
 
 
 

Regulamin Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Knurowa 

w futsalu, 20.9.2021r. 
 

1. Zgłoszenia zawodników 
Obowiązują listy zgłoszeniowe, które wypełniają kierownicy drużyn. Każda z drużyn może zgłosić 15 
zawodników. Zgłoszeń można dokonywać przed i podczas trwania zawodów. Udział w turnieju mogą brać 
zawodnicy urodzeni w 2005 roku i starsi. Wszyscy zawodnicy grają wyłącznie na własną odpowiedzialność i 
podpisując się na liście zawodników przyjmują do wiadomości, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności 
za utratę życia lub zdrowia podczas trwania zawodów. Zawodnik podpisując listę potwierdza również, że 
zapoznał się z regulaminem turnieju, w tym z zapisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Zawodnicy 
niepełnoletni muszą okazać pisemną zgodę rodzica na udział w turnieju.  

 

2. Wpisowe 
Drużyny, które występowały w rozgrywkach Knurowskiej Ligi Futsalu w  sezonie 2020/21 biorą udział w 
ramach wpisowego do KLF. Pozostałe drużyny obowiązuje wpisowe do turnieju w kwocie 50 złotych zgodnie 
z cennikiem opłat. Wpisowe płatne jest przed rozegraniem turnieju w formie gotówkowej w kasie MOSiR. 
Przy wpłatach należy podać dane wpłacającego, nazwę drużyny oraz nazwę i datę turnieju. 

 

3. Czas gry i system rozgrywek 
Mecze trwają 1 raz 14 minut czasu ciągłego. O zakończeniu spotkania decyduje sędzia zawodów i ma on 
prawo doliczyć dodatkowy czas gry w przypadku przerw w meczu. Nie przysługuje przerwa techniczna na 
żądanie. Czas zatrzymywany jest tylko na prośbę sędziego. 
Rozgrywki odbywają się systemem grupowym i pucharowym. Szczegółowy harmonogram zostanie podany 
na stronie www.mosirknurow.pl przed rozpoczęciem turnieju. Przy ustalaniu kolejności zespołów w 
rozgrywkach grupowych w przypadku równej ilości punktów decyduje bezpośredni bilans gier, a jeśli ten 
jest równy, decyduje różnica bramek w ogólnym bilansie bramkowym z meczów grupowych. Jeśli ta jest 
równa, decyduje większa ilość strzelonych goli, a w dalszej kolejności dodatkowy konkurs rzutów karnych              
(po 3 strzały). W meczach rozgrywanych systemem pucharowym przy remisie decyduje seria rzutów 
karnych (po 3 strzały). 

 
       4. Przepisy gry 

Obowiązują przepisy gry stosowane w Knurowskiej Lidze Futsalu, za wyjątkami: 

- przepisów dot. czasu gry (pkt 3) 
- w turnieju obowiązuje przepis o faulach kumulowanych, rzut karny przedłużony wykonuje się po trzecim 
faulu przeciwnika.  

 

5. Kary 
Zawodnik, który otrzymał dwie żółte kartki, pauzuje w kolejnym meczu. Wymiar kar zawieszenia za 
otrzymanie czerwonej kartki określa Przedstawiciel Organizatora w drodze konsultacji z sędzią 
prowadzącym zawody.  

 

    6. Nagrody 
Za miejsca 1-3 Organizator przyznaje puchary. Przewiduje się również nagrody w postaci statuetek dla 
najlepszego strzelca i najlepszego bramkarza. 

 

7. Świadczenia dla uczestników. 

http://www.mosirknurow.pl/


Organizator zapewnia piłki do rozgrywania spotkań, narzutki, obsługę sędziowską, możliwość skorzystania z 
szatni oraz posiłek i wodę dla wszystkich zespołów.  
 

9. Inne 
We wszelkich sprawach nie omówionych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Knurowskiej Ligi 
Futsalu lub decyzję podejmuje Organizator.  
 
 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                            
w Knurowie, ul. Górnicza 2, 44-193 Knurów; 

2. Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Knurowie jest Pani 
Agnieszka Domagała, e-mail: iod24@agileo.it; 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji  Turnieju zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 

4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające,                                           
z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia oraz podmioty, którym udostępniane 
są dane wynikające z przepisu prawa; 

5. Dane osobowe, przekazane w formie listy zawodników będą przechowywane przez okres 5 lat. 
Zdjęcia z wydarzeń oraz informacje o zwycięstwach będą przechowywane na stronie 
internetowej www.mosirknurow.pl przez okres 10 lat. 

6. Uczestnik posiada prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem 
uczestnictwa w Turnieju.  Uczestnik zobowiązany jest do ich podania, a konsekwencją 
niepodania danych osobowych brak możliwości udziału  w Turnieju. 
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