REGULAMIN ROZGRYWEK
AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ ORLIK 2019
I. Organizator:
Rozgrywki prowadzone będą przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej
zgodnie z terminarzem opracowanym po otrzymaniu zgłoszeń.
II. Uczestnictwo – zasady gry:
1. W rozgrywkach uczestniczą 6-osobowe zespoły. Bramkarz + 5 zawodników w polu (maks. liczba
zgłoszonych zawodników – 15). Wszystkie drużyny dostarczyć muszą listę zawodników z
zaznaczonym bramkarzem, datami urodzenia zawodników, oraz podaniem nazwiska kierownika
drużyny, oraz e-mailem i telefonem kontaktowym. Składy oraz załącznik RODO, dostarczyć
należy do pokoju 1-34 w obiekcie MOSiR przy ul. H. Trębickiego 10, lub drogą elektroniczną
(załącznik: doc, odt, pdf, jpg) na adres e-mail: b.pietkiewicz@mosir.ostrowmaz.pl, najpóźniej do
dnia 10.05.2019r. do godz. 15.00
2. W rozgrywkach uczestniczyć mogą zawodnicy w wieku: rocznik 2001 i starsi.
3. Mecze rozgrywane będą na boisku Orlik przy ul. Widnichowskiej (za szkołą ZSP nr 3)
4. Czas gry 2 razy 25 min. z 5 min. przerwą.
5. Gra bez spalonego.
6. Dozwolone są wślizgi.
7. Zespół w trakcie meczu może dokonać dowolnej liczby zmian w przerwach w grze, oraz w strefie
do tego przeznaczonej (linia boczna od linii środkowej do końcowej, własnej połowy od strony
ławek rezerwowych), każdorazowo zgłaszając ten fakt sędziemu prowadzącemu spotkanie.
8. Obowiązuje gra w obuwiu typu: halówki i turfy (drobne kołeczki na całej podeszwie).
Niedozwolona jest gra w obuwiu o podeszwie kołkowej (buty „lanki” i z wkręcanymi kołkami).
9. Za grę niezgodną z przepisami stosowane oraz niekulturalne zachowanie będą wykluczenia z gry
od 2 do 5 min. Z karą meczu włącznie. W przypadku otrzymania kary meczu (czerwona kartka)
zawodnik zostaje odsunięty od 2 kolejnych spotkań.
10. Zespół ma obowiązek posiadania jednolitych strojów.
11. W trakcie rundy niedozwolone są transfery zawodników (zmiana drużyny). W danym zespole
mogą grać wyłącznie zawodnicy zgłoszeni na piśmie przed rozpoczęciem rozgrywek. Zmiany
takie mogą mieć miejsce w przerwie wakacyjnej (między rundami). Wszystkie drużyny
zobowiązane są dostarczyć listę zgłoszeniową do drugiej rundy rozgrywek do 31.08.2018r.
12. Ewentualne protesty dotyczące gry nieuprawnionych zawodników należy zgłaszać w trakcie
meczu sędziemu.
13. Na spotkaniu organizacyjnym 28.04.2019r., przedstawiciele wszystkich drużyn, jednogłośnie
ustalili, że każdy nieuzasadniony walkower skutkował będzie karą pieniężną w kwocie 200 PLN.

Wpłata musi być dokonana do czasu rozegrania następnej kolejki, a jej brak skutkuje
niedopuszczeniem drużyny do kolejnego meczu. Ewentualne wpłaty z tego tytułu, przyjmuje i
przeznacza na konkretny cel (np. cel charytatywny) komisja dyscyplinarna wybrana spośród
przedstawicieli drużyn uczestniczących w rozgrywkach.
Skład komisji:
- Paweł Szulęcki
- Waldemar Głębocki
- Paweł Skarpetowski
14. Drugi walkower skutkuje wykluczeniem z rozgrywek.
15. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania na terenie ORLIKA ZSP Nr 3
oraz pozostawienie po zawodach porządku i czystości na obiekcie i w szatniach.
III. Sposób przeprowadzenia turnieju:
1. Rozgrywki przeprowadzone zostaną w formie ligi , w dwóch rundach wiosennej i jesiennej.
2. O kolejności zajętych miejsc w rozgrywkach grupowych decydować będzie liczba zdobytych
punktów: zwycięstwo – 3pkt., remis – 1 pkt., porażka – 0pkt.
3. W przypadku równej liczby zdobytych punktów przez dwa i więcej zespołów, o kolejności
zdobytych miejsc decydować będzie kolejno:
a) bezpośrednie spotkanie,
b) różnica bramek między zainteresowanymi,
c) większa liczba zdobytych bramek między zainteresowanymi,
d) różnica bramek w całych rozgrywkach,
e) większa liczba zdobytych bramek w całych rozgrywkach.
IV. Finansowanie:
Koszty organizacyjne (przygotowanie obiektu, ryczałty, dokumentacja, ufundowanie pucharów,
medali i nagród rzeczowych) pokrywa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z wpłat uzyskanych od
zespołów uczestniczących w rozgrywkach. Wpisowe za udział wynosi 300 PLN (brutto) od zespołu,
które należy uiścić w kasie MOSiR przy ul. Henryka Trębickiego 10, lub na konto BS Ostrów Maz. 87
8923 0008 0016 7976 2000 0102 do 11.05.2019r. W tytule wpłaty: Wpisowe ALPN ORLIK 2019 i
nazwa drużyny.
V. Nagrody:
Dla trzech najlepszych zespołów ufundowane zostaną puchary i medale oraz nagrody rzeczowe w
postaci koszulek i/lub znaczników piłkarskich, piłek. Pozostałe uczestniczące zespoły na życzenie
otrzymają pamiątkowe dyplomy. Przewidziana jest również statuetka dla najlepszego strzelca oraz
bramkarza.
Najlepszy strzelec – największa liczba zdobytych bramek.
Najlepszy bramkarz – najmniejsza liczba straconych bramek.

VI. Przetwarzanie danych osobowych:
Zgodnie z art. 12 ust 1 oraz 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119) – dalej RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych uczestników Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej HALA 2019 jest Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach
przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: : mosir@mosir.ostrowmaz.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody Uczestnika tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO w celu
organizacji, przeprowadzania Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej HALA 2019 oraz promocji zawodów i działalności
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie ich uniemożliwi wzięcie udziału osoby
której dane dotyczą w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej ORLIK 2019 organizowanych przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.
5. Odbiorcami danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów: użytkownicy strony internetowej
Administratora oraz profili Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej na portalach
społecznościowych, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia
przetwarzania danych.
6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych uczestników konkursu do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych umieszczonych na profilach
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej portali typu Facebook, Instagram, YouTube,
Snapchat. O zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook można dowiedzieć się na stronie
https://www.facebook.com/policy.php, portalu Youtube – https://policies.google.com/privacy.
7. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody Uczestnika zawodów do czasu realizacji wyżej
wymienionych celów lub do momentu wycofania zgody. Uczestnik zawodów ma prawo do wycofania zgody
na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Uczestnik zawodów posiada prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania zgodnie z przepisami RODO.
9. Uczestnik zawodów posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeśli uzna, że przetwarzanie dotyczących osoby, której dane dotyczą danych osobowych narusza
obowiązujące przepisy prawa.
W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec uczestników zawodów
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

W sprawach nie uwzględnionych w regulaminie decyzje podejmuje organizator.

