
                                                                              

                   
 

Dziekan CUP 2019 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJU PIŁKI 

NOŻNEJ DZIEKAN CUP 
Organizator: 
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów  

 
 
 
 

Miejsce rozgrywek: 
Kompleks Sportowy przy ul. Niegocińskiej 2A 
 



Cel imprezy: 
Popularyzacja piłki nożnej i zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnej formy 
spędzania wolnego czasu. 
 

Uczestnictwo: 
W turnieju mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2012-2013. 
Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
System rozgrywek: 
W turnieju uczestniczy sześć zespołów podzielonych na dwie grupy, w których 
rozgrywane są mecze systemem każdy z każdym. Po zakończeniu rozgrywek 
grupowych zespoły grają mecze finałowe o miejsca w klasyfikacji końcowej. 
Zespoły z pierwszych miejsc rozegrają mecz o miejsca 1 i 2, z drugich miejsc o 
miejsca 3 i 4 oraz z trzecich miejsc o miejsca 5 i 6.    
 

Nagrody: 
Drużyny otrzymują puchary, medale, dyplomy wg zajętych miejsc w klasyfikacji 
końcowej. 
 

I. Warunki udziału 
1. Drużyna musi zgłosić do rozgrywek przynajmniej 6 zawodników, przy czym 
skład nie może przekraczać 12 graczy. 
2. Każda drużyna musi mieć 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 ją osobiście do biura OSiR Mokotów lub drogą 
elektroniczną na adres e-mail: zapisy@osirmokotow.waw.pl  
4. Zgłoszenie musi być podpisane przez kierownika, który tym samym 
zobowiązuje się opiekować zawodnikami swojej drużyny na każdym meczu i 
ponosi odpowiedzialność za właściwe zachowanie się zawodników oraz osób 
towarzyszących podczas pobytu na turnieju. 
5. Uprawnionym do gry jest wyłącznie zawodnik wpisany do karty zgłoszeniowej 
drużyny. Zawodnik może być zgłoszony tylko do jednego zespołu. 
6. Drużyna, która zgłasza się do rozgrywek powinna mieć jednolite stroje, i nie 
może używać nazw oraz strojów innych zgłoszonych drużyn. 
7. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z przyjęciem zasad i reguł 
zawartych w regulaminie i przepisach rozgrywek. 
8. Nieprzekraczalny termin zgłoszenia do rozgrywek upływa w dniu 20.09.2019 r. 



9. Uczestnictwo w turnieju ma charakter dobrowolny, każdy biorący w nim udział 
czyni to na własną odpowiedzialność. 
10. Podpisując deklarację uczestnictwa lub dokonując zgłoszenia poprzez e-mail 
uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w turnieju. 
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów nie zapewnia 
Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, 
śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub 
uczestnictwem Uczestnika w turnieju, oraz nie ponosi z tego tytułu żadnej 
odpowiedzialności. 
11. Za osoby niepełnoletnie deklaracje uczestnictwa podpisują rodzice (rodzic) 
lub opiekunowie prawni (opiekun prawny). 

II. Organizacja rozgrywek 
1. Terminy spotkań wyznacza organizator. 
2. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, przegrana 0 
punktów, wygrana walkowerem 3 punkty, przegrana walkowerem 0 punktów 
3. O kolejności w tabeli w fazie eliminacyjnej decyduje w kolejności: 
- ilość zdobytych punktów, 
- wynik bezpośredniego pojedynku między drużynami, 
- ilość goli dodatnich wynikająca z różnicy goli zdobytych i straconych, 
- ilość goli zdobytych w turnieju, 
- dodatkowy mecz. 
4. Godzina podana w regulaminie jest godziną rozpoczęcia rozgrzewki, która 
trwa 10 minut. 
5. Mecze rundy finałowej muszą wyłonić zwycięzcę. W przypadku remisu w 
regulaminowym czasie, zostanie przeprowadzona dogrywka, a jeśli ona nie 
przyniesie rozstrzygnięcia, zwycięzców wyłoni seria rzutów karnych, najpierw po 
trzy, a jeżeli te nie wyłonią zwycięzców, seria aż do skutku. 
6. Mecz może się rozpocząć tylko wtedy jeśli w każdej drużynie jest minimum 
pięciu zawodników. Jeżeli drużyna jest reprezentowana przez mniejszą liczbę 
zawodników uznawana jest za drużynę niekompletną, a wynik meczu zostanie 
zweryfikowany na jej nie korzyść 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 wraz 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 turnieju. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z 
udziału w rozgrywkach osób chorych oraz skutki wypadków przed, po i w czasie 
gry. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i 
urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w turnieju, z dojazdami na i z 
turnieju włącznie, chyba że wynikają one z jego winy. 
3. Organizator zapewnia uczestnikom turnieju podstawową opieką medyczną. 
4. Organizator ma prawo do sprawdzenia tożsamości osób zgłoszonych do meczu. 
5. Protokół meczu musi być wypełniony przed meczem, prawidłowość zapisu 
potwierdza kierownik czytelnym podpisem. 
6. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie 
obiektu Kompleksu Sportowego przy ul. Niegocińskiej 2A 
8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów meczu podczas 
trwania rozgrywek. 
9. Organizator zapewnia nieodpłatnie wodę dla uczestników turnieju. 

Przepisy gry: 
1. Turniej odbywa się na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Niegocińskiej 
2A . 
2. Zespoły występują w składach sześcioosobowych ( pięciu zawodników + 
bramkarz) 
- gra może być rozpoczęta w sytuacji, gdy drużyna liczy co najmniej 5 
zawodników, 
- jeżeli w wyniku wykluczenia z boiska w którymkolwiek zespole pozostanie mniej 
niż trzech 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 bramkarza może być dokonana tylko w przypadku, kiedy piłka nie jest 
w grze, 
- zmiana w locie ma miejsce wtedy, gdy piłka jest w grze, zawodnik opuszcza 
boisko wyłącznie w strefie zmian w środkowej części boiska, zawodnik 
wchodzący na plac gry również wchodzi na boisko w tej samej strefie, jednak nie 
wcześniej niż zawodnik opuszczający plac gry przekroczy linię boczna boiska. 
Nieprawidłowa zmiana może być ukarana przez sędziego napomnieniem 
słownym lub karą dwuminutowego wykluczenia z gry zawodnika wchodzącego 
na boisko. 
3. Czas gry – wynosi 1 x 15 minut. 



4. Obowiązuje wyłącznie obuwie sportowe (małe korki typu Turf, ewentualnie 
obuwie do gry w hali). 
5. Zawodnik nie może nosić na sobie niczego co może zagrażać bezpieczeństwu 
innych zawodników. 
6. Gra niedozwolona i niesportowe zachowanie: 
a) Rzut wolny bezpośredni jest przyznawany 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 przyznawany drużynie przeciwnej jeśli zawodnik 
popełni jedno z następujących przewinień: 
- gra w sposób niebezpieczny, 
- celowo przeszkadza przeciwnikowi w poruszaniu się, bez zamiaru zagrania piłki 
- przeszkadza bramkarzowi we wznowieniu gry, 
c) Zawodnik zostaje upomniany i otrzymuje karę dwu minutową, jeżeli popełni 
jedno z następujących przewinień: 
- jest winny nie sportowego zachowania, 
- słownie lub czynnie demonstruje swoje niezadowolenie, 
- uporczywie narusza przepisy gry, 
- opóźnia wznowienie gry, 
- nie zachowuje wymaganej odległości przy wznowieniu gry rzutem rożnym lub 
wolnym, 
- wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego, 
- rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego. 
7. Zawodnik musi zobaczyć czerwoną kartkę i być wykluczony z gry, jeśli popełni 
jakiekolwiek z następujących przewinień: 
- gra brutalnie, 
- zachowuje się wybitnie nie sportowo, 
- używa ordynarnych, obelżywych, znieważających słów, 
- pozbawia drużynę przeciwną bramki, lub w 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 karane rzutem 
wolnym lub karnym. 
8. Rzut karny wykonywany jest z linii pola karnego. 



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 
ja 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. 
Zawodnik drużyny, który ukarany został czerwoną kartką musi odbyć całą karę 5 
minutową. Po tym czasie do gry wchodzi inny zawodnik. Zawodnik ukarany 
czerwona kartką do końca meczu nie wchodzi na boisko. 
12. Nie obowiązuje przepis o spalonym. 
13. Bramka zdobyta bezpośrednio z rozpoczęcia z połowy boiska nie zostanie 
zaliczona. 
14. Uczestnicy turnieju udzielają organizatorowi zezwolenia na 
rozpowszechnianie swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku utrwalonego w 
związku z Turniejem do jego i swojej promocji m.in. na stronie www i w folderze 
okolicznościowym. 

Przetwarzanie danych osobowych: 
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów z siedzibą w Warszawie, ul. 

Olkuska 3 lok. 16, 02-604 Warszawa, adres e-mail: sekretariat@osirmokotow.waw.pl  

tel. 22 325 46 05, reprezentowany przez Dyrektora, jako Administrator danych, przetwarza 

dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, oraz numer pesel zawarte w kartach 

zgłoszeniowych oraz oświadczeniach wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji 

zawodów.  

Podanie przez uczestników ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do 

zgłoszenia i udziału w zawodach. 

 Każdy uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usuwania – w określonych sytuacjach. Korzystanie 

z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady 

i przepisy RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych.   

Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne.  

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt z 

wyznaczonym Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@osirmokotow.waw.pl 

bądź listownie z dopiskiem „Dane osobowe”. 

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. 

W zawiązku z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych, każdy uczestnik ma prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

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 Administratora 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. Wcześniej wyrażoną zgodę można wycofać w każdym czasie, 

przesyłając oświadczenie mailem bądź pocztą tradycyjną. 

 


