
REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR 

BURMISTRZA DZIELNICY WILANÓW m.st. WARSZAWY W KATEGORII 

 KLAS IV, KLAS V, KLAS VI, KLAS VII,  KLAS VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

16/17 marca 2019 r. 

 

ORGANIZATORZY: 

Centrum Sportu Wilanów m.st.  Warszawa  ul. Wiertnicza 26A, 02-952 Warszawa. 

PATRONAT HONOROWY: 

Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 

MIEJSCE ROZGRYWEK: 

Hala sportowa Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy, ul. Wiertnicza 26 A,  

godz. 11:00,  16 marca (sobota) 2019 r. klasy IV, V oraz 17 marca (niedziela) 2019 r. 

klasy VI, VII oraz VIII. 

CEL IMPREZY: 

Popularyzacja piłki nożnej i umożliwienie młodzieży udziału w atrakcyjnej formie czynnego 

wypoczynku i sportowej rywalizacji w czasie wolnym. 

UCZESTNICTWO: 

W rozgrywkach mogą brać udział zespoły szkolne, klubowe oraz amatorskie. 

SYSTEM ROZGRYWEK: 

Mecze rozgrywane będą w każdej kategorii klas Szkół Podstawowych oddzielnie. 

Każda klasa od IV do VIII stanowi odrębną kategorię w turnieju Szkół Podstawowych 

o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 

System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn. Informacja zostanie 

przesłana na e-mail kapitana, nauczyciela trenera (tzw. kierownika drużyny) po zakończeniu 

przyjmowania zgłoszeń. 

NAGRODY 

Pierwsze trzy zwycięskie drużyny w każdej z kategorii startujących klas Szkół 

Podstawowych od IV do klasy VIII otrzymują za miejsce I, II, III puchary, dyplomy i 

nagrody rzeczowe. 

 

I. WARUNKI UDZIAŁU 

1. Drużyna musi zgłosić do rozgrywek przynajmniej 5 zawodników przy czym skład nie 

może przekraczać 10 graczy.  

2. Każda z drużyn musi mieć kapitana (kierownika), który będzie informowany przez 

organizatorów o dalszym przebiegu rozgrywek oraz innych sprawach organizacyjnych. 

3. W celu zgłoszenia drużyny do rozgrywek należy czytelnie wypełnić KARTĘ 

ZGŁOSZENIOWĄ i dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną na adres 

csw@wilanow.pl   

4. Zgłoszenie musi być podpisane przez kapitana lub kierownika, który tym samym 

zobowiązuje się opiekować zawodnikami swojej drużyny w trakcie trwania turnieju i ponosi 

odpowiedzialność za właściwe zachowanie się zawodników oraz osób towarzyszących 

podczas pobytu na zawodach. 

5. Uprawnionym do gry jest wyłącznie zawodnik wpisany do karty zgłoszeniowej drużyny.  

ZAWODNIK MOŻE BYĆ ZGŁOSZONY TYLKO DO JEDNEJ DRUŻYNY. 

6. Drużyna, która zgłasza się do rozgrywek nie może używać nazw oraz strojów innych 

zgłoszonych drużyn. 

7. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z przyjęciem zasad i reguł zawartych w 

mailto:csw@wilanow.pl


regulaminie i przepisach gry w rozgrywkach. 

8. W rozgrywkach może brać udział zespół, który wysłał swoje zgłoszenie w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2019 r. do godziny 12:00. O przyjęciu do 

turnieju decyduje kolejności zgłoszeń.  

9. Do rozgrywek dopuszczone są osoby zdrowe (bez kontuzji). 

10. Uczestnictwo w turnieju ma charakter dobrowolny, każdy biorący w nim udział czyni to 

na własną odpowiedzialność. 

 

II. ORGANIZACJA ROZGRYWEK, 

Rozgrywki zostaną przeprowadzone oddzielnie w kategorii klas IV, klas V , klas VI, klas 

VII, klas VIII Szkół Podstawowych. 

1. Terminy spotkań w każdej kategorii startujących klas od IV do klasy VIII wyznacza 

organizator po otrzymaniu zgłoszeń od kierowników drużyn. 

2. Szczegółowy harmonogram rozpoczęcia rozgrywek oraz godziny rozpoczęcia meczów w 

poszczególnych klasach od klasy IV do klasy VIII, organizator prześle niezwłocznie po 

zakończeniu przyjmowania zgłoszeń. 

3. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 pkt, przegrana (w tym 

walkowerem) 0 pkt, wygrana walkowerem 3 pkt 

O kolejności w tabeli w fazie eliminacyjnej decyduje w kolejności: 

– ilość zdobytych punktów, 

– wynik bezpośredniego pojedynku między drużynami (w przypadku 3 lub więcej drużyn 

“mała tabela” uwzględniająca wyniki bezpośrednich pojedynków), 

– ilość goli dodatnich wynikająca z różnicy goli zdobytych i straconych, 

– ilość zdobytych goli w turnieju, 

– dodatkowy mecz. 

4. Mecze Rundy Finałowej muszą wyłonić zwycięzcę. W przypadku remisu w 

regulaminowym czasie, zwycięzców wyłonią serie rzutów karnych (najpierw 3, a jeżeli te 

nie przyniosą rozstrzygnięcia – seria „ do skutku”.  

5. Czas rozpoczęcia oraz kolejność poszczególnych gier zostanie określona przez sędziego 

głównego. 

6. Mecz może rozpocząć się  tylko wtedy, gdy w każdej drużynie jest min. 5 

zawodników. Jeżeli drużyna jest reprezentowana przez mniejszą liczbę zawodników, 

uznawana jest za drużynę niekompletną, a wynik meczu zostanie zweryfikowany na jej 

niekorzyść w stosunku 3:0 i 0 punktów. 

7. Zawodnicy powinni posiadać jednolite stroje. 

8. Kapitan przed meczem zobowiązany jest do powiadomienia sędziów o stanie liczebnym 

drużyny i wpisania nazwisk zawodników z numerami do protokołu. 

9. Podczas rozgrywek nie ma możliwości przełożenia meczu. 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry organizator ma prawo: 

• weryfikacji wyniku meczu, 

• dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek. 

2. Organizator ma prawo do sprawdzenia tożsamości osób zgłoszonych do meczu. 

3. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną uczestnikom turnieju. 

4. Protokół meczu musi być wypełniony przed meczem, prawidłowość zapisu potwierdza 

kapitan lub kierownik czytelnym podpisem.  



5. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator. 

6. ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA RZECZY 

POZOSTAWIONE NA TERENIE OBIEKTU SPORTOWEGO CENTRUM SPORTU 

WILANÓW M.ST. WARSZAWY PRZY UL. WIERTNICZEJ 26A. 

7. ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA 

UDZIAŁ W ZAWODACH OSÓB CHORYCH I EWENTUALNIE WYNIKŁYCH Z 

TEGO TYTUŁU  KONTUZJI ,  WYPADKÓW I  URAZÓW.  

8. ORGANIZATOR  NIE   PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA 

KONTUZJE, WYPADKI I URAZY ORAZ KOSZTY LECZENIA WYNIKŁE Z 

TYTUŁU UDZIAŁU W ZAWODACH, Z DOJAZDAMI NA I Z ZAWODÓW 

WŁĄCZNIE , CHYBA  ŻE  WYNIKAJĄ ONE Z JEGO WINY. 

9. ZAWODNICY PONOSZĄ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYRZĄDZONE 

PRZEZ SIEBIE SZKODY.    W PRZYPADKU OSÓB NIEPEŁNOLETNICH 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOCZYWA NA RODZICU /PRAWNYM OPIEKUNIE.   

10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów meczu podczas trwania 

rozgrywek. 

 

IV. PRZEPISY GRY 

1. Turniej odbywa się na hali sportowej na powierzchni o wymiarach 20 x 40.  

2. Zespoły występują  w sześcioosobowych składach (5 zawodników + bramkarz) 

- Gra może być rozpoczęta w sytuacji, gdy drużyna liczy 5 zawodników. 

- Jeżeli w wyniku wykluczenia z boiska w którymkolwiek zespole pozostanie mniej niż 3 

zawodników, mecz należy zakończyć. 

- Ilość zmian w locie zawodników z pola podczas trwania rozgrywek jest nieograniczona i 

nie wymaga przerwy w grze. 

- Zawodnik, który został zmieniony może powtórnie wrócić na boisko podczas kolejnej 

zmiany. 

- Zmiana w locie ma miejsce wtedy, gdy piłka jest w grze. W tym przypadku muszą być 

spełnione następujące warunki: 

 zawodnik opuszcza boisko wyłącznie w miejscu zwanym strefą zmian (strefa 

wyznaczona jest przed meczem przez sędziego w części środkowej linii bocznej boiska). 

 zawodnik rezerwowy wchodzi na boisko również w miejscu strefy zmian, ale nie 

wcześniej aż zawodnik opuszczający boisko przekroczy całkowicie linię boczną. 

 nieprawidłowa zmiana może być ukarana przez sędziego napomnieniem słownym lub 

karą dwuminutowego wykluczenia z gry dla zawodnika wchodzącego na boisko.  

- Zmiana bramkarza może być dokonana tylko w przypadku, kiedy piłka nie jest w grze. 

3. Czas gry – ustalony zostanie po otrzymaniu zgłoszeń do turnieju. 

4. Obowiązuje wyłącznie obuwie sportowe ( halówki z jasna podeszwą) . Sędzia ma prawo 

nie dopuścić zawodnika do gry występującego w nieprawidłowym obuwiu. 

5. Zawodnik nie może nosić na sobie czegokolwiek, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu 

innych zawodników. 

6. Gra niedozwolona i niesportowe zachowanie 

a) Rzut wolny bezpośredni jest przyznany drużynie przeciwnej jeśli zawodnik popełnił 

jedno z następujących przewinień: 

- kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika, 

- podstawia lub usiłuje podstawić nogę przeciwnikowi, 

- atakuje przeciwnika w sposób nieprawidłowy, 



- uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika 

- popycha przeciwnika 

- przytrzymuje przeciwnika 

- rozmyślnie dotyka piłkę ręką / oprócz bramkarza we własnym polu karnym/, 

b) Rzut wolny pośredni jest przyznany drużynie przeciwnej jeśli zawodnik popełni 

jedno z następujących przewinień: 

- gra w sposób niebezpieczny (nakładka, wślizg) 

- celowo przeszkadza przeciwnikowi w poruszaniu się / bez zamiaru zagrania piłki /, 

- przeszkadza bramkarzowi w uwolnieniu piłki z rąk, 

- dotyka lub zagrywa piłkę rękami  

- dotyka lub zagrywa piłkę rękami po otrzymaniu jej bezpośrednio z autu wykonywanego 

przez współpartnera 

c) Zawodnik zostaje upominany i otrzymuje karę 2 minutową, jeżeli popełni jedno z 

następujących przewinień: 

- jest winny niesportowego zachowania, 

- słownie lub czynnie demonstruje swoje niezadowolenie, 

- uporczywie narusza przepisy gry, 

- opóźnia wznowienie gry, 

- nie zachowuje wymaganej odległości przy wznowieniu gry rzutem rożnym lub rzutem 

wolnym, 

- wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego, 

- rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego. 

7. Zawodnik musi być wykluczony z gry i musi zobaczyć czerwona kartkę, jeśli popełni 

jakiekolwiek z następujących przewinień: 

- gra brutalnie 

- zachowuje się wybitnie nie sportowo 

- używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka 

- pozbawia drużynę przeciwną bramki, lub oczywistej szansy na jej zdobycie zagrywając 

piłkę ręką / nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym 

- pozbawia oczywistej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku 

bramki tego zawodnika, popełniając przewinienie karne rzutem wolnym lub rzutem 

karnym. 

8. Rzut karny wykonywany jest z odległości 6 metrów. 

9. Aut wykonywany jest z ziemi nogą z linii i zza linii w miejscu w którym wyszła piłka na 

aut. 

10. Rzut od bramki jest rzutem wolnym pośrednim, wykonanym z pola karnego. 

- Jeżeli w czasie gry bramkarz otrzyma piłkę z powrotem od współpartnera i złapie ją 

rękoma, sędzia zarządzi rzut wolny pośredni drużynie przeciwnej z punktu, w którym 

bramkarz dotknął piłkę rękoma. 

11. Zawodnik może być ukarany karą 2 i 5 minutową za naruszenie przepisów. W czasie 

kary 2 minutowej po starcie bramki ukarana drużyna uzupełnia skład. 

Zawodnik drużyny, który ukarany został czerwoną kartką musi odbyć całą karę 5 minutową. 

Po odbyciu kary wchodzi inny zawodnik. 

12. Nie obowiązuje przepis o spalonym. 

13. Bramka  zdobyta bezpośrednio z rozpoczęcia z połowy boiska nie zostanie zaliczona. 

 

 



V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy mające swoją siedzibę przy ul. Wiertniczej 26a 

w Warszawie (02-952), reprezentowane przez Dyrektora CS Wilanów przetwarza dane 

osobowe w zakresie imienia, nazwiska oraz daty urodzenia i telefonu kontaktowego 

zawarte w formularzu zgłoszenia i oświadczeniu do turnieju piłki nożnej o Puchar 

Burmistrza Dzielnicy Wilanów  m.st. Warszawy wyłącznie w celu przeprowadzenia i 

organizacji imprezy w dniu 14 lipca 2018 r. Podanie przez uczestników przedmiotowych 

danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu udziału w turnieju piłki nożnej 

o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wilanów  m.st. Warszawy.  Każdy uczestnik prawo do 

dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich uzupełnienia, uaktualnienia lub 

sprostowania.  Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. W sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt z wyznaczonym w 

Centrum Sportu Wilanów Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: 

ochrona.danych@csw.wilanow.pl. Dane osobowe uczestników są przetwarzane z 

zachowaniem szczególnej staranności, przy zastosowaniu wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa narzuconego przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.  

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych i są 

chronione przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich-nieuprawnionych.  W 

zawiązku z niewłaściwym przetwarzaniem danych osobowych, każdy uczestnik ma prawo 

wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych . Administrator danych nie będzie 

podejmował wobec uczestników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 

wynikiem profilowania. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez  

Administratora  danych są dokumentowane  w  postaci  fotorelacji. Zdjęcia, które w  myśl 

Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze 

zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www 

lub przekazywane mediom. Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach 

organizowanych przez Administratora danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w 

turniejach i zawodach, w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości 

lub nazwy szkoły, nazwy klubu mogą być publikowane na stronach www Administratora 

danych lub przekazane mediom za zgodą opiekunów prawnych wyróżnianych 

uczestników. 

 

Organizator wymaga dokładnego przeczytania regulaminu 

rozgrywek oraz regulaminu hali sportowej przez każdego 

uczestnika rozgrywek!!! 
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