
                                                                                 

 

Regulamin rozgrywek o Puchar Prezydenta Miasta Knurów w futsalu 

Sezon 2021/2022 

 

1. System rozgrywek  

W rozgrywkach o Puchar Prezydenta Miasta Knurów bierze udział 8 zespołów. Mecze rozgrywane są systemem 

pucharowym rozpoczynając od fazy ćwierćfinałów. Pary fazy ćwierćfinałów i półfinałów wyłaniane są  drogą 

losowania. Zwycięzcy półfinałów zagrają w meczu finałowym, natomiast przegrani rozegrają mecz o 3.miejsce.  

2. Zgłoszenie drużyn oraz zawodników  

Drużyny uczestniczące w rozgrywkach Knurowskiej Ligi Futsalu obowiązuje lista zgłoszeniowa przedłożona 

organizatorowi w tych rozgrywkach. Zespoły uczestniczące wyłącznie w Pucharze Prezydenta zobligowane są do 

opłaty wpisowej w wysokości 50 zł oraz przedstawienie organizatorowi listy zgłoszeniowej wraz z wszystkimi 

wymaganymi oświadczeniami przed swoim pierwszym spotkaniem. 

3. Czas i przepisy gry 

Obowiązują przepisy gry stosowane w Knurowskiej Lidze Futsalu. W przypadku wyniku remisowego                                          

w regulaminowym czasie gry, zwycięzca zostanie wyłoniony po serii rzutów karnych ( 3 karne na drużynę,                                   

a w przypadku remisu kolejny karny aż do skutku).  

4. Kary 

Zawodnik, który otrzyma dwie żółte kartki lub czerwoną kartkę, pauzuje w kolejnym meczu. W przypadku czerwonej 

kartki za niesportowe zachowanie lub brutalny faul Komisja Dyscyplinarna może podjąć decyzję o wykluczeniu 

danego zawodnika na więcej spotkań, a także nałożyć karę na występy w Knurowskiej Lidze Futsalu.  

5. Nagrody 

Organizator przyznaje puchary dla drużyn z miejsc 1-3. Dodatkowo przewidziane są statuetki dla najlepszego 

bramkarza oraz najlepszego strzelca rozgrywek. W przypadku takiej samej liczby bramek, tytuł najlepszego strzelca 

otrzyma zawodnik z drużyny wyższej sklasyfikowanej po zakończeniu rozgrywek.  

6. Świadczenia dla uczestników 

Organizator zapewnia piłki do rozgrywania spotkań, narzutki, obsługę sędziowską, możliwość skorzystania  

z szatni oraz wodę dla wszystkich zespołów.  

7. 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 rozgrywek 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 rozgrywkach. Uczestnik zobowiązany jest do ich podania, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych brak możliwości udziału w rozgrywkach. 
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