
REGULAMIN
Archidiecezjalnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Ministrantów 2023

1. CEL
- promocja  aktywnego  spędzania  czasu  wolnego
- organizacja  współzawodnictwa  sportowego
- propagowanie  dyscypliny  sportowej
-

2. ORGANIZATORZY
- Parafia MB Fatimskiej w Turzy Śląskiej
- SP Gorzyczki i SP Olza
-

3. CZAS  I  MIEJSCE
- sobota 4 luty 2023 r. od godz. 800 zgodnie z harmonogramem
- SP Gorzyczki; 44-350 Gorzyczki, ul. Wiejska 30
- SP Olza; 44-353 Olza, ul. Szkolna 24

4. UCZESTNICY:
a) drużyny ministrantów reprezentujących Parafie, które wywalczyły awans
w rozgrywkach dekanalnych
b) w turnieju mogą wystąpić jedynie ministranci urodzeni w 2011 roku i młodsi
c) uczestnicy muszą być zgłoszeni na imiennej liście potwierdzonej przez proboszcza
parafii
b)  posiadać aktualne badania lekarskie i aktualną legitymację szkolną
c) opiekun drużyny musi posiadać zgody rodziców lub opiekunów prawnych na
udział w zawodach oraz na wykorzystanie wizerunku zgodnie z wytycznymi RODO

5. ZASADY  WSPÓŁZAWODNICTWA:
- zespoły rywalizować będą w grupach
- turniej przeprowadzony zostanie etapowo
- Faza A  - eliminacje w grupach
- Faza B  -  mecze mistrzów grup o awans do półfinału
- Faza C - mecze półfinałowe
- Faza D - mecz o III miejsce oraz finał
- eliminacje rozegrane zostaną w grupach, systemem każdy z każdym,
- w fazie pucharowej rywalizować będą najlepsze drużyny poszczególnych

grup,
- czas gry 10 minut w grupach 4- zespołowych oraz 14 min w grupie

3-zespołowej, w fazie pucharowej po 16 min.
grupy A,B,C,D swoje mecze rozgrywać będą w SP Gorzyczki (44-350 Gorzyczki,
ul. Wiejska 30), natomiast Grupy E,F,G i H w - SP Olza (44-353 Olza, ul. Szkolna
24)
- awans do fazy pucharowej wywalczą zespoły, które w swoich grupach uplasują

się na pierwszym miejscu
- Ćwierćfinały, półfinały, mecz o III miejsce oraz finał, rozgrywane będą

tylko w SP Gorzyczki (44-350 Gorzyczki, ul. Wiejska 30)



6. PRZEPISY GRY
- obowiązują ogólne wytyczne przepisów gry w piłkę nożną halową, dostosowane

do warunków organizacyjnych
- grająca drużyna to  - 4 zawodników w polu + bramkarz
- zmiany systemem hokejowym
- po aucie bramkowym bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką
- rzut karny wykonywany jest z 7 metrów
- obowiązuje karomierz  rzutów wolnych pośrednich i bezpośrednich
- piłka do gry po aucie bocznym wprowadzana jest nogą

7. SPOSÓB KLASYFIKACJI I WYŁANIANIA ZWYCIĘZCY
- za  zwycięstwo  przyznaje  się 3  pkt., remis 1 pkt., porażka 0 pkt.
- o wyższym  miejscu  decydują w kolejności:

ilość  zdobytych punktów,
wynik bezpośredniego meczu,
lepsza różnica bramek,
większa ilość strzelonych bramek,
mniejsza ilość straconych bramek
rzuty karne.
w fazie pucharowej musi wyłoniony być zwycięzca, stąd w przypadku remisu
wykonywane będą rzuty karne, seria 3, a w dalszej kolejności po 1 aż do skutku

6. SĘDZIOWIE:
- sędziów rozgrywek zabezpiecza organizator

7. NAGRODY:
- wyróżnienia dla 4 najlepszych drużyn
- wyróżnienia dla najlepszego bramkarza, strzelca i zawodnika fazy finałowej

8. UBEZPIECZENIE
-  zawodników ubezpiecza opiekun swojej drużyny

9.   SPRAWY  ORGANIZACYJNE:
- ze względów organizacyjnych prosimy o przestrzeganie wyznaczonych

terminów, punktualne zgłaszanie się na parkiecie; czas oczekiwania na drużynę
nie może przekroczyć 5 minut.

- warto zabezpieczyć się w wodę oraz prowiant, gdyby drużyna awansowała do
fazy pucharowej

- w przypadkach spornych lub nie objętych regulaminem ostateczną decyzję,
bez prawa wnoszenia odwołania, podejmują przedstawiciele organizatorów,
których wyznaczy ksiądz Rafał Kilianek



Ochrona danych osobowych:

1. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w

rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO),

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO),

polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi

przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.

2.Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji

międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu,

w tym profilowaniu.

3.Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6

ust. 1 lit b) RODO –realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału stanowi zawarcie

umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit.

a) RODO –dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

4.Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia

danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych

w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w imprezie.

5.Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony

Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na

przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może

odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

6.Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w

zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w

której zamieszkuje -w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia,

nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej zawodów oraz w wynikach

zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania zawodów.


