REGULAMIN TURNIEJU PIŁKARSKIEGO IO CUP 2019
OGÓLNE ZASADY
§1
Turniej jest organizowany z inicjatywy i pomysłu przez Inicjatywę Obywatelską Powiatu Tarnogórskiego Koło
w Radzionkowie. Współorganizatorami turnieju są wszyscy zgłoszeni zawodnicy oraz Urząd Miasta Radzionków, Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzionkowie.
§2
1.
Turniej odbywa się na boiskach MOSIR tj. Kąpielisku Miejskim Księża Góra w Radzionkowie w miesiącu
wrześniu 2019 r.
2.
Organizatorzy przyjmują zgłoszenia drużyn do dnia 04.09.2019r.
3.
Spotkanie organizacyjne połączone z losowaniem odbędzie się w dniu 05.09.2019r o godz. 17-tej w Centrum
Kultury „Karolinka” w Radzionkowie.
§3
1
Turniej ma na celu uprzyjemnienie ludziom życia.
2
Turniej organizowany jest dla zawodników - amatorów i niezrzeszonych.
1)
W rozgrywkach mogą wziąć udział zawodnicy od rocznika 2002 i starsi.
2)
W kadrze drużyny może znajdować się do 3 zawodników zrzeszonych w klubach PZPN klasy A lub B
(za zawodnika zrzeszonego uznaje się osobę, która została zgłoszona przez swój klub, wchodzący w struktury
PZPN, do rozgrywek). Zawodnicy zgłoszeni do wyższych klas rozgrywkowych nie mogą brać udział
w turnieju. Zawodnicy w karcie zgłoszeniowej składają oświadczenie, że są lub nie zawodnikami
zrzeszonymi.
Przez Zawodnika zrzeszonego rozumie się również zawodnika, który był zrzeszony w klubie klasy A lub B
w okresie do 2 lata wstecz czyli w okresie od 01 lipca 2017 . Zawodnik, który w okresie od 01 lipca 2017
był zawodnikiem wyższej klasy nie może wziąć udziału w turnieju /dotyczy to również zawodników
występujących aktualnie w klasie A i B/. W przypadku, gdy zostanie udokumentowane, że taki zawodnik brał
udział w rozgrywkach w przynajmniej 1 meczu, to cała drużyna ponosi konsekwencje jak w przypadku
§ 3 ust. 3 i 4.
3
Jeżeli przed końcem rozgrywek grupowych do organizatorów wpłynie udokumentowany wniosek pisemny
potwierdzający, że w drużynie występuje większa liczba zawodników zrzeszonych drużyna zostanie
zdyskwalifikowana, co powoduje anulowanie wszystkich punktów i bramek zdobytych na tej drużynie przez inne
drużyny oraz nie sklasyfikowanie drużyny wykluczonej w końcowej tabeli. Kapitan drużyny również zapłaci karę
finansową w wysokości 500,00 zł, która przeznaczona zostanie na cele związane z turniejem.
4
Jeżeli po zakończeniu rozgrywek grupowych do organizatorów wpłynie udokumentowany wniosek pisemny
potwierdzający, że w drużynie występuje większa liczba zawodników zrzeszonych zdyskwalifikowani zostaną
wskazani zawodnicy a drużyna występować będzie w każdym następnym spotkaniu w osłabieniu o liczbę
zdyskwalifikowanych zawodników. Kapitan drużyny również zapłaci karę finansową w wysokości 500,00 zł, która
przeznaczona zostanie na cele związane z turniejem.
§4
1
Uczestnicy biorą udział w Turnieju na własną odpowiedzialność.
2
Każdy zawodnik winien w własnym zakresie uzyskać zaświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na grę w piłkę
nożną na podstawie, którego podpisze oświadczenie, że jego stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w turnieju.
(wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.iocup.radzionkow.net ).
3
Zawodnicy niepełnoletni powinni posiadać zaświadczenie od rodziców o możliwości uczestnictwa w turnieju
(wzór zaświadczenia dostępny jest na stronie www.iocup.radzionkow.net ).
4
W razie zaistnienia jakichkolwiek wydarzeń losowych uczestnicy nie będą wnosić roszczeń wobec organizatorów.
§5
1
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne, powstałe podczas trwania turnieju kontuzje i urazy.
2
Organizatorzy zapewnią opiekę punktu medycznego (pierwszej pomocy).
§6
Za szkody wyrządzone z winy uczestnika w czasie trwania Turnieju odpowiedzialność ponosi sprawca szkody.
§7
1
Warunkiem udziału w Turnieju jest wypełnienie karty zgłoszenia drużyny, która stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu oraz dokonanie wpłaty opłaty startowej.
1)
Karty zgłoszenia i regulamin dostępny jest na stronie: www.iocup.radzionkow.net
2)
Karta zgłoszenia i regulamin dostępny jest również u Organizatorów. Kontakt z Organizatorami możliwy
jest pod numerem telefonu 609 299 925
3)
W karcie wpisuje się nazwiska uczestników, adres, wiek i własnoręczny podpis.

Opłatę (tzw. startowe) w wysokości 120,00 zł od drużyny (bez względu na liczbę zgłoszonych zawodników-max 12
osób), uczestnicy wpłacają wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia u Organizatorów do dnia 04.09.2019 r.
1)
Opłata w całości przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych (napoje dla zawodników, zwrot
kosztów podróży dla sędziów, nagrody dla zwycięzców).
3
Każda drużyna musi wytypować kapitana reprezentującego interesy drużyny (najlepiej z dostępem do internetu
oraz posiadającego telefon komórkowy).
4
Kapitan drużyny zobowiązany jest zapoznać swoją drużynę z wszystkimi postanowieniami regulaminu oraz
przygotować i dostarczyć do organizatorów wszelkie niezbędne dokumenty wynikające z regulaminu.
5
Kapitan przed rozegraniem 1 meczu drużyny może dokonać ostatecznej zmiany w składzie drużyny z zachowaniem
§7 ust. 1. Dopisany zawodnik nie jest zawodnikiem innej drużyny w turnieju oraz nie brał udziału w bieżącej edycji.
6
Kapitan przed 1 meczem zobowiązany jest do sprawdzenia składu drużyny z protokołem meczowym, co potwierdza
własnoręcznym podpisem na protokole. Od tego momentu nie jest możliwa żadna zmiana w składzie drużyny.
§8
1
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia drużyny w przypadku nadmiernej ilości drużyn
lub niespełnienia zapisów niniejszego regulaminu.
2
O przyjęciu drużyny do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. Podczas oddania karty zgłoszenia nadany zostanie
numer zgłoszenia.
3
W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń Turniej może być odwołany lub zmieniona zostanie jego formuła
4
Nieobecność przedstawiciela Drużyny podczas losowania, które odbędzie się w miejscu i terminie wyznaczonym
w §2, powoduje niedopuszczenie drużyny do turnieju
§9
Przewiduje się, że w Turnieju uczestniczyło będzie 16 drużyn podzielonych na grupy.
§10
Zakończenie Turnieju, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, odbędzie się w miesiącu wrześniu w miejscu określonym
przez Organizatorów.
§11
Wszystkie ważne informacje dotyczące Turnieju organizatorzy ogłoszą na stronie www.iocup.radzionkow.net . Kapitanowie
drużyn zobowiązani są do stałego śledzenia i reagowania na zamieszczone na w/w stronie informacje oraz komunikaty.
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CZAS GRY I ZAWODNICY
§12
Czas gry 2 x 25 min. i 5 min. przerwy.
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§13
Mecz rozgrywają 2 drużyny po siedmiu zawodników łącznie z bramkarzem.
Termin rozgrywania meczy wyznacza organizator.
Obowiązuje całkowity zakaz przekładania meczy na inny termin przez drużyny bez zgody Organizatora
§14
Minimalna ilość graczy w jednej drużynie w momencie rozpoczęcia gry wynosi 5 osób.
Jeżeli na skutek wykluczenia na boisku pozostanie mniej niż 4 osób w jednej drużynie, mecz kończy się walkowerem
dla przeciwnika.
Maksymalna, dozwolona liczba rezerwowych wynosi 5 osób.
W przypadku nie rozpoczęcia przez jedną z drużyn meczu w ciągu 10 min. po wezwaniu sędziego, mecz kończy się
walkowerem .
Najpóźniej na 5 min. przed rozpoczęciem meczu, każdy zawodnik ma obowiązek na wezwanie Organizatorów
zgłosić się z dowodem tożsamości W przypadku nie stawienia się, zawodnik może zostać niedopuszczony do
rozgrywek.
Wykluczenie drużyny z rozgrywek powoduje anulowanie wszystkich punktów i bramek zdobytych na tej drużynie
przez inne drużyny oraz nie sklasyfikowanie drużyny wykluczonej w końcowej tabeli.
§15
Dopuszczalna jest gra tylko w miękkim obuwiu (trampki, adidasy, "Lanki"), Nie można grać w metalowych
wkrętach.
Każda drużyna musi posiadać podstawowy zestaw koszulek: identyczny pod względem wzoru jak i ujednolicony
kolorystycznie (poza bramkarzem). W wypadku gdy drużyny będą posiadały taki sam kolor koszulek, drużyna która
widnieje w terminarzu jako gość rozegra mecz w znacznikach.
§16
Organizatorzy zapewniają plac gry, piłkę, obsługę sędziowską, obsługę medyczną.
O przydatności placu gry oraz piłki do gry decyduje sędzia.

§17
Zabroniona jest brutalna gra faul i nie sportowe zachowanie. W przypadku nadużyć stosowane będą kary.
Zabronione są wszelkie przejawy chuligaństwa i wandalizmu na stadionie i w jego obrębie.
Zabrania się pić alkohol przed meczem i być na meczu pod jego wpływem. Jeżeli sędzia uzna, że zawodnik jest pod
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających a gra w meczu, ma prawo przerwać spotkanie i przyznać
walkower dla drużyny przeciwnej. Jeśli sytuacja się powtórzy na następnym meczu będzie nie tylko walkower, ale i
wyrzuceniem drużyny z turnieju
4
Wszelka działalność drużyny lub jej przedstawicieli na boisku lub poza nim sprzeczna z etyką sportową i rzucająca
cień na dobre imię rozgrywek, może stanowić podstawę do podjęcia kar dyscyplinarnych oraz finansowych stosunku
do zawodników, drużyn i osób odpowiedzialnych, łącznie z wycofaniem drużyny z rozgrywek, a w przypadku
zniszczeń wyciągnięcia konsekwencji w postaci pokrycia pełnych kosztów napraw.
5
Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania elementarnych zasad kultury i szacunku wobec sędziów.
Za znieważenie sędziego, innego zawodnika lub kibiców sędziemu przysługuje prawo do zastosowania kar
regulaminowych, a w skrajnych przypadkach, przysługuje mu nawet prawo do przerwania meczu i oddanie sprawy
do rozpatrzenia komitetowi organizacyjnemu.
6
W czasie trwania zawodów prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny.
7
Wszystkie drużyny po swoich spotkaniach zobowiązane są do posprzątania po sobie wszelkich śmieci i umieszczenia
ich w miejscu przeznaczonym na odpady, pod groźbą kary nakładanej przez Organizatora
8
Drużyny, które rozgrywają ostatnie spotkanie w danym dniu zobowiązane są do posprzątania całego terenu wokół
boiska.
9
Gospodarzem spotkania jest drużyna rozpisana w terminarzu na pierwszym miejscu w danej parze.
10
Za rzeczy pozostawione w czasie trwania meczu w szatni i boisku Organizator nie bierze odpowiedzialności.
ZASADY GRY
§18
1
W czasie gry obowiązują przepisy gry FIFA z poprawkami przedstawionymi poniżej.
2
Grę poprzedza losowanie o pierwszeństwo wyboru połowy boiska lub rozpoczęcia gry.
3
Początek każdej połowy oraz zdobycie bramki powoduje rozpoczęcie gry od środka boiska z ustawieniem
zawodników na własnych połowach i odległością 6m od piłki przeciwnika.
4
"Murek" przy rzutach wolnych ustawiamy 5 metrów od piłki.
5
Rzuty karne wykonywane są z punktu karnego w polu karnym.
6
Nie obowiązuje wykonywanie przez bramkarza lub innego gracza z pola tzw. "piątki".
7
W rozgrywanym spotkaniu nie obowiązują "spalone".
8
Rzuty autowe wykonywane są „z nogi”
§19
1
Ilość zmian w trakcie meczu jest dowolna. Zmiany mogą być dokonywane tylko w miejscu do tego wyznaczonym
(6m przy linii w środku boiska).
2
Zmiany odbywają się tylko w przerwie gry (aut, rzut wolny, itp.).
3
Zmiany w tzw. „locie” dokonywać nie wolno
4
W przypadku, gdy w którejś z drużyn w danym momencie znajduje się na boisku więcej niż regulaminowa ilość
zawodników, drużyna ta zostaje ukarana wykluczeniem jednego z zawodników na pięć minut (o tym, który z
zawodników odbywa karę decydują poszczególne drużyny)
OBOWIĄZKI SĘDZIEGO
§20
1
Sędzi zobowiązany jest do:
1)
czuwania nad przestrzeganiem przepisów gry,
2)
rozstrzygania wszystkich kwestii spornych,
3)
mierzenia czasu gry,
4)
sporządzenia protokołu końcowego meczu.
SYSTEM KAR
§21
Żółta kartka – wykluczenie z gry na 5 min Druga żółta kartka w jednym meczu równa się czerwonej kartce. Czerwona kartka
oznacza wykluczenie z gry do końca meczu.
§22
1
Kapitanowie drużyn mają prawo zgłaszania protestów (na piśmie w protokole meczowym) u Organizatorów tylko
po zakończonym meczu.
2
Protesty rozpatruje komisja, w skład, której wchodzą przedstawiciele Organizatorów i sędzia meczu. Decyzja
Komisji jest ostateczna.
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Udział zawodnika nieujętego w karcie zgłoszenia, jest równoznaczne z walkowerem dla drużyny przeciwnej.
§23
Drużynom, zdyskwalifikowanym niebiorącym udziału w losowaniu, oraz które nie przystąpiły do rozgrywek, Organizatorzy
nie zwracają opłaty startowej.
PUNKTACJA I SYSTEM ROZGRYWEK
§24
Zwycięstwo – 3 pkt; Remis -1 pkt; Porażka -0 pkt; Walkower -3 pkt. + 3 bramki; Drugi walkower – dyskwalifikacja drużyny.
§ 25
1
W pierwszym etapie rozgrywek tworzy się grupy.
2
Do dalszej fazy rozgrywek toczonych w systemie pucharowym przechodzą drużyny, które zajęły pierwsze dwa
miejsca w grupie
3
Rozgrywki toczone są zgodnie z terminarzem umieszczonym na stronie internetowej www.iocup.radzionkow.net
§ 26
1
Kolejność zespołów w poszczególnych grupach ustala się według liczby zdobytych punktów.
2
W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują:
1)
przy dwóch drużynach wynik bezpośredniego meczu, przy więcej mała tabelka stworzona z meczów
zainteresowanych drużyn (doprecyzowanie – w przypadku małej tabelki pkt. 2,3,4 dotyczą tylko drużyn
ujętych w małej tabelce tj wszystkich meczy rozegranych pomiędzy zainteresowanymi drużynami);
2)
przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami we wszystkich
spotkaniach;
3)
ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach;
4)
przy równej ilości wszystkich wyżej wymienionych elementów, organizator zarządza losowanie
§ 27
Organizatorzy zobowiązani są do przekazania terminarzu rozgrywek kapitanom drużyn oraz umieszczenia go na stronie
www.iocup.radzionkow.net najpóźniej na dzień przed terminem rozpoczęcia rozgrywek
§ 28
Zawodnik, podając dane osobowe w formularzu zgłoszeniowym, oświadcza, że: są one zgodne z prawdą i wyraża zgodę na
przetwarzanie tych danych (Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) przez organizatora turnieju w celach związanych z turniejem. Każdy
zawodnik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. W tym celu należy
skontaktować się z organizatorem.
§ 29
Podczas turnieju wykonywane będą zdjęcia prezentowane na stronie www.iocup.radzionkow.net oraz Fanpage'u IOCUP
https://www.facebook.com/INICJATYWA. Każdy grający w turnieju wyraża zgodę na publikację zdjęć. Każdemu
sfotografowanemu przysługuje prawo żądania usunięcia zdjęć ze swoim wizerunkiem. W tym celu należy skontaktować się
z organizatorem.
§ 30
Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż:
1)
Administratorem danych osobowych zawodników są organizatorzy turnieju,
2)
kontakt w sprawie danych osobowych możliwy jest pod adresem email iocup2006@gmail.com,
3)
dane osobowe przetwarzane będą w celu szeroko rozumianej współpracy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c,
d, e, f lub Art.9 ust.2 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.,
4)
Administrator przetwarza dane osobowe zawodników na podstawie art.6 ust.1 lit f. - przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
lub przez stronę trzecią w tym w zakresie monitoringu wizyjnego oraz przesyłania informacji handlowej
produktów i usług własnych,
5)
odbiorcami danych osobowych zawodników mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymywania na mocy
obowiązujących przepisów prawa,
6)
dane osobowe zawodników przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych
z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych
osobowych,
7)
zawodnicy posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
8)
zawodnicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
9)
przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem umownym niezbędnym do realizacji szeroko pojętej
współpracy przy organizacji turnieju,
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dane zawodników nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu),
dane zawodników nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
§ 31
Interpretacja regulaminu oraz wszelkie sprawy nieuregulowane regulaminem są zastrzeżone dla organizatorów.
10)
11)

