VII Otwarty Turniej Piłki Nożnej
Adwokatury Polskiej
REGULAMIN TURNIEJU

1.

W turnieju mogą wziąć udział drużyny składające się wyłącznie z członków samorządów
prawniczych. Każda drużyna może zgłosić maksymalnie 10 zawodników. Zawodnicy zobowiązani są
zabrać ze sobą legitymacje potwierdzające przynależność do samorządu zawodowego. Organizator
zastrzega sobie prawo weryfikacji przynależności zawodnika do samorządu zawodowego. Każda
drużyna może zgłosić maksymalnie 1 osobę nienależącą do samorządu prawniczego, spokrewnioną
z zawodnikiem biorącym udział w turnieju, niebędącą czynnym zawodnikiem zgłoszonym do
rozgrywek w ramach PZPN, WZPN, pod warunkiem uprzedniej akceptacji danej osoby przez
Organizatora.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji drużyny, która dopuści do gry osobę
nieuprawnioną.

3.

Dopuszczalne jest, aby w skład jednej drużyny wchodzili przedstawiciele różnych samorządów.

4.

Liczba drużyn mogących wziąć udział w Turnieju jest ograniczona do 18 drużyn. Po wyczerpaniu
limitu miejsc organizator opublikuje informację, iż nabór drużyn został zakończony na stronie
internetowej:
https://www.facebook.com/events/572862553225879/

5.

Do rozgrywek mogą przystąpić drużyny, które spełnią wszystkie wymogi formalne: tj. do dnia 12
maja 2019 roku prześlą na adres mailowy organizatora pawel@halapilkarska.pl formularz
zgłoszeniowy oraz potwierdzenie uiszczenia wpisowego do dnia 14 maja 2019 roku.

6.

Wpisowe od drużyny wynosi 500 złotych. Wpłata wpisowego powinna następować po
potwierdzeniu zakwalifikowania drużyny do Turnieju.

7.

Wpisowe powinno być uiszczone na rachunek bankowy o numerze: 46 1090 1694 0000 0000 6802
8441 lub w recepcji Hali Piłkarskiej na Bemowie, w tytule podając „Organizacja turnieju” imię i
nazwisko kapitana oraz nazwę drużyny.

8.

W przypadku, gdy drużyna nie stawi się na Turniej wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.

9.

Każdy z uczestników bierze udział w Turnieju dobrowolnie oraz na własne ryzyko.
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10. Do meczu drużyny przystępują w 6-osobowych składach (5 zawodników z pola + bramkarz).
Obowiązują zmiany systemem hokejowym. Zmiany należy przeprowadzać w strefie środkowej
boiska, gdy piłka nie jest w grze. W przypadku, gdy drużyna nie przeprowadza prawidłowo zmian,
sędzia ma prawo przyznania kary 2 minut wykluczenia z gry zawodnikowi opuszczającemu boisko.
11. Drużyna nie może przystąpić do meczu, jeśli nie posiada minimum 5 zawodników.
12. Mecze odbywać się będą na boisku ze sztuczną trawą.
13. Mecze rozgrywane są zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami PZPN-u, z wyjątkiem niżej
wymienionych:
a.

za zagrania niezgodne z przepisami lub niesportowe zachowanie zawodnik może zostać
ukarany karą wykluczenia z gry na czas 2 minut, 5 minut lub karą meczu,

b.

kary wykluczenia z gry na czas 2 minut i 5 minut anuluje bramka zdobyta przez drużynę
przeciwną,

c.

czas gry wynosi 2 x 7 minut,

d.

odległość podczas wykonywania rzutów wolnych wynosi 6 metrów,

e.

rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów,

f.

rzut z autu wykonywany jest nogą z linii bocznej, w takim przypadku zawodnik drużyny
przeciwnej stoi w odległości 3 metrów.

g.

nie obowiązuje przepis o spalonym,

h.

sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika do gry wówczas, gdy zawodnik nie zachowuje się
sportowo lub jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.

14. Punktacja: zwycięstwo – 3 pkt; remis– 1 pkt; porażka – 0 pkt;
15. O kolejności w tabeli decydują kolejno:
a.

liczba zdobytych punktów,

b.

mecz bezpośredni między zainteresowanymi drużynami,

c.

w przypadku większej liczby drużyn posiadających równą liczbę punktów decyduje tzw.
mała tabela, czyli bilans bramek z meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami, w
dalszej kolejności większa liczba strzelonych bramek.

16. O formule Turnieju organizator poinformuje drużyny po upływie terminu na dokonanie zgłoszeń,
najpóźniej do dnia 16 maja 2019roku.
17. Wszystkie drużyny zobowiązane są do zachowania czystości i porządku na terenie obiektu
piłkarskiego.
18. W przypadku zaistnienia sytuacji nieobjętych regulaminem głos decydujący ma organizator
Turnieju.
19. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, w szczególności w zakresie
długości trwania meczów.
20. Uczestnicy Turnieju oświadczają, iż:
a. wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb VII Turnieju Piłki Nożnej
Adwokatury Polskiej (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
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osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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)).
b. wyrażają zgodę na wykorzystanie ich imienia, nazwiska, informacji o wykonywanym
zawodzie oraz wizerunku w materiałach, sprawozdaniach i fotorelacjach z imprezy w prasie
lub innych środkach masowego przekazu takich jak Intermet ,
c. wyrażają zgodę na otrzymywanie w przyszłości drogą e-mailową informacji o podobnych
imprezach.
21. Zgłoszenie się drużyny do udziału w Turnieju oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez jej
członków.

