
REGULAMIN III WAWERSKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ IM. JANUSZA OLĘDZKIEGO 

 

ORGANIZATOR: 

- organizatorem jest Ośrodek Sport i u Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer  

 

MIEJSCE ROZGRYWEK: 

- Wielofunkcyjny Obiekt Sportowo Rekreacyjny SYRENKA, ul. Starego Doktora 1. 

 

CEL IMPREZY: 

- popularyzacja piłki nożnej i umożliwienie dzieciom udziału w atrakcyjnej formie czynnego wypoczynku  

i sportowej rywalizacji w wolnym czasie, chęć uczczenia pamięci Janusza Olędzkiego, wieloletniego Dyrektora 

OSiR Wawer.  

 

UCZESTNICTWO: 

- w turnieju mogą brać udział drużyny z rocznika 2013-2014. 

 

WARUNKI UDZIAŁU 

1. Drużyna musi zgłosić do rozgrywek przynajmniej 10 zawodników, przy czym skład nie może przekraczać 12 

graczy. 

2. Każda z drużyn musi mieć kierownika drużyny, który będzie informowany przez Organizatora o dalszym 

przebiegu rozgrywek oraz wszelkich sprawach organizacyjnych.  

3. W celu zgłoszenia drużyny do rozgrywek należy czytelnie wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ i dostarczyć do 

biura zawodów ul. Starego Doktora 1, Marysin Wawerski do dnia 25.09.2021r.  

4. Zgłoszenie musi być podpisane przez kierownika drużyny, który tym samym zobowiązuje się opiekować 

zawodnikami swojej drużyny na każdym meczu i ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe zachowanie 

się zawodników oraz osób towarzyszących podczas pobytu na zawodach. Kierownikiem drużyny może być 

osoba dorosła (ukończone 18 lat). 

5. Uprawiony do gry jest wyłącznie zawodnik wpisany do Karty zgłoszeniowej drużyny. Zawodnik może być 

zgłoszony tylko do jednej drużyny. 

6. Drużyna, która zgłasza się do turnieju nie może używać nazw oraz strojów innych zgłoszonych drużyn. 

7. Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z przyjęciem zasad i reguł zawartych w Regulaminie Turnieju i 

przepisach gry określonych poniżej.  

8. Wszyscy uczestnicy Turnieju są zobowiązani do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących 

na terenie Wielofunkcyjnego obiektu sportowego „Syrenka” oraz aktualnych wytycznych 

epidemiologicznych. 

 

SYSTEM ROZGRYWEK 

1. System rozgrywek zostanie podany na odprawie z kierownikiem drużyny. 

2. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt, za remis 1 pkt, za przegraną 0 pkt. 

O kolejności miejsc decyduje: 

- większa ilość zdobytych punktów, 

- wynik bezpośredniego spotkania, 

- różnica bramek między zainteresowanymi, 

- przy braku rozstrzygnięcia rzuty karne między zainteresowanymi drużynami. 

3. Półfinały rozgrywane są aż do rozstrzygnięcia (dogrywka, rzuty karne). Wygrane drużyny z tych meczy 

grają o 1 miejsce, przegrane o 3 miejsce. 

4. Mecz o 3 miejsce oraz o 1 miejsce również gra się aż do rozstrzygnięcia (ew. dogrywka, rzuty karne). 

 



PRZEPISY GRY 

1. Czas gry wynosi 2 x8 minut, 5 minut przerwy. Dopuszcza się możliwość zmiany po ustaleniu z kapitanem 

drużyn przed rozpoczęciem Turnieju.  

2. W fazie pucharowej (finały) w przypadku remisu dogrywka 2 x 3 minuty bez przerwy. Jeżeli dogrywka nie 

wyłoni zwycięzcy następuje seria rzutów karnych (6 strzałów). 

3. Bramkarz po aucie bramkowym wybija piłkę dowolnie ręka lub noga w obrębie swojego pola 

bramkowego.  

4. Nie obowiązuje przepis o spalonym.  

Obowiązują aktualne przepisy PZPN, z następującymi wyjątkami: 

- zawodników nie obowiązuje limit zmian w danym meczu. 

- po otrzymaniu przez zawodnika drugiej żółtej lub czerwonej kartki, tenże zawodnik zobowiązany jest do 

pauzowania w kolejnym meczu. 

- za zachowanie niegodne sportowca (przekleństwa, bójki, aroganckie zachowanie, itp.) sędzia zawodów 

ma prawo usunąć definitywnie/ostatecznie zawodnika z boiska.  

NAGRODY 

- pierwsze trzy drużyny, które zdobędą I II i III miejsce otrzymują puchary oraz nagrody w postaci voucherów do 

zrealizowania w sklepie Vitasport” – 1000 zł; 700 zł; 500 zł; 

- każdy zawodnik otrzymuje pamiątkowy medal; 

- dla każdego zawodnika butelka wody mineralnej;  

- dla każdego zawodnika przewidziany poczęstunek ufundowany od Pizza z Radości 

- w trakcie wydarzenia każdy zawodnik drużyny otrzyma opaskę z numerem, który weźmie udział 

w loterii -  do wygrania rękawice Wojciecha Szczęsnego oraz koszulka Roberta Lewandowskiego 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z turnieju lub walkower. Karę 

orzeka organizator. 

2. Organizator zapewnia pomoc medyczną przy urazach powstałych w czasie gry. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności odszkodowawczej prawnej za udział w rozgrywkach uczestników osób chorych i 

wynikających z tego powodu wypadków oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry.  

3. Każda drużyna jest zobowiązana i odpowiedzialna za ubezpieczenie swojego zawodnika od następstw NW 

(nieszczęśliwych wypadków) i OC (odpowiedzialności cywilnej). 

4. Podczas gry zabrania się noszenia zegarków, zawodnik grający w okularach, łańcuszkach i innych ozdobach 

uczestniczy w meczach na własną odpowiedzialność. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego 

wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna 

spada na osoby uczestniczące w zdarzeniu. 

5. Zawodnicy biorący udział w turnieju powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich tożsamość. 

6. Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia, przed lub w przerwie meczu, ma obowiązek sprawdzenia 

tożsamości osób znajdujących się w protokole zawodów. Po zakończeniu spotkania wszelkie wnioski  

i pretensje nie będą weryfikowane. 

7. O wszelkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów oraz organizator. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek w razie zmiany ilości drużyn. 

9. Organizator zapewni uczestnikom wodę mineralną. 

10. Do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator turnieju. 

11. Udział w Pikniku Rodzinnym jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wykorzystanie 

wizerunku utrwalonego w trakcie Imprezy.  

Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19) w celach związanych z 

uczestnictwem w Imprezie. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności. Dane osobowe 



uzyskane od uczestników zgodnie z postanowieniami Regulaminu będą przechowywane w bazie danych 

organizatora. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Imprezy.  

12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), 

informujemy, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Ośrodek Sportu i Rekreacji 

m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer, ul. V Poprzeczna 22, 04-611 Warszawa-Anin.  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat lub przez okres przedawnienia 

ewentualnych roszczeń.  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

13. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Monika Stemplewska, email: biuro@icdo.pl 

 

 

 

 

Organizator 

 


