ZAŁOŻENIA ORAZ REGULAMIN XV EDYCJI
HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ 2018/2019
1. ZAŁOŻENIA HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ
1) Organizatorem Halowej Ligi Piłki Nożnej zwanej dalej HLPN jest Obornickie Centrum
Sportu ul. Objezierska 2 64-600 Oborniki tel. 61 29 60 906
2) Bezpośrednim przedstawicielem organizatorów jest Adrian Łazowski, tel. 697 907 101
3) Celem HLPN jest:
a) udostępnienie młodzieży i dorosłym infrastruktury sportowej w celu aktywnego
spędzania czasu i rozwoju fizycznego,
b) wywołanie zainteresowania aktywnością fizyczną,
c) popularyzacja aktywnego stylu życia,
d) popularyzacja piłki nożnej,
e) promocja zdrowia poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego.
2. REGULAMIN HLPN
1. Miejsce i terminy:
a) HLPN rozgrywana jest w okresie od października 2018r. do końca marca 2019r.
systemem mecz – rewanż (jesień-wiosna). Jednocześnie organizator zastrzega
sobie prawo zmiany terminu rozgrywek oraz systemu gry z przyczyn
organizacyjnych lub niezależnych od organizatora,
b) mecze rozgrywane będą w soboty i niedziele. Informacja o terminarzu
poszczególnych

spotkań

zamieszczana

będzie

na

www.ocs.oborniki.pl.

Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości przekładania spotkań na
inny termin,
c) mecze rozgrywane są w halach sportowych Obornickiego Centrum Sportu
w Obornikach (ul. Obrzyckiej 88) oraz Objezierzu.

2. Uczestnictwo:
a) drużyny zgłaszają się do rozgrywek poprzez dostarczenie do biura Obornickiego
Centrum Sportu ul. Objezierska 2 Oborniki lub hali sportowej przy ul. Obrzyckiej
88 wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 26 września 2018r.
Formularz do pobrania na www.ocs.oborniki.pl Zgłoszenia dokonuje kapitan
drużyny lub wyznaczona osoba, która jest przedstawicielem drużyny przed
organizatorami przez czas trwania rozgrywek HLPN,
b) w HLPN mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie,
c) osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w HLPN za zgodą rodziców, prawnych
opiekunów. Zgodę na uczestnictwo w HLPN należy potwierdzić na formularzu
przygotowanym przez organizatorów. Jednocześnie ustala się, że osoba
niepełnoletnia powinna w dniu rozpoczęcia rozgrywek mieć ukończone 16 lat,
d) w HLPN mogą uczestniczyć tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań
zdrowotnych i lekarskich,
e) każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem rozgrywek,
regulaminem obiektów sportowych na których odbywają się rozgrywki HLPN
oraz złożenia podpisu na formularzu o którym mowa w ppkt a),
f) przed rozpoczęciem meczu kapitanowie lub kierownicy obydwu drużyn
zobowiązani są do czytelnego wypełnienia protokołu oraz stwierdzenia
własnoręcznym podpisem prawdziwości danych,
g) kapitan lub kierownik może zwrócić się do sędziego o sprawdzenie tożsamości
zawodników drużyny przeciwnej. Powyższa decyzja musi być zgłoszona
sędziemu przed rozpoczęciem, w przerwie lub bezpośrednio po meczu,
h) drużyny składają się max z 15 zawodników,
i)

zawodnicy mogą w trakcie trwania rozgrywek być jednocześnie czynnymi
zawodnikami

klubów

i

stowarzyszeń,

uczestniczących

w

rozgrywkach

Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej,
j)

ustala się, że zawodnik który rozegrał spotkania w barwach jednego zespołu nie
ma prawa gry w innej drużynie do końca trwania rundy,

k) po zakończeniu pierwszej rundy istnieje możliwość dokonania transferów między
drużynami o czym zawodnik, którego dotyczy transfer informuje organizatora
o zmianie drużyny,

l)

po rozegraniu trzech spotkań rundy rewanżowej nie ma możliwości dopisywania
zawodników do drużyny,

m) Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW. Zawodnicy zobowiązani są do
dokonania ubezpieczenia w własnym zakresie.

3. Opłaty:
a) każda drużyna zobowiązana jest do dokonania opłaty startowej na rachunek 67
1020 4128 0000 1102 0006 9252 Obornickiego Centrum Sportu w wysokości
800,00 PLN do dnia 14 października 2018r.,
b) w tytule opłat należy wpisać: Opłata Startowa HLPN sezon 2018/19 nazwa
drużyny ………. ,
c) istnieje możliwość dokonania opłaty startowej w dwóch ratach,
d) w przypadku dokonania opłaty w dwóch ratach należy dokonać ich wpłaty
w następujących terminach:


I rata do 14 października 2018r.



II rata do 20 stycznia 2019r.,

e) ustala się, że za termin dokonania opłaty startowej uznaje się termin dokonania
przelewu,
f) jednocześnie ustala się, że drużyna która nie dokona opłaty startowej w terminach
określonych w ppkt a) i d) zostaje decyzją organizatorów wykluczona
z rozgrywek,
g) opłata startowa nie podlega zwrotowi.

4. Przepisy gry: według oddzielnego załącznika stanowiącego integralną część
regulaminu.

5. Postanowienia końcowe:
a) interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora,
b) dwukrotny walkower podczas rozgrywek wynikający z winy drużyny skutkuje
wykluczeniem drużyny z rozgrywek,

c) organizator podczas rozgrywek zapewnia zaplecze szatniowo-sanitarne,
d) organizator zapewnia podczas trwania spotkań opiekę medyczną i obsadę
sędziowską,
e) organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub
skradzione podczas rozgrywek,
f) za niesportowe zachowanie zawodników oraz osób odpowiedzialnych odpowiada
cała drużyna. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia danej drużyny
z rozgrywek bez zwrotu kwoty wpisowego, ani jego części,
g) sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek ostatecznie rozstrzyga przedstawiciel
organizatora,
h) organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania
rozgrywek o czym poinformuje uczestników HLPN.
6. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),
informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Obornickie Centrum Sportu
z siedzibą w Obornikach ul. Objezierska 2.
2) Inspektorem ochrony danych w Obornickim Centrum Sportu jest Pan Krzysztof
Pukaczewski, pukaczewski@hotmail.com.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, promocji
i archiwizacji wyników zawodów pn. Halowa Liga Piłki Nożnej na podstawie art. 6
ust 1 pkt a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27
kwietnia 2016r..
4) Do celów organizacji, promocji i archiwizowania wyników będą przetwarzane dane
tj.:
- imię i nazwisko
- data urodzenia
- płeć
- telefon kontaktowy
- adres e-mail
- dane adresowe
- wizerunek

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą innym firmą, które z nami współpracują
przy organizacji imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, fotograficznych
i video, partnerom i sponsorom imprezy sportowej – przy czym te firmy będą
przetwarzać dane na podstawie umowy z organizatorem, wyłącznie w zakresie
i w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji, przebiegu
zawodów do chwili ich zakończenia oraz w celu archiwizacji wyników zawodów na
czas 10 lat.
8) Posiada Pani/Pan prawo 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;
9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 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..
10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem koniecznym w celu
udziału w zawodach o których mowa w pkt. 3. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich
podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
udziału w zawodach.
7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1) Poinformowano mnie o przysługującym mi prawie cofnięcia niniejszej zgody
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby
wycofanie zgody było tak łatwe jak jej wyrażenie Administrator zapewni mi dostęp
w swojej siedzibie do niniejszego formularza i umożliwi złożenie podpisu pod
klauzulą „Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych”.

2) Wyrażam dobrowolnie i świadomie zgodę na przetwarzanie przez Administratora
Obornickie Centrum Sportu z siedzibą ul. Objezierska 2, 64-600 Oborniki, NIP 787
10 14 411
3) W celu organizacji, promocji, archiwizowania wyników turnieju piłkarskiego
pod nazwą „Halowa Liga Piłki Nożnej”, które odbędą od października 2018r. do
kwietnia 2019r.
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Załącznik nr 1

PRZEPISY GRY
HALOWA LIGA PIŁKI NOŻNEJ
2018/2019
1. Czas gry – 2x10 minut.
2. Po czwartym przewinieniu i każdym następnym przez drużynę w każdej połowie – przedłużony
rzut karny (9 m). Bramkarz może stać w odległości 5m.
3. Odległość zawodników z drużyny przeciwnej w czasie wykonywania rzutów wolnych, autów
i rzutu rożnego – 5 m.
4. Drużyny grają po 4 zawodników + bramkarz.
5. Aby rozpocząć mecz, na boisku musi znajdować się minimum 3 zawodników + bramkarz.
6. W przypadku gdy na boisku pozostaje 2 zawodników – mecz zostaje przerwany (walkower).
7. Walkower – po upływie 5 min. Od przewidzianego czasu rozpoczęcia meczu.
8. W przypadku gdy w meczu bierze udział nie uprawniony zawodnik – walkower.
9. Zmiany – wyłącznie w swojej strefie zmian (na swojej połowie) po opuszczeniu boiska przez
zawodnika schodzącego.
10. Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w czasie 5 sek.
11. Drużyna zobowiązana jest wprowadzić piłkę do gry w czasie 5 sek.
12. Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie (oprócz pkt. 20).
13. Rzuty wolne podyktowane za przewinienia w obrębie pola karnego wykonane są z jego linii.
14. Rzut karny – 6m.
15. Gra toczy się do gwizdka sędziego.
16. Zagranie piłką ręką – przewinienie.
17. Uderzenie piłką w konstrukcję – rzut wolny dla drużyny przeciwnej z autu (na wysokości
dotknięcia konstrukcji)
18. Bramkarz może blokować strzały nogą w obrębie pola karnego.
19. Bramkarz może zmieniać się miejscami z zawodnikami z pola.
20. Drugie podanie do bramkarza z własnej połowy – rzut wolny pośredni z 6m.
21. W przypadku 1-bramkowej przewagi jednej z drużyn w ostatniej minucie – zatrzymany czas.

Załącznik nr 2

PRZEWINIENI I KARY
HALOWA LIGA PIŁKI NOŻNEJ
2018/2019

1. Za używanie wulgarnego słownictwa – żółta kartka.
2. Za używanie obraźliwych gestów pod adresem sędziego i zawodników drużyny przeciwnej –
żółta kartka.
3. Za odrzucenie lub kopnięcie piłki po gwizdku sędziego – żółta kartka.
4. Zła zmiana – żółta kartka dla zawodnika wchodzącego i odebranie piłki.
5. Za celowe przeszkadzanie w czasie wykonywania rzutu wolnego, autu i rożnego – żółta
kartka.
6. Za faul taktyczny (faulowanie przeciwnika wychodzącego na czystą pozycję, brutalne
zagranie) – czerwona kartka.
7. Za wślizg zawodnika w obrębie pola karnego – rzut karny i żółta kartka.
8. Wślizg poza polem karnym – żółta kartka.
9. Zagranie piłki ręką – przewinienie, celowe zagranie – żółta kartka.
10. Druga żółta kartka – oznacza wykluczenie zawodnika z gry – 2 min kary.
11. Drużyna grająca w osłabieniu, mająca na boisku mniejszą liczbę graczy niż przeciwnik, może
zostać uzupełniona o jednego zawodnika po stracie bramki (nie dotyczy czerwonej kartki )
12. Trzy żółte kartki zawodnik zostaje wykluczony na jeden mecz.
13. Za czerwoną kartkę wynikającą z gradacji kar – zawodnik może grać w następnym meczu.
14. Za czerwoną kartkę w wyniku nie sportowego zachowania zostaje nałożona kara –
wykluczenia od 1-5 spotkań.
15. Sędzia stolikowy ma prawo zatrzymać czas gry i poinformować sędziego głównego
o niewłaściwym zachowaniu (słownictwo) zawodnika będącego na ławce i na boisku.
16. Czerwona kartka – drużyna gra w osłabieniu przez 2 min (zawodnik opuszcza ławkę).

Załącznik nr 3

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
HALOWA LIGA PIŁKI NOŻNEJ
2018/2019
Nazwa drużyny ………………………………………………………………………………………….
Kapitan/przedstawiciel drużyny ……………………………………………………………………….
Tel. Kontaktowy ………………………………………………………………………………………...
Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem XV edycji Halowej Ligi Piłki Nożnej oraz z regulaminami obiektów sportowych
Obornickiego Centrum Sportu na których będą rozgrywane mecze i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Oświadczam, że nie występują
żadne przeciwwskazania zdrowotne i lekarskie do udziału w rozgrywkach HLPN i uczestniczę w nich na własną odpowiedzialność.
Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności organizatorów na wypadek strat, zranień, kontuzji, utraty zdrowia lub innych szkód związanych
z moim uczestnictwem w rozgrywkach HLPN.

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Podpis

Załącznik nr 4

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w
„Halowej Lidze Piłki Nożnej”
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego:
Imię i nazwisko:…………………………………………………….. Data urodzenia:…………………
Na udział w „Halowej Lidze Piłki Nożnej” odbywającym się od października 2018 r. do kwietnia
2019 r. w Obornikach i Objezierzu.

Dane rodzica/opiekuna prawnego:
Imię i nazwisko:………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………
Numer i seria dokumentu tożsamości:………………………………..
Telefon kontaktowy:………………………………………………….
Akceptuję udział dziecka/podopiecznego w turnieju na moją odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwo
i ryzyko wynikające z charakteru i długości meczów, które mogą polegać m.in. wystąpieniu kontuzji, utraty przytomności
itd.. Oświadczam, iż dziecko/podopieczny posiada dobry stan zdrowia i nie ma przeciwwskazań medycznych do
uczestnictwa w turnieju.
…………………………………………………………………………….
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego na nieodpłatną publikację wizerunku
utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku
w materiałach promocyjno-reklamowych oraz na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku uczestnika utrwalonego w formie
fotografii lub zapisu video związanych z „Halową Ligą Piłki Nożnej”
…………………………………………………………………………….
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem „Halowej Ligi Piłki Nożnej” w tym o zasadach przetwarzania danych
osobowych.
…………………………………………………………………………….
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

