
Halowy Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Dyrektora OSiR

I. ORGANIZATOR:
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi

II. CEL TURNIEJU:
1. Popularyzacja halowej piłki nożnej
2. Realizacja kalendarza imprez sportowych na rok 2022
3. Popularyzacja aktywnego wypoczynku w czasie wolnym od nauki i 
pracy.
4. Promowanie zdrowego, wolnego od używek stylu życia.

III. ZAPISY:
1. Zapisy drużyn do turnieju prowadzone są do dnia 20.11.2022
e-mail zawody@osirgoldap.pl
2. Turniej zostanie rozegrany w przypadku zgłoszenia się co najmniej 
czterech drużyn.

IV. UCZESTNICTWO:
1. Drużyna składa się z czterech zawodników w polu + bramkarz
2. Drużyna może liczyć maksymalnie 12 zawodników
3. Zmiany systemem hokejowym w strefach do tego przeznaczonych
5. Maksymalna ilość drużyn – 10



6. Liczy się kolejność zgłoszeń
7. System gier oraz czas gry zależy od ilości zgłoszonych drużyn
8. W trakcie turnieju dla zawodników przewidziany jest posiłek

V. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU:
1. Turniej rozegrany zostanie w dniu 27.11.2022
2. Turniej rozegrany zostanie w hali OSiR, ul. Partyzantów 31, 19-500 
Gołdap
3. Początek turnieju zaplanowany jest na godzinę 11:00
4. Zakończenie turnieju zaplanowane jest na godzinę 14:00
VI. PUNKTACJA:
1. Zwycięzca spotkania otrzymuje 3 pkt . Przegrywający 0 pkt. Przy 
wyniku remisowym rozegrany zostanie konkurs rzutów karnych. 
2. kolejność miejsc zależna jest od liczby zdobytych punktów
3. Przy równej liczbie pkt. decyduje w kolejności:
a) wynik bezpośredniego spotkania
b) lepsza różnica bramek
c) większa ilość zdobytych bramek ( strzelonych do straconych ) 
d) jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia, będą 
przeprowadzone rzuty karne
VII. NAGRODY:
1. Trzy najlepsze drużyny otrzymają trofea sportowe.
2. Wyróżnienia:
a) najlepszy zawodnik turnieju
b) najskuteczniejszy zawodnik turnieju (w sytuacji równej ilości bramek 
statuetka trafia w ręce
zawodnika, którego drużyna uplasowała się na wyższym miejscu na 
koniec turnieju)
c) najlepszy bramkarz turnieju
VIII. KARY:
1. Sędzia może ukarać zawodnika żółtą lub czerwona kartką:
a) żółta kartka – zawodnik ukarany opuszcza boisko na 2 minuty, 
otrzymanie dwóch żółtych kartek
w jednym spotkaniu jest konsekwencją otrzymania czerwonej kartki, 
zawodnik zobowiązany jest
opuścić boisko oraz dyskwalifikację z gry w kolejnym spotkaniu (drużyna
gra osłabiona przez okres
3 minut)
b) bezpośrednia czerwona kartka – zawodnik zobowiązany jest opuścić 
boisko oraz dyskwalifikację
z dwóch kolejnych spotkań lub dyskwalifikację z wszystkich kolejnych 
spotkań (rodzaj przewinienia)



c) obowiązuje kategoryczny zakaz gry wślizgiem za wyjątkiem 
bramkarza w polu karnym pod
warunkiem że nie gra lekkomyślnie i przy użyciu nadmiernej siły, za 
przekroczenie tego przepisu
zawodnik wykonujący wślizg upomniany zostaje żółtą kartką (2 minuty 
kary), sędzia dyktuje rzut
wolny bezpośredni, ewentualnie rzut karny w przypadku przewinienia w 
polu bramkowym.
e) rzuty wolne bezpośrednie (nie dotyczy rzutu karnego) są kumulowane, 
za popełnione
4 przewinienie w jednej połowie wykonywany jest rzut karny przedłużony
z 9 metrów. Za każdy
następny rzut wolny bezpośredni w danej połowie zamiast rzutu 
wolnego dyktowany jest rzut
karny przedłużony.
f) za niesportowe zachowanie np. obraźliwe gesty i słowa, nierozważną 

grę w strefach
niebezpiecznych zawodnik może zostać ukarany 2 minutową karą 
odsunięcia od gry (żółta kartka),
bądź całkowicie wykluczony z gry (czerwona kartka)
g) za niesportowe zachowanie zawodników tj. (grę pod wpływem 
alkoholu, środków odurzających)
oraz osób odpowiedzialnych odpowiada cała drużyna. Organizator 
(organizatorem jest również
arbiter spotkania) zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu 
trzeźwości zawodników, oraz
wykluczenia danej drużyny z rozgrywek bez zwrotu kwoty wpisowego, 
ani jego części.
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. obowiązującego od dnia 25 maja 2018 (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych od Uczestników i 
zwycięzców Rozgrywek jest
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi z siedzibą przy ul. Partyzantów 
31, 19-500 Gołdap.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania
danych osobowych, z którym można skontaktować się za 
pośrednictwem adresu e-mail:
iod@egoldap.pl
3. Uczestnicy Rozgrywek przystępując do nich wyrażają zgodę na 



bezterminowe przetwarzanie
przez Administratora następujących danych osobowych: imię, nazwisko 
oraz wizerunek.
4. Uczestnicy Rozgrywek przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej 
wymienionych danych
osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do 
udziału w Rozgrywkach.
5. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu 
organizacji i
przeprowadzenia Rozgrywek na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a 
RODO) jedynie w celu i
zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych 
osobowych związanych z
realizacją Rozgrywek i zadań statutowych a także w celach 
marketingowych i promocyjnych
(art. 6 ust. 1 lit f RODO).
6. Uczestnik przystępując do Rozgrywek wyraża nieodpłatną zgodę na 
publikację swoich danych
osobowych, w tym osiągniętych wyników a także wykorzystanie i 
rozpowszechnianie swojego
wizerunku utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w 

tym w postaci
fotografii i dokumentacji filmowej) przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Gołdapi na potrzeby
przeprowadzenia Rozgrywek, w celach informacyjnych i promocyjnych a
w szczególności do
zamieszczenia w/w na stronach internetowych Organizatora.
7. Dane osobowe Uczestników, będą przetwarzane i używane przy 

zachowaniu zasad
obowiązującego prawa.
8. Osoby małoletnie (które nie ukończyły 16 roku życia) by wziąć udział 
w Rozgrywkach powinny
posiadać zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w 
Rozgrywkach.
9. Dane osobowe Uczestników Rozgrywek (wraz z wynikami i 
wizerunkiem) mogą zostać
przekazane mediom (w szczególności lokalnym), współorganizatorom, 
sponsorom, z
zastrzeżeniem ust. 6.
10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego 
danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność 



przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) lub ograniczenia 
przetwarzania lub
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych
i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Organizator Zawodów zapewnia poufność danych osobowych 
Uczestników (z zastrzeżeniem
postanowień ust. 9).

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TURNIEJU


