
 

 „SPORTFEST 2019” GMINA NOWOSOLNA 

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI CHIŃSKIEJ 

 

CEL ZAWODÓW: 

1. Popularyzacja piłki chińskiej.  

2. Promocja zasad FAIR PLAY. 

3. Wyłonienie najlepszych drużyn. 

TERMIN: 

5 października 2019 r. – rozpoczęcie godz.10:00 

WSPÓŁORGANIZATORZY:  

Gmina Nowosolna, Dyrektor S.P w Lipinach, Dyrektor S.P o.o. Bernardynów w Wiączyniu Dolnym, PRZY 

WSPARCIU ORAGNIZACYJNYM Organizacji Pozarządowych działających na terenie Gminy Nowosolna. 

ZGŁOSZENIA 

Do 24 września 2019 r. wysyłając skan karty zgłoszeniowej na adres: sportfest@ugnosowolna.pl lub osobiście w 

pokoju nr 3 w Urzędzie Gminy Nowosolna.  Osoba do kontaktu: Aleksandra Rakoczy-Filipczak. W dniu zawodów 

5 października 2019  do godz. 9:45. 

 Wymagany dobry stan zdrowia (brak przeciwwskazań do wysiłku fizycznego).   

 

SYSTEM PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW: 

1. W meczu biorą udział dwie drużyny. 

2. Na boisku może przebywać 6 zawodników z każdej drużyny, w tym z każdej po jednym bramkarzu. 

3. Zawodnicy poruszają się w podporze tyłem (tzw. pozycja pająka) 

4. Gra polega na strzelaniu bramek bez pomocy kończyn górnych.  

5. Dopuszcza się grę nogami, głową i niektórymi częściami tułowia.  

6. Piłkę kopie się po ziemi, dopuszczalne jest jej przerzucanie za pomocą nóg.  

7. Gol pada w momencie, gdy piłka dotyka materaca.  

8. Mecz wygrywa drużyna, która strzeli więcej goli. 

9. Dopuszczalny jest remis, choć w niektórych sytuacjach, gdzie wynik musi zostać rozstrzygnięty 

dopuszcza się przedłużenie czasu gry o 2 minutową dogrywkę. Gdy dogrywka nie przyniesie 

rozstrzygnięcia, następuje konkurs rzutów karnych, po 3 na każdą drużynę. 

10. Zawodników obowiązuje strój sportowy. 
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CZAS GRY: 

1. Każdy mecz trwa 10 minut.  

2. Może zostać doliczony dodatkowy czas z powodu wymiany zawodników, wymuszonych przez 

kontuzje w czasie gry. O długości dodatkowego czasu decyduje sędzia. 

BOISKO: 

1. Pole do gry w piłkę nożną musi mieć kształt prostokąta.  

2. Jego krótszy bok nazywany jest linia bramkową i jego długość wyznacza sędzia. 

3. Dłuższy z boków nosi nazwę linii bocznej, której długość wyznacza sędzia. 

4. Jak nazwy boków wskazują, pole gry ograniczone jest liniami. 

5. Pod każdą bramką znajduje się pole karne, wyznaczane przez sędziego. 

6. W odległości wyznaczonej przez sędziego od bramki znajduje się punkt karny, z którego wykonuje się 

rzuty karne.  

7. Jeżeli podczas gry piłka wyjdzie poza linię boczną boiska grę wznawia zawodnik rzutem na środek 

boiska. 

8. Jeżeli podczas gry piłka wyjdzie poza linię bramkową grę wznawia bramkarz od bramki. 

SĘDZIA: 

1. Mecz prowadzony jest przez arbitra. Czuwa on nad przestrzeganiem przepisów, odpowiedniego stroju 

zawodników, rozstrzyga spory, przerywa zawody w razie potrzeby, wyznacza obszar boiska, punkt i 

pole karne. 

GRA NIEDOZWOLONA: 

1. Za niedozwolone zagranie ręką drużyna przeciwna rozpoczyna grę rzutami: pośrednim lub karnym. 

2. Rzut wolny pośredni wykonuje się, kiedy zawodnik dotknie piłki ręką poza polem karnym. 

3. Rzut karny następuje, gdy w polu karnym zawodnik dotknie piłki ręką. 

4. KARY: 
1. Karą dla zawodnika może być upomnienie od sędziego i strata piłki.  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:  

 

1. W turnieju mogą brać udział reprezentacje szkół podstawowych, amatorskie drużyny, reprezentacje  

dziewcząt i kobiet.  

2. Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest dokonanie zgłoszenia drużyny do dn Do 24 września 2019 

r. wysyłając skan karty zgłoszeniowej na adres: sportfest@ugnosowolna.pl lub osobiście w pokoju nr 3 

w Urzędzie Gminy Nowosolna.  Osoba do kontaktu: Aleksandra Rakoczy-Filipczak. W dniu zawodów 5 

października 2019  do godz. 9:45. 

3. Wymagany dobry stan zdrowia (brak przeciwwskazań do wysiłku fizycznego). 

 

NAGRODY:  

 

Za pierwsze miejsce : puchar i medale. 

Za drugie i trzecie miejsce : medale. 

 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ: ogłoszenie wyników bezpośrednio po zawodach. 

 

INFORMACJE DODATKOWE:  

- wszelkie sporne sytuacje na boisku rozstrzyga sędzia spotkania, 

- zawodnicy uczestniczą w turnieju po wypełnieniu zgłoszenia drużyny, 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy na terenie obiektu, 

- wszystkich uczestników turnieju obowiązuje bezwzględne przestrzeganie 

Regulaminu Turnieju Piłki Chińskiej. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA      

   

1.  Administratorem Pana/Pani, danych wskazanych w karcie zgłoszenia jest Gmina Nowosolna  

2. Jeśli ma Pana/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych  w 

zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani 

skontaktować się z ADO pod adresem email: urzad@gminanowsolna.pl 
 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pana/Pani, dane celem udziału w SPORTFEST 2019  

 

4. Zakres gromadzonych danych osobowych: imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, płeć, wizerunek  

 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział Panu/Pani,  

podopiecznym w SPORTFEST 2019 

 

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do 

osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.  

 

7. Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane w celu przetwarzania innym podmiotom. 

 

8. Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 

9. Zgromadzone dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania 

 

 

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Panu/Pani, z wyjątkami zastrzeżonymi 

przepisami prawa, następujące uprawnienia: 

- dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 

- żądania ich sprostowania, 

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

11. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

12. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą  

elektroniczną kierując korespondencję na adres: magdalena@kuszmider.com.pl lub 

urzad@gminanowosolna.pl   

 

 

13. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 

danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. 

 

 

14. Dane osobowe zawarte w kartach zgłoszenia będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku 

roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W 

przypadku wizerunku uczestników konkursu, dane przetwarzane będą do momentu odwołania zgody. 

 

                                                                                                                                     

                           

Informujemy także, że  w trakcie trwania SPORTFEST 2019 mogą uczestniczyć media lokalne, jednak zgodnie z art.2 

Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. /Dz.U. z 2018 r. poz. 1000/ dziennikarze nie muszą 

pozyskiwać zgody każdej osoby, której dane osobowe lub wizerunek znajdą się w materiale prasowym oraz nie muszą 

spełniać obowiązku informacyjnego. Art.2 [Wyłączenie stosowania niektórych przepisów rozporządzenia 2016/679] 1. 

Do działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych 

w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe /Dz.U. poz. 24, z późń. zm.4/, a także do wypowiedzi w 

ramach działalności literackiej lub artystycznej nie stosuje się przepisów art.5-9, art. 11, art. 13-16, art. 18-22, art. 27, art. 

28 ust. 2-10 oraz art. 30 rozporządzenia 2016/679. 
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