
 

 
 

 

XIII Klubowe Mistrzostwa Powiatu Pszczyńskiego w Piłce Nożnej 
REGULAMIN 

 

1. Rodzaj zawodów – turniej piłki nożnej. 

2. Organizator – Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie. 

3. Miejsce i terminy zawodów – Boisko „Orlik” przy POSiR w Pszczynie (ul. Zamenhofa 5a) 

Eliminacje:  27 sierpnia 2022 roku – U10/U11 (2011-2012) 
28 sierpnia 2022 roku – U8/U9 (2013-2014) 

Turniej Finałowy:   3 września 2022 roku 

4. Cel zawodów – popularyzacja piłki nożnej wśród najmłodszych, popularyzacja aktywnego wypoczynku, 
wyłonienie Klubowego Mistrza Powiatu Pszczyńskiego w Piłce Nożnej. 

5. Warunki uczestnictwa: 

 zgłoszenia do turnieju przyjmowane są tylko drogą elektroniczną na adres sport@posir.pszczyna.pl, w 
nieprzekraczalnym terminie do 21 sierpnia! Zgłoszenie musi zawierać: nazwę klubu, imię i nazwisko 
osoby do kontaktu wraz z numerem telefonu oraz kategorie wiekowe, do których klub zgłasza drużyny; 

 prawo startu w zawodach mają kluby i szkółki piłkarskie zarejestrowane na terenie powiatu 
pszczyńskiego, składające się z zawodników będących: mieszkańcami powiatu pszczyńskiego, uczniami 
szkół działających na terenie powiatu pszczyńskiego lub zrzeszonymi w klubach 
i szkółkach piłkarskich działających na terenie powiatu pszczyńskiego; 

 każdy klub może zgłosić maksymalnie jeden zespół w każdej kategorii; 

 w turniejach uczestniczą zespoły podzielone na kategorie wiekowe: 

 U8/9 (2013-2014) i młodsi 

 U10/11 (2011-2012) i młodsi 

(Uwaga! Zawodnik/zawodniczka może występować tylko w jednej kategorii wiekowej w jednym 

zespole). 

 do udziału w mistrzostwach dopuszczeni będą tylko zawodnicy posiadający pisemną zgodę 
rodziców/opiekunów na udział w mistrzostwach wraz z klauzulami dot. ochrony danych osobowych; 
brak zgody będzie skutkowało niedopuszczeniem zawodnika do rozgrywek; 

 zawodnicy muszą posiadać legitymację szkolną oraz aktualne badania lekarskie; 

 przed każdym z turniejów eliminacyjnych, kierownicy drużyn zobowiązani są przedłożyć organizatorom 
listę zgłoszonych zawodników; 

 zawodnicy, którzy zagrali w turnieju eliminacyjnym nie mogą wystąpić w turnieju finałowym 
w innym zespole; 

 Maksymalny limit zespołów mogących wziąć udział w poszczególnych kategoriach wynosi 16 drużyn, 
decyduje kolejność zgłoszeń; 

 udział w turnieju jest bezpłatny. 

6. Sposób rozgrywania zawodów: 

 turniej odbywać się będzie zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną z uproszczeniami; 

 czas trwania meczu oraz system rozgrywek uzależniony będzie od ilości drużyn zgłoszonych do turnieju; 

 drużyna składa się maksymalnie z 15 zawodników: 

 w kategorii żak na boisku przebywa sześciu zawodników + bramkarz;  

 w kategorii orlik na boisku przebywa pięciu zawodników + bramkarz; 
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 do turnieju finałowego awansują po cztery najlepsze drużyny każdej kategorii wiekowej; organizator 
zastrzega sobie prawo do zwiększenia tej liczby; 

 o kolejności w tabeli decydują w kolejności: większa ilość zdobytych punktów, korzystniejszy wynik 
bezpośredniego meczu, różnica bramek (strzelonych do straconych), większa ilość strzelonych bramek, 
mniejsza ilość straconych bramek, rzuty karne; w przypadku takiej samej ilości punktów trzech i więcej 
drużyn o kolejności decyduje tzw. „mała tabela”;  

 w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia, sędzia zarządzi dogrywkę na rzuty karne, między 
zainteresowanymi drużynami (drużyny wykonują serie po trzy rzuty karne - w przypadku remisu do 
skutku); 

 zawodnicy mogą być wykluczeni z gry za nieprawidłowe zachowanie karą minutową, żółtą/czerwoną 
kartką lub dyskwalifikacją. 

7. Opieka medyczna – organizator zapewnia opiekę medyczną podczas eliminacji oraz turnieju 
finałowego. 

8. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia dla uczestników turnieju oraz nie ponosi odpowiedzialności z 
tytułu kontuzji bądź innych zdarzeń losowych wynikających 
z uczestnictwa w turniej. 

9. Organizator zapewnia nagrody dla uczestników turnieju finałowego (puchary, medale, statuetki dla 
wyróżnionych zawodników).  

10. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku w celu udokumentowania przebiegu imprezy 
(zdjęcia, filmy) oraz na opublikowanie go w serwisie internetowym www.posir.pszczyna.pl oraz w 
innych mediach. 

11. Uczestnicy turnieju zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom organizatora 
w zakresie ładu i porządku na obiektach sportowych. 

12. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe uczestników zagubione lub skradzione podczas 
turnieju. 

13. Organizator nie zwraca kosztów podróży. 

14. Uczestnicy zawodów akceptują postanowienia niniejszego regulaminu. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz prawo do podejmowania ostatecznej 
decyzji w kwestiach spornych, a także spraw nieujętych w niniejszym regulaminie. 

 

Więcej informacji o Klubowych Mistrzostwach Powiatu Pszczyńskiego można uzyskać telefonicznie. 
Osoba do kontaktu: Szymon Skrzypiec (tel. 505 538 775). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klauzula informacyjna RODO  – dane osobowe 
 
 
Informujemy, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych  jest Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie 
z siedzibą w 43-200 Pszczyna, ul. Zamenhofa 5a.  Kontakt -  tel: 32 2105500, e-mail: 
hala@posir.pszczyna.pl. 

 
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych drogą mailową na adres: iodpusz@wp.pl. 



 

 
 

 
 

3. Celem zbierania danych jest udział w XIII Klubowych Mistrzostwach Powiatu Pszczyńskiego w Piłce 
Nożnej. Podstawa prawna przetwarzania danych to art.6 ust.1  lit. a  RODO. 
   

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania 
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne celem wzięcia udziału w XIII Klubowych 

Mistrzostwach Powiatu Pszczyńskiego w Piłce Nożnej. W przypadku niepodania danych nie będzie 
możliwy udział w turnieju. 

 
6. Pani/Pana dane identyfikacyjne oraz wizerunek  będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim 

wyłącznie w zakresie niezbędnym w celu właściwej organizacji zapewnienia bezpieczeństwa 
uczestnikom mistrzostw oraz w celu udokumentowania przebiegu imprezy (zdjęcia, filmy).  

 
7. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa. 

 
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

 
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 
 

10. Dane osobowe identyfikacyjne (imię i nazwisko, rok urodzenia) będą przetwarzane  przez okres 5 lat, 
natomiast wizerunek przez okres funkcjonowania strony internetowej administratora.  

 


