bramki na boisko może wejść inny zawodnik. 

p. w przypadku czynnego znieważania sędziego, sędzia natychmiast zakończy zawody, a wynik meczu zostanie 
zweryfikowany jako walkower przeciwko drużynie, której zawodnik zawinił. 
 

6. Organizacja turnieju 
a. w wyniku losowania utworzona zostanie tabela rozgrywek, 
b. rozgrywki podzielone są na dwie fazy:  

1. faza eliminacyjna rozgrywana podczas 7 turniejów w systemie „każdy z każdym” (2 mecze każdej 
drużyny na jeden turniej), 

 
Tabela (56 meczy):  

I II III IV V VI VII 

1-8 1-6 1-4 1-2 1-7 1-5 1-3 

2-7 7-5 5-3 3-8 8-6 6-4 4-2 

3-6 8-4 6-2 4-7 2-5 7-3 5-8 

4-5 2-3 7-8 5-6 3-4 8-2 6-7 

1-7 1-5 1-3 1-8 1-6 1-4 1-2 

8-6 6-4 4-2 2-7 7-5 5-3 3-8 

2-5 7-3 5-8 3-6 8-4 6-2 4-7 

3-4 8-2 6-7 4-5 2-3 7-8 5-6 

 
2. faza finałowa rozgrywana podczas VIII turnieju systemem: 

1 miejsce po fazie eliminacyjnej – 2 miejsce po fazie eliminacyjnej 
3 miejsce po fazie eliminacyjnej – 4 miejsce po fazie eliminacyjnej 
5 miejsce po fazie eliminacyjnej – 6 miejsce po fazie eliminacyjnej 
7 miejsce po fazie eliminacyjnej – 8 miejsce po fazie eliminacyjnej, 

c. mecz trwa 2 x 10 min, przerwa 2 min, 
d. za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt, za remis 1 pkt, za przegraną 0 pkt, 
e. o kolejności w tabeli decyduje:  

• w fazie eliminacyjnej: 
- po pierwsze - większa ilość zdobytych punktów, 
- po drugie - wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami (w przypadku 
trzech i więcej drużyn tworzy się „małą tabelkę”), 
- po trzecie - lepsza różnica bramek, 
- po czwarte - większa ilość zdobytych bramek, 
- po piąte - losowanie, 

• w fazie finałowej: 
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- wynik bezpośredniego spotkania, 
- w przypadku remisu o zwycięstwie zadecydują rzuty karne. 

 
7. Ochrona danych osobowych 

Uczestnik przez akceptację regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora, 
ponadto oświadcza, że został poinformowany, że : 

a. Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu z siedzibą w Pawłowicach, przy ul. 
Sportowej 14, 43-250 Pawłowice, adres e-mail: gos@pawlowice.pl  (dalej jako „ADO”). 
b. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - z którym można się skontaktować pod adresem mailowym 
i.kielkowska@pawlowice.pl,  
c. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji turnieju - przeprowadzenia imprezy, 
wyłonienia zwycięzcy i promocji Gminy przez organizatorów, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a)  (dane zwykłe) oraz  
art. 9 ust. 2 pkt a) (dane szczególne).  
d. Zbierane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
e. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do realizacji celu podanego w pkt. c jest obligatoryjne, 
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w turnieju.  
f. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres 1 roku.  
g. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych. 
h. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
i. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy. 
j. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
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