REGULAMIN CYKLU TURNIEJÓW „STREFA SPORTU CUP”
I.

DEFINICJE
Poniższym wyrażeniom, zawartym w Regulaminie, nadaje się w niniejszym dokumencie
następujące znaczenie:
A. DRUŻYNA: Grupa Zawodników, grająca wspólnie w Rozgrywkach, zgłoszona przez Zgłaszającego.
B. KARTA ZGŁOSZENIA: Dokument, na podstawie którego Zgłaszający wyraża wolę wzięcia
uczestnictwa w Lidze Piłkarskiej Strefy Sportu. W dokumencie tym określone są podstawowe
dane dotyczące Drużyny, a także wysokość opłat i zadatku.
C. HARMONOGRAM: Ustalone przez Organizatora terminy poszczególnych meczów odbywających
się w ramach cyklu turniejów Strefa Sportu CUP.
D. OPIEKUN: Opiekun prawny (rodzic bądź inna osoba lub osoby będące opiekunem na podstawie
innego tytułu prawnego) Zawodnika.
E. ORGANIZATOR: Oznacza Strefę Sportu Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Strażackiej 121, 04-455
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS:
0000494321, NIP: 9522128258, REGON: 147055174.
F. REGULAMIN: Oznacza niniejszy Regulamin cyklu turniejów Strefa Sportu CUP.
G. ROZGRYWKI: Spotkania sportowe, jakie odbywają się w ramach cyklu turniejów Strefa Sportu
CUP .
H. ZAWODNIK: Osoba zgłoszona przez Zgłaszającego i występująca podczas rozgrywek.
I. ZGŁASZAJĄCY: Osoba lub organizacja prowadząca lub trenująca Drużynę, dokonująca zgłoszenia
Drużyny do rozgrywek i akceptująca niniejszy Regulamin oraz zobowiązana do wniesienia
odpowiednich opłat określonych w Karcie Zgłoszenia.

II.

UCZESTNICTWO
A. W turnieju Strefa Sportu Drużyny mają prawo zgłosić maksymalnie 25 zawodników (słownie:
dwudziestu pięciu). Listę zgłoszeniową należy dostarczyć przed pierwszym meczem. W
przypadku braku dostarczenia ww. listy Organizator ma prawo wykluczyć taką Drużynę z
Rozgrywek. Z kolei w zakresie wymiany zawodników w trakcie trwania Rozrywek Organizator
nie przewiduje takiej możliwości. Jednocześnie w wyjątkowych sytuacjach (na wyraźną prośbę
Kierownika danej drużyny) będzie każdorazowo podejmował osobną decyzję w tej kwestii.
B. Wszystkich zawodników, trenerów i kibiców turnieju obowiązują tzw. zasady „Fair Play”.
C. Drużyny zobowiązane są posiadać własne stroje sportowe.
D. Zespoły dziewczęce mogą grać w kategorii wiekowej o dwa lata młodszej.
E. Każdy z zawodników zespołu zobowiązany jest na żądanie Organizatora, do okazania legitymacji
szkolnej zawodnika w dniu rozgrywek, w celu umożliwienia weryfikacji roku urodzenia.
F. Warunkiem uczestnictwa w Rozgrywkach jest opłacenie przez Klub kwoty za Rozgrywki z góry
przed rozpoczęciem rywalizacji, zgodnie z wystawioną fakturą. Brak opłaty spowoduje usunięcie
Drużyny z Rozgrywek.
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III.

ZASADY GRY
A. Przynależność kategorii wiekowych do Rozgrywek:
a) Rozgrywki 9x9: Młodzik
b) Rozgrywki 7x7: Orlik
c) Rozgrywki 5x5: Żak
d) Rozgrywki 4x4: Skrzat
B. Czas gry:
a) Rozgrywki 9x9 oraz 7x7: 2x25 minut,
b) Rozgrywki 5x5 oraz 4x4: 3x15 minut.
C. Liczba zawodników:
a) Rozgrywki 9x9: 8 zawodników w polu gry i bramkarz,
b) Rozgrywki 7x7: 6 zawodników w polu gry i bramkarz,
c) Rozgrywki 5x5: 4 zawodników w polu gry i bramkarz,
d) Rozgrywki 4x4: 4 zawodników w polu gry, bez bramkarza.
D. Rzuty z autu:
a) Rozgrywki 9x9: wykonywane rękami zza głowy,
b) Rozgrywki 7x7, 5x5, 4x4: Wykonywane nogą z podłoża, piłka wprowadzana. Zawodnik
wykonujący wznowienie może zdobyć bramkę ̨ po wprowadzeniu piłki w obręb pola gry. Nie
wolno mu jednak zdobyć bramki bezpośrednim strzałem z linii bocznej.
E. Zmiany zawodników: lotne, bez konieczności zgłaszania ich sędziemu.
F. Wprowadzenie piłki do gry przez bramkarza:
a) Rozgrywki 9x9: Wznowienie piłki po aucie bramkowym wykonujemy z „piątki”,
b) Rozgrywki 7x7, 5x5 i 4x4: Nogą z pola karnego, z piłki stojącej, na swoją połowę. Zespół
przeciwnika, wycofany na swoją połowę.
c) Rozgrywki 7x7: Podczas wznowienia dwóch zawodników drużyny przeciwnej może zostać
na połowie drużyny, która wznawia. Reszta wraca na swoją połowę boiska,
d) Rozgrywki 5x5 i 4x4: Podczas wznowienia cały zespół drużyny przeciwnej wraca na swoją
połowę boiska.
G. Rzut wolny:
a) Rozgrywki 9x9: Zawodnicy Drużyny przeciwnej muszą znajdować się co najmniej w
odległości 9 m od piłki,
b) Rozgrywki 7x7, 5x5 i 4x4: Zawodnicy Drużyny przeciwnej muszą znajdować się co najmniej
w odległości 5 m od piłki,
c) Wszystkie rzuty wolne na własnej połowie należy wykonywać poprzez podanie piłki,
zabronione jest strzelanie do bramki.
H. Rzut karny:
a) Rozgrywki 9x9: Wykonywany jest z odległości 9 metrów,
b) Rozgrywki 7x7, 5x5 i 4x4: Wykonywany jest z odległości 7 metrów,
I. Rozpoczęcie gry ze środka: Podczas rozpoczęcia gry ze środka musi nastąpić rozegranie piłki
(podanie). Zabronione jest strzelanie do bramki.
J. Blokowanie piłki: Nie wolno grać lub blokować dostępu do piłki, leżąc. W tym przypadku
wykonywany jest rzut bezpośredni, a jeśli ma to miejsce w polu karnym – to rzut karny.
K. Spalony: Występuje tylko w rozgrywkach 9x9.
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L. Zagranie piłki ręką: Jeśli zawodnik będący przy piłce, trafi zawodnika drużyny przeciwnej w rękę,
gdy ten nie zrobił ruchu ręką do piłki (tzn. ręka przy ciele) i przeciwnik ten odniesie korzyść w
wyniku takiego zagrania, to w takim przypadku będzie zastosowany rzut wolny lub karny.
M. Piłki:
a) Rozgrywki 9x9: nr 5,
b) Rozgrywki 7x7 i 5x5: nr 4.
c) Rozgrywki 4x4: nr 3
N. Pozostałe zasady są respektowane zgodnie z przepisami PZPN.
IV.

KARY
A. Zawodnikom za niesportowe zachowanie grożą poniżej opisane kary, które są wymierzane przez
sędziego prowadzącego spotkanie:
a) kara wykluczenia ze spotkania na 2 minuty
b) kara wykluczenia ze spotkania na 5 minut-czerwona kartka – zawodnik kończy mecz na
ławce, a zespół może uzupełnić skład po 5 minutach.

V.

PUNKTACJA
A. Za zwycięstwo Drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis – 1 punkt, za przegraną – 0 punktów.
B. Za przegraną na skutek niestawiennictwa się Drużyny wystawia się odpowiednio 0 pkt. i wynik
0:3.
C. O zajętych miejscach decydują kolejno:
a) większa ilość zdobytych punktów,
b) wynik bezpośredniego meczu zainteresowanych Drużyn,
c) stosunek bramek strzelonych do straconych,
d) większa liczba zdobytych bramek,
e) w przypadku takiego samego bilansu rozstrzygną 3 rzuty karne,
f) W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż dwie Drużyny o kolejności
decyduje tzw. „mała tabela”, uwzględniająca tylko mecze pomiędzy zainteresowanymi
zespołami.

VI.

SYSTEM ROZGRYWEK
A. Obowiązuje ligowy system rozgrywek, tj. każdy z każdym. W niektórych grupach rozgrywkowych
przeprowadzane są dodatkowe mecze. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany
harmonogramu Rozgrywek.
B. Harmonogram Rozgrywek nie może ulec zmianie na wniosek grających zespołów. Terminarz jest
sztywny i udostępniany zespołom:
a) na 14 dni (słownie: czternaście) przed startem Rozgrywek – na 2 pierwsze kolejki,
b) przed startem rozgrywek – na pozostałe kolejki.

VII.

OPŁATY
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A. Z tytułu uczestnictwa w Lidze Piłkarskiej Strefy Sportu Zgłaszający zobowiązuje się wnieść opłatę
określoną w Karcie Zgłoszeniowej.
B. Kwota zadatku, określona w Karcie Zgłoszeniowej, przepada w przypadku, gdy Zgłaszający nie
weźmie udziału w Lidze Piłkarskiej Strefy Sportu.
C. Organizator zwróci kwotę zadatku, określoną w Karcie Zgłoszeniowej, w podwójnej wysokości w
przypadku, gdyby nie odbyły się rozgrywki Ligi Piłkarskiej Strefy Sportu.
D. Rezygnacja z uczestnictwa w Rozrywkach lub usunięcie Drużyny z Ligi Piłkarskiej Strefy Sport nie
stanowi podstawy do zwrotu części lub w całości wniesionych ww. Opłat.

VIII.

WIZERUNEK ZAWODNIKÓW
A. Zgłaszający oświadcza, że posiada udzielone przez Opiekunów zgody na wykorzystanie przez
Organizatora wizerunku Zawodników na zasadach określonych poniżej.
B. Organizator jest uprawniony do używania i rozpowszechniania wizerunku Zawodników,
utrwalonych podczas Rozgrywek.
C. Uprawnienie, o którym mowa w pkt. A, obejmuje prawo używania fotografii, nagrań wideo we
wszelkiego rodzaju działaniach promocyjnych i informacyjnych, prowadzonych przez
Organizatora w związku z promocją bieżącej edycji bądź następnych tego typu Rozgrywek. W
szczególności uprawnia Organizatora do publikowania ww. materiałów zawierających
wizerunek Zawodnika w Internecie (w szczególności na stronie internetowej Organizatora i w
jego profilach społecznościowych), w mediach tradycyjnych oraz elektronicznych, w
wydawnictwach prasowych, jak również we wszystkich innego rodzaju materiałach
promocyjnych Organizatora, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
A. Uprawnienie, o którym mowa w pkt. A, jest nieograniczone terytorialnie i ilościowo.
B. Uprawnienie udzielone jest na czas nieograniczony.
C. Wizerunek Zawodnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania
obrazu, koloru/rozmiaru bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach
obraźliwych, ogólnie uznanych za nieetyczne lub naruszających dobra osobiste danego
Zawodnika.
D. Uprawnienie określone w ust. VI jest udzielone nieodpłatnie.
E. Jeżeli po wykorzystaniu wizerunku Zawodników, zgodnie z niniejszym Regulaminem ujawnią się
jakiekolwiek wady prawne lub ograniczenia uzyskanej przez Zgłaszającego od Opiekunów zgody
na wykorzystanie wizerunku Zawodnika i zostaną one zgłoszone wobec Organizatora,
Zgłaszający będzie zobowiązany zwolnić Organizatora z odpowiedzialności wynikającej z
powyższych tytułów, a w przypadku braku takiej możliwości – naprawić wszelkie szkody
wyrządzone Organizatorowi.
F. W wypadku zaistnienia zdarzeń, o których mowa w pkt. H, Organizator ma obowiązek
niezwłocznego poinformowania o zaistniałym fakcie Zgłaszającego. W przeciwnym wypadku
ponosić on będzie odpowiedzialność za szkodę będącą wynikiem opóźnienia w przekazaniu
niezbędnych informacji.
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IX.

DANE OSOBOWE
A. Zgłaszający, jako administrator danych osobowych, powierza Organizatorowi, w trybie art. 28
rozporządzenia 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 kwestii
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), przetwarzanie danych na zasadach określonych w odrębnej
Umowie o przetwarzaniu danych, stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy.

X.

DOPING KIBICÓW
A. Wszystkich kibiców, w tym rodziców i opiekunów, obowiązuje kulturalny doping.
Niedopuszczalne jest, aby ww. osoby udzielały wskazówek i instruowały zawodników na boisku.
Taką rolę spełnia tylko i wyłącznie trener.
B. Organizator nie zezwala również, aby ww. osoby bezpośrednio podczas rozgrywek wchodziły,
wbiegały bądź w jakikolwiek sposób blokowały płytę boiska i/lub miejsca, w których są
prowadzone Rozgrywki.
C. W obu powyżej opisanych sytuacjach, tj. w pkt. A i B, Organizator ma prawo wyprosić z hali
kibiców niestosujących się do niniejszego Regulaminu.

XI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
A. W sprawach nieujętych niniejszym Regulaminem przyjmuje się, że decyzje podjęte przez
Organizatora Ligi Piłkarski są ostateczne.
B. Organizator zachowuje prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania rozgrywek. O takiej
zmianie niezwłocznie powiadomi wszystkie Drużyny.
C. Organizator odpowiada za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania
swojego zobowiązania, chyba że jest to następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności
nie ponosi. Organizator jest odpowiedzialny za niezachowanie należytej ostrożności.
D. W przypadku, gdy Zgłaszający ma zastrzeżenia do wywiązywania się ze swoich obowiązków
przez Organizatora, winien niezwłocznie złożyć reklamację Organizatorowi.
E. W przypadku złożenia reklamacji Organizator udzieli odpowiedzi składającemu reklamację
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni (słownie: siedmiu) od jej wpłynięcia.
F. Organizator posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
G. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy bez opieki na trybunach w
szatniach oraz w innych miejscach na terenie obiektu.
H. Zgłaszający oświadcza, że każdy ze zgłoszonych przez niego Zawodników posiada ubezpieczanie
z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.
I. Organizator ma prawo w każdym czasie przed rozpoczęciem Rozgrywek lub w ich trakcie
domagać się od Zgłaszającego przedłożenia kopii polis Zawodników, obejmujących
ubezpieczenie określone w pkt. G. Nieprzedstawienie ww. dokumentów w wyznaczonym czasie
upoważnia Organizatora do niedopuszczenia Zawodnika do uczestnictwa w Rozgrywkach.
J. Po zawodach należy pozostawić porządek na boisku i w szatni.
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K. Na boisko mają wstęp tylko zawodnicy i kadra zespołu (trenerzy i/lub ich asystenci). Kibice i
opiekunowie zawodników przebywają w miejscu do tego wyznaczonym, tj. na trybunie za
bramką.
L. Na terenie obiektu Strefa Sportu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania
alkoholu.

/ Organizator /

Warszawa, dnia 01 kwietnia 2022 roku
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