Mysłowice, 4 stycznia 2017 r.

REGULAMIN
halowego turnieju piłki nożnej chłopców roczników 2004 i młodszych
o Puchary Dyrektora MOSiR Mysłowice
przeprowadzanego w ramach Akcji „Ferie - Zima 2017”
1. Termin turnieju
-

- 24 stycznia 2017 r. - w godz. 9:00 – 14:00
- 26 stycznia 2017 r. - w godz. 10:00 – 13:00

pierwszy dzień rozgrywek - wtorek 24 stycznia br. - runda wstępna
drugi dzień rozgrywek – czwartek 26 stycznia br. - runda finałowa

2. Miejsce turnieju
3. Organizator

- Hala Widowiskowo Sportowa MOSiR
Mysłowice, ul Ks. Norberta Bończyka 32 z

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach

4. Cel zawodów: - zapewnienie uczniom szkół podstawowych rozrywki oraz
właściwego, aktywnego spędzenia czasu wolnego podczas
ferii zimowych,
- integracja i utrwalanie koleżeństwa poprzez uczestnictwo
w grze zespołowej,
- wyrabianie nawyków zdrowej, szlachetnej rywalizacji
sportowej w duchu fair play.
5. Uczestnicy

- sześć drużyn zgłoszonych, max. 10 osób w każdej drużynie
(wyłącznie chłopcy roczników 2004 i młodsi).

6. Warunki uczestnictwa – Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie
indywidualnej zgody rodziców na udział w tym turnieju,
przedłożenie ważnej legitymacji szkolnej (lub innego
dokumentu zawierającego dane osobowe i zdjęcie) oraz
konieczność posiadania opiekuna przez każdy
zespół (nauczyciel, trener). Każdy uczestnik obowiązany
jest posiadać miękkie, zamienne obuwie sportowe
(zakaz gry w obuwiu z jakimikolwiek wkrętami).
7. Zasady rozgrywek – W pierwszym dniu – 24 stycznia 2017 r. ,
odbędzie się turniej rozgrywany systemem „każdy
z każdym” (15 spotkań), zatem każdy zespół rozegra
we wtorek pięć meczów. Każde spotkanie trwać będzie
2 x 8 min. + 2 minuty przerwa pomiędzy pierwszą, a drugą
połową). Natomiast w czwartek – 26 stycznia, to jest w dniu
finałowych rozgrywek, odbędą się spotkania o miejsca 1 – 6
(drużyny, które po pierwszym dniu sklasyfikowane będą na
miejscach 5 – 6, rozegrają mecz i rewanż o miejsce piąte;
następnie zespoły z miejsc 3 – 4 – o miejsce trzecie i wreszcie
dwie najlepsze drużyny po pierwszym dniu, także rozegrają
dwa spotkania o miejsca 1 - 2.

Zawodnik, który będzie grał 24.01.17r. tj. w pierwszym dniu
turnieju np. w zespole pierwszym, nie może występować
w czwartek 26 stycznia w drugiej drużynie (i odwrotnie).
Zasady gry oraz wszelkie zakazy i obowiązujące przepisy
zostaną przedstawione wszystkim uczestnikom przed
rozpoczęciem pierwszego dnia turnieju.
8. Zasady klasyfikacji - za zwycięstwo drużyna otrzyma 2 pkt., za remis – 1 pkt.
a za porażkę – 0 pkt. Suma punktów wyznaczy miejsce
w klasyfikacji po pierwszym dniu turnieju, tj. po pięciu
spotkaniach każdej drużyny. Gdyby dwie drużyny miały
jednakowy bilans, o wyższym miejscu zadecyduje
w pierwszej kolejności lepsza różnica bramek, a gdyby
i ta była jednakowa – większa ilość strzelonych bramek,
a następnie – wynik spotkania bezpośredniego pomiędzy
zainteresowanymi.
W ostatnim - finałowym dniu turnieju, tj. 26 stycznia br., wyżej
zostanie sklasyfikowana drużyna, która po dwóch czwartkowych
spotkaniach będzie miała lepszy bilans punktowy, a gdyby ten był
równy – lepszy stosunek bramek, a następnie większa ilość
strzelonych bramek.
Gdyby zarówno punkty, jak i ilość strzelonych i straconych bramek
były dla dwóch grających ze sobą drużyn równe, wtedy wyższe
miejsce zajmie drużyna wyżej sklasyfikowana w pierwszej rundzie,
tj. po pierwszym dniu zawodów.
9. Nagrody: trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary Dyrektora MOSiR
oraz indywidualnie jej reprezentanci złote, srebrne i brązowe
medale medale + dyplomy. Najlepszy zawodnik, „król
strzelców” i najlepszy bramkarz turnieju otrzymają
pamiątkowe statuetki + dyplomy. Ponadto najlepszy zawodnik
każdej z sześciu drużyn, który zostanie uznany za
najlepszego piłkarza w zespole, także otrzyma okolicznościowe
trofeum i dyplom.
10. Ochrona danych osobowych
a) Dane osobowe uczestników turnieju będą przetwarzane w celach
organizacji i promocji zawodów sportowych, wyłonienia zwycięzców
oraz przyznania i wydania nagród.
b) Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji z siedzibą w Mysłowicach przy ulicy Ks. N. Bończyka 32z.
c) Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z 29
sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jed. Dz. U.
2014r. poz.1182 i 1662 oraz 2015r. Poz.1309).
d) Przetwarzanie
i
wykorzystanie
danych
obejmuje
również
publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i
nazwy klubu/szkoły na stronie internetowej MOSiR oraz na profilach

internetowych zarządzanych przez MOSiR takich jak Facebook,
Youtube, Google i inne.
e) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich
przetwarzanie jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w zawodach.
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich
poprawiania.
f) Zgoda rodzica/ów/ - opiekuna prawnego, jest jednocześnie zgodą na
wykorzystanie wizerunku syna - podopiecznego, przez MOSiR oraz na
umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych
zawierających wizerunek i dane uczestnika na stronie internetowej
MOSiR oraz profilach internetowych zarządzanych przez MOSiR, takich
jak: Facebook, Youtube, Google i innych, a także w mediach w celu
informacji i promocji.
11.

Postanowienia końcowe
a/ organizator zawodów zapewnia w czasie trwania turnieju sędziego oraz
opiekę medyczną i wodę mineralną.
b/ Uczestnicy otrzymają do swojej dyspozycji szatnię przeznaczoną dla
dwóch drużyn: szkolnej, jak i klubowych. Uczestnicy zawodów
zobowiązani są do zachowania porządku i czystości w pomieszczeniach,
z których będą korzystać.
c/ w hali sportowej zakazuje się spożywania posiłków, żucia gumy,
łuskania słonecznika oraz picia napojów.
d/ uczestnicy zobowiązani są do właściwego, kulturalnego i zgodnego
z normami społecznymi zachowania na obiekcie, jak i poza nim w
czasie powrotu po zawodach. W przypadku niewłaściwego zachowania
się, używania rażącego słownictwa, gróźb i innych form agresji wobec
kolegów lub rywali z innych drużyn – uczestnik zostanie wykluczony
z zawodów, a drużyna może zostać zdyskwalifikowana.
e/ organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, jak również do
interpretacji i rozstrzygania wszelkich spraw nie ujętych w regulaminie
– po konsultacji z trenerami – opiekunami drużyn.
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