
 

                  

  

REGULAMIN TURNIEJU HALOWEGO 
PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR STAROSTY GŁUBCZYCKIEGO 

ZMIENIONY 
 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Nazwa Turnieju: Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Głubczyckiego i 
Marszałka Województwa Opolskiego w ramach projektu pn.: „Poprawa 
bezpieczeństwa na obiektach sportowych II” finansowanego z budżetu Województwa 
Opolskiego w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Opolskiego. 
2. Podmiotem urządzającym turniej zwanym dalej „Organizatorem” jest: Powiat 
Głubczycki. 
3. Obsługę turnieju zapewnia Starostwo Powiatowe w Głubczycach. 
4. Zasięg: turniej przeprowadzony zostanie wśród drużyn piłki nożnej z terenu 
powiatu głubczyckiego ( gminy- Baborów, Branice, Głubczyce, Kietrz) i gminy 
Głogówek. 
5. Eliminacje do turnieju odbędą się w 3 grupach dniu 17.10.2018 r. godz. 18:00  
Na hali w Branicach, Głubczycach i w Głogówku.   
6. Miejsce turnieju finałowego: Hala Sportowa w Głubczycach ul. Olimpijska 1 
7. Czas trwania. Turniej finałowy rozpoczyna się o godz. 18:00 w dniu 19 
października 2018 roku ( piątek ) i kończy się w tym samym dniu o godz. 21:00 
(godzina zakończenia może ulec nieznacznej zmianie stosownie do przebiegu 
turnieju). 
 

                UCZESTNICY TURNIEJU 
8. Uczestnikiem turnieju, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda 
osoba fizyczna, która ma ukończone 16 lat, będąca aktualnym zawodnikiem klubu na 
bieżący sezon rozgrywkowy 2018/19.         
 
9. Uczestnicy biorą udział w turnieju poprzez zgłoszenie polegające na czytelnym, 
poprawnym wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego (ZAŁĄCZNIK 1 Regulaminu) 
i przesłaniu go do wyznaczonych przez Organizatora osób. 
Drużyna może maksymalnie liczyć 12 zawodników. 
 

Zgłoszenia  drużyn przyjmowane będą do dnia 15.10.2018 r. do godz. 12:00. 
Na adres mailowy :  pcieg@powiatglubczycki.pl    
 

10. Uczestnicy zgłaszając swój udział w turnieju automatycznie wyrażają zgodę na 
wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z 
organizacją i przeprowadzeniem turnieju przez Organizatora. 
11. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych 
osobowych oraz prawo do składania wniosku do Organizatora o ich poprawienie. 
12. Wzięcie udziału w turnieju eliminacyjnym i finałowym jest równoznaczne: 
- z akceptacją Regulaminu turnieju, 
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- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, 
- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia 
udziału w turnieju. 
 

PRZEBIEG I ZASADY OGÓLNE TURNIEJU 
13. Turniej przebiega w III etapach: 
- etap I - zgłoszenie udziału w turnieju, poprzez poprawne wypełnienie Formularza 
zgłoszeniowego -  termin upływa 15 października 2018 roku, godz. 12:00!, 
 
- etap II - faza grupowa - eliminacje w gminach:  Głogówek, Głubczyce,  Branice. 
Przydzielenie drużyn do danej grupy dokonane zostanie według podziału 
terytorialnego, a losowanie par odbędzie się w siedzibie Organizatora w dniu 15 
października 2018 roku. 
Rozstawione zostaną 3 grupy po 11 i 12 drużyn. 
Mecze eliminacyjne i finałowe rozgrywane będą systemem mieszanym  -  
„pucharowym” i „każdy z każdym”. 
Eliminacje 2 kolejki – pucharowo + 3 drużyny każdy z każdym. 
Z każdej grupy do dalszych rozgrywek awansują po 2 drużyny – łącznie 6 drużyn. 
 
- etap III - rozgrywanie meczów finałowych systemem „pucharowym” i „każdy z 
każdym” 
Finał  1 kolejka systemem pucharowym , następnie  3 drużyny każdy z każdym. 
 
• podczas meczów rozgrywanych systemem „pucharowym” w przypadku remisu 
rozegrane zostaną rzuty karne, każda drużyna odda 3 rzuty, lub kolejne, aż do 
rozstrzygnięcia 
• o zakwalifikowaniu drużyny do następnego etapu zdecydują wyniki meczów „każdy 
z każdym” podczas turniejów eliminacyjnych.  W przypadku równej ilości punktów o 
miejscu w tabeli decyduje bezpośredni pojedynek, następnie różnica bramek. Przy 
dalszej równości rozstrzygają rzuty karne. 
 

Etap III wyłoni zwycięską drużynę, która zdobędzie Puchar Starosty i drużyny, które 
zajmą kolejne miejsca. 
14. Przewidywana ilość drużyn: 35.  
15. Mecz rozgrywają 6-cio osobowe drużyny (5 zawodników w polu + bramkarz, 
opcjonalnie 4 zawodników w polu + bramkarz - w zależności od wielkości hali).  
16. Ilość zawodników rezerwowych: nie więcej niż 6. 
17. Ilość zmian zawodników w trakcie meczu jest nieograniczona. 
18. Przewidywany czas meczu: 1 x 10 minut (w zależności od ostatecznej ilości 
drużyn) w eliminacjach oraz 2 x 10 minut w turnieju finałowym. 
19. Mecze poprowadzą sędziowie wytypowani przez Organizatora rozgrywek, którzy 
odpowiadać będą za obiektywne prowadzenie zawodów. Uprawnienia sędziego 
i posługiwanie się prawem nadanym mu przez przepisy gry, rozpoczynają się  
z chwilą wejścia na obiekt, gdzie rozgrywane będą zawody. 



 

                  

  

Rozstrzygnięciom sędziowskim podlegają również przewinienia dokonywane 
podczas chwilowej przerwy w grze, a także wtedy, gdy piłka jest poza grą. 
20. Zawodnik rezerwowy również podlega władzy i jurysdykcji sędziego. Ta sama 
sytuacja dotyczy wszystkich zawodników po zakończeniu spotkania, aż do momentu 
opuszczenia przez sędziego obiektu, na którym znajduje się boisko. Decyzje 
sędziego są niepodważalne. 
21. W czasie trwania meczu prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko i wyłącznie 
kapitan drużyny w sposób kulturalny i taktowny. 
22. Za niesportowe zachowanie np. wulgaryzmy lub brutalną grę zawodnik może być 
ukarany żółtą kartką, co skutkuje 1 minutą pauzy, bądź ukarany czerwona kartką, co 
skutkuje pauzą do końca meczu.   
23. Zmiany zawodników odbywają się wyłącznie w strefie zmian. 
24. Rzut z autu należy wybijać za linią boiska nogą (czas 5 sekund); bramki strzelone 
bezpośrednio z rzutu z autu nie zostają uznane. 
25. Przepis o spalonym nie obowiązuje. 
26. Przy wykonywaniu wszystkich rzutów wolnych, zawodnicy drużyny przeciwnej 
muszą być w odległości 3 metrów. 
27. W przypadku 5–cio minutowego spóźnienia się jednej z drużyn sędzia 
odgwizduje walkower. 
28. Obowiązuje obuwie piłkarskie przystosowane na powierzchnie halową. 
29. Zabrania się gry pod wpływem alkoholu oraz spożywania alkoholu podczas 
rozgrywek, zabrania się gry pod wpływem środków odurzających i spożywania ich  
w trakcie turnieju. 
30. Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych 
w czasie gry (opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran- plaster, 
bandaż), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach 
osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki wypadków w czasie 
gry każdego z zawodników. 
31. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty materialne 
uczestników poniesione podczas trwania turnieju. 
32. Koszty przyjazdu drużyny pokrywają we własnym zakresie. 
33. Drużyny zobowiązane są do utrzymania porządku w szatniach oraz na terenie 
obiektu sportowego. 
                                                              NAGRODY 
34. Nagrody : 
za zajęcie I miejsca drużyna otrzyma Puchar, dyplom oraz 5 piłek. 
za zajęcie II miejsca drużyna otrzyma dyplom i 4 piłki. 
za zajęcie III-VI miejsca drużyna otrzyma dyplom i 3 piłki. 
Pozostałe drużyny otrzymają dyplomy. 
Ponadto wszyscy uczestnicy Turnieju (35 drużyn) otrzymają bon uprawniający do 
otrzymania nagrody za udział w turnieju: bramki/bramek do piłki nożnej. Termin 
odbioru nagrody pozostaje do uzgodnienia z Organizatorem.  
 



 

                  

  

OGŁOSZENIE WYNIKÓW TURNIEJU 
35. Organizator ogłosi wyniki turnieju, informację o zajętym miejscu i przyznaniu 
nagród na zakończenie turnieju finałowego. 
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
36. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie 

Powiatowym 
w Głubczycach jest Starosta Głubczycki; 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w 
Głubczycach –  jest Pan Tomasz Dragan, kontakt: adres e-mail 
t.dragan@huczynski.pl *; 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzania turnieju 
piłkarskiego i jego promocji.  

d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, partnerzy akcji, 
instytucja dofinansowująca wydarzenie oraz organy przeprowadzające kontrolę 
projektu.  

e) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji projektu 
oraz przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej związanej 
z realizacją zadania publicznego przez okres 5 lat, licząc od początku roku 
następującego po roku, w którym zadanie zostało zrealizowane.  

f) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania.  

g) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
h) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa w 

pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może 
skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora. 

 
                                            POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
37. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator. 
38. Niniejszy Regulamin zostanie przesłany uczestnikom turnieju na adres mailowy 
klubu, będzie do wglądu w siedzibie Organizatora oraz będzie dostępny na stronie 
internetowej Organizatora. 
39. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad turnieju, a co za tym idzie także 
treści Regulaminu. 
 
         ORGANIZATOR 
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ZAŁĄCZNIK 1 Formularz zgłoszeniowy 
 
 

Formularz zgłoszeniowy drużyny – Turniej Halowej Piłki Nożnej 
19.10.2018 roku 

ELIMINACJE  17.10.2018 
 
 

Nazwa 
drużyny:_____________________________________________________________

_ 
 

_________________________________________________________ 
Kapitan drużyny/osoba odpowiedzialna za kontakt: 

__________________________________________________________________ 
 

nr tel. _______________________________  



 

                  

  

 
e-mail_______________________________ 

 
 

Podpis osoby zgłaszającej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podział grup i wykaz drużyn do turniejów eliminacyjnych  

w dniu 17.10.2018  : 

GRUPA I   HALA - BRANICE  

1. LKS Babice 

2. MGKS Cukrownik Baborów 

3. KS Żądło Sucha Psina 

4. LZS Orzeł Branice 

5. LZS Zryw Wysoka 

6. LZS Rolnik Lewice 

7. LZS Orzeł Dzierżysław 

8. GLKS Kietrz 

9. LZS FC Pilszcz 

10. LKS Rozumice 



 

                  

  

11. KS Polonia Ściborzyce Wielkie 

12. KS Pogoń Wojnowice 

 

GRUPA II   HALA - GŁUBCZYCE 

1. LZS Start Bogdanowice 

2. LZS Sokół Boguchwałów  

3. LZS Fortuna Chomiąża 

4. KS Polonia Głubczyce 

5. LZS Stal Grobniki 

6. LZS Pogranicze Mokre 

7. LZS FC Egipt Krzyżowice 

8. LZS Lisięcice 

9. LZS Kresowianka Nowa Wieś 

10. LZS Victoria Pomorzowice 

11. LZS Sparta Zawiszyce 

12. LZS Ruch Zubrzyce 

 
 
 
 
 

GRUPA III   HALA - GŁOGÓWEK 

1. UKS Akademia Piłki Nożnej Głogówek 

2. KS Fortuna Głogówek 

3. LKS Racławia Racławice Śląskie 

4. Rolnik Biedrzychowice sekcja kobiet 

5. Rolnik Biedrzychowice sekcja mężczyzn 

6. Partyzant Kazimierz 

7. LZS Zawada 

8. LZS Rzepcze 

9. LZS Stare Kotkowice 

10. KS Twardawa 

11. LKS Szonów 



 

                  

  

 


