
Regulamin Turnieju Piłki Nożnej TARGÓWEK 2019  

im. Ryszarda Białobrzeskiego 

 
§ 1. O TURNIEJU 

 

1. Celem organizacji turnieju jest: 

 promowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych sportowej aktywności fizycznej, 

 promowanie zdrowego stylu życia,  

 kształtowanie właściwych postaw jako zawodnik i kibic, 

 wychowanie przez sport,  

 propagowanie idei fair play w sporcie i życiu codziennym, 

 wyłonienie najlepszych drużyn turnieju. 

 

2. Turniej organizowany jest w czterech kategoriach wiekowych: 

 Szkoły Podstawowe, rocznik 2007-2008 

 Szkoły Podstawowe, rocznik 2005-2006  

 Szkoły Ponadpodstawowe, rocznik 2001-2004 

 Open (rocznik 2000 i starsi)  

 

3. Turniej zostanie rozegrany na boisku Orlik przy ul. Remiszewskiej 40 w terminie         

25-27 października 2019 roku. 

 

§ 2. ORGANIZATOR 

  

1. Turniej organizowany jest przez Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, 

Spółdzielnię Mieszkaniową „Bródno”, Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową 

„Praga” oraz Szkołę Podstawową Nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie. 

2. Organizatorzy zapewniają medale dla pierwszych trzech drużyn w każdej kategorii 

wiekowej. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 

 

 

§ 3. ZGŁOSZENIA DRUŻYN 

 

1. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do dnia 22 października 2019 r. Kartę 

zgłoszeniową należy przesłać pocztą elektroniczną na adres sport@targowek.waw.pl 

lub dostarczyć osobiście do Urzędu Dzielnicy Targówek Zespół Sportu i Rekreacji, 

IV piętro, pok. 435. 

2. Regulamin oraz inne informacje o turnieju będą przesyłane do opiekunów drużyn 

drogą e-mailową oraz dostępne będą na stronach www.targowek.waw.pl, 

www.smbrodno.pl, www.rsmpraga.pl  

3. W turnieju mogą brać udział drużyny tworzone przez społeczności lokalne, 

organizacje non profit pracujące z dziećmi i młodzieżą na terenie dzielnicy Targówek 

oraz drużyny szkolne. 

4. W turnieju nie mogą uczestniczyć drużyny biorące udział w rozgrywkach 

organizowanych przez związki sportowe. 

5. Zgłoszenia dokonuje się wyłącznie na karcie zgłoszeniowej (załącznik nr 1). 

6. Każda drużyna musi posiadać pełnoletniego opiekuna, który musi być obecny 

na każdym meczu swojej drużyny. 

mailto:sport@targowek.waw.pl
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7. Nazwy drużyn powinny być kulturalne i nieobraźliwe.  

8. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę pełnoprawnego opiekuna  

(załącznik nr 2).  

9. Uczestnicy turnieju muszą posiadać przy sobie dowód tożsamości / legitymację 

uczniowską. 

10. Zawodnik zgłoszony w jednej drużynie po rozpoczęciu turnieju nie może wystąpić  

w innej pod karą dyskwalifikacji drużyny, w której wystąpi.  

11. Każda drużyna powinna posiadać jednakowe koszulki. 

12. W turnieju mogą wziąć udział dziewczęta. Drużyny mogą mieć skład mieszany, 

jednak będą rywalizowały w jednej kategorii.  

13. Udział w turnieju jest nieodpłatny. 

14. Decyzje w zakresie dopuszczenia do udziału w Turnieju Piłki Nożnej Targówek 2019 

im. Ryszarda Białobrzeskiego oraz wątpliwości dotyczące interpretacji regulaminu  

podejmują upoważnieni przez organizatorów sędziowie. Decyzje sędziów 

są ostateczne. 

 

§ 4. UBEZPIECZENIE 

 

1. Uczestnicy nie są objęci ubezpieczeniem NNW w czasie trwania turnieju. 

2. Organizatorzy zalecają uczestnikom turnieju  wykupienie polisy ubezpieczeniowej 

NNW. 

3. Organizatorzy zapewniają podczas trwania turnieju ratownika medycznego. 

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom 

i ich mieniu przed, w trakcie trwania oraz po zakończeniu turnieju. 

 

§ 5.  SYSTEM ROZGRYWEK 

 

1. Przepisy Gry: 

 Mecze rozgrywane piłką nożną o rozmiarze 5. 

 Bramka: wymiary 2 x 5 m. 

 Czas gry zostanie dobrany do ilości rozgrywanych spotkań w każdej kategorii 

wiekowej. 

 Zespół liczy max. 10 zawodników. Na boisku znajduje się 5 zawodników w polu 

+ bramkarz oraz max. 4 zawodników rezerwowych. 

 W fazie pucharowej w przypadku remisu przeprowadza się serię rzutów karnych 

(nie ma dogrywki). Rzuty karne wykonywane są najpierw po 3, a następnie po 1 

aż do skutku. 

 Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu płaskim (lanki, korkotrampki, 

żwirówki) – obowiązuje zakaz gry we wkrętach. 

 Bramkarz może chwytać piłkę tylko w polu bramkowym. 

 Rzut od bramki wykonywany jest nogą. 

 Rzut z autu wykonywany jest nogą. 

 Gra bez „spalonego”. 

 Gra bez wślizgów – rzut wolny pośredni w przypadku wślizgu dla drużyny 

przeciwnej. 

 Zmiany hokejowe. Podczas zmiany zawodnik może wejść na boisko dopiero wtedy 

kiedy jego partner z zespołu opuści plac gry. Zmiany odbywają się przy linii 

środkowej boiska, nie dalej niż 3 metry od niej. 



 Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej 

muszą znajdować się przynajmniej w odległości 5 metrów od piłki. 

 Rzut karny wykonywany jest z linii pola bramkowego. 

 Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN. 

2. Punktacja 

 Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt, za remis 1 pkt, w przypadku porażki 

0 pkt. 

 O kolejności miejsc w grupie decydują: 

1) Większa liczba zdobytych punktów. 

2) W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa zespoły decydują: 

a) wynik bezpośredniego spotkania, 

b) lepsza różnica bramek w całym mini turnieju,    

c) większa liczba zdobytych bramek w całym mini turnieju. 

3) W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły 

przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą uwzględniając wyłącznie 

spotkania między zainteresowanymi zespołami (tzw. „mała tabela”), kierując 

się kolejno zasadami podanymi w podpunkcie  2). w podpunktach A, B oraz C 

biorąc pod uwagę jedynie wyniki spotkań między zainteresowanymi 

drużynami. Jeżeli powyższe procedury nie przyniosą rozstrzygnięcia należy 

przeprowadzić serię rzutów karnych pomiędzy zainteresowanymi zespołami. 

Rzuty karne wykonywane są najpierw po 3, a następnie po 1 aż do skutku. 

 

§ 6. INNE 

 

Biorąc udział w Turnieju Piłki Nożnej TARGÓWEK 2019 im. Ryszarda Białobrzeskiego 

uczestnik wyraża zgodę na: 

1. utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów turnieju, o których mowa wyżej, 

2. korzystanie z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi 

na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa 

do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami 

(fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku 

z turniejem w celach: reklamowych, katalogowych oraz informacyjnych, 

3. Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych osobowych)   uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy, w celu ewidencji uczestników 

konkursu (turnieju)  organizowanego przez Urząd m.st. Warszawy w zakresie: 

imię, nazwisko, rok urodzenia.   

4. Każdy uczestnik turnieju zgłaszający się do rozgrywek zapoznał się z klauzulą 

informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącą załącznik do 

regulaminu. 

 


