
 

 

REGULAMIN 

I Otwarte Mistrzostwa Augustowa w Piłce Nożnej Plażowej  

Beach Soccer 

 22.08.2021 r. 

 

I. ORGANIZATOR:  

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, ul. Sucharskiego 15, 16-300 Augustów 

II. TERMIN I MIEJSCE:  

22 sierpnia 2021 r. (niedziela) godz. 10:00, Ośrodek Sportów Plażowych przy ul. Zarzecze w 

Augustowie  

III. CELE TURNIEJU:  

1. Popularyzacja Beach Soccera.  

2. Wyłonienie najlepszej drużyny turnieju.  

3. Promocja zdrowego stylu życia poprzez sport.  

4. Rozpowszechnianie zasad Fair Play. 

 IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

1.Każda drużyna przed rozpoczęciem rozgrywek dostarcza organizatorowi listę zawodników z 

podaniem imienia, nazwiska, datą urodzenia i podpisana przez kapitana drużyny.  

2. W skład drużyny mogą wchodzić zawodnicy urodzeni w 2006 r. i starsi.  

3. Każdy zawodnik poniżej 18 roku życia musi obowiązkowo posiadać pisemną zgodę rodziców na 

udział w I Otwartych Mistrzostwach Augustowa w Piłce Nożnej Plażowej - Beach Soccer.  

4. Drużyna powinna mieć jednego przedstawiciela, który odpowiada za zawodników podczas turnieju.  

5. Weryfikacja zawodników musi odbywać się przed meczem.  

6. Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.  

7. W przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu, drużyna lub zawodnik może zostać 

zdyskwalifikowana.  

8. Zawodnicy pozostający pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie zostaną dopuszczeni 

do gry w turnieju,  

9. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań lekarskich.  

10. Każda z drużyn ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.  

 

 



V. ZASADY I SYSTEM ROZGRYWEK:  

1. W grze bierze udział (w jednej drużynie) 4-ech zawodników z pola i bramkarz.  

2. Minimalna liczba zawodników na boisku podczas gry wynosi 3, wykluczenie kolejnego zawodnika 

powoduje przyznanie walkowera drużynie przeciwnej.  

3. Przy przebywaniu na boisku 6 lub więcej zawodników sędzia dyktuje rzut wolny bezpośredni dla 

drużyny przeciwnej i usuwa zawodnika wskazanego przez kapitana.  

4. System rozgrywek jest uzależniony od liczby drużyn – pucharowy, grupowy.  

5. Czas gry – 2 x 10 min. W przypadku remisu dogrywka 5 min. W przypadku braku rozstrzygnięcia po 

dogrywce rozgrywana jest seria rzutów karnych (3 rzuty karne).  

6. Dopuszczalny czas oczekiwania na drużynę przed meczem wynosi 5 min. Po upływie tego czasu 

przyznaje się walkower na niekorzyść drużyny, która nie dotarła na mecz w wyznaczonym czasie,  

7. Zmian zawodników można dokonywać w trakcie gry systemem hokejowym,  

8. Zmian można dokonywać wyłącznie w wyznaczonej strefie.  

9. Po wybiciu piłki poza linię boczną, aut wykonywany jest poprzez wprowadzenie piłki do gry nogą, w 

miejscu, w którym piłka opuściła pole gry.  

10. Bramka zdobyta bezpośrednio po wykopie z autu nie będzie uznana.  

11. Gra bez „spalonego”.  

12. Odległość muru od piłki w przypadku wykonywania stałych fragmentów gry – 5 metrów.  

13. Rzut wolny po faulu wykonuje poszkodowany zawodnik z miejsca, w którym przewinienie zostało 

popełnione (w przypadku urazu może wykonać go inny zawodnik danej drużyny, jednak poszkodowany 

nie może powrócić na plac gry do końca danej połowy), w przypadku zagrania piłki ręką przez gracza 

innego niż bramkarz dyktuje się rzut wolny bezpośredni wykonywany przez dowolnego zawodnika 

danej drużyny; rzut karny wykonuje zawodnik poszkodowany; rzut wolny odbywa się bez ustawiania 

muru,  

14. Daną połowę spotkania lub grę po utracie bramki rozpoczyna się na środku placu gry, zabroniony 

jest bezpośredni strzał na bramkę rywala  

15. Wprowadzenie piłki do gry przez bramkarza a) bramkarz wznawia grę wyłącznie ręką, b) możliwe 

jest podanie piłki do własnego bramkarza, jednak powtórzenie tego zagrania skutkuje rzutem wolnym 

z miejsca, w którym stał podający zawodnik  

VI. PUNKTACJA.  

1.W spotkaniach wliczanych do punktacji:  

a) wygrana: 3 punkty,  

b) remis: 1 punkt,  

c) przegrana: 0 punktów.  

2. O kolejności miejsc w grupie decydują:  

a) większa liczba zdobytych punktów  

b) bezpośredni mecz pomiędzy zainteresowanymi drużynami.  

c) lepsza różnica bramek  

d) większa liczba zdobytych bramek  

3. Przy zastosowaniu pucharowego systemu rozgrywek o awansie do następnej rundy decyduje 

zwycięstwo w danym meczu.  

a) w przypadku wyniku remisowego o awansie do następnej rundy decydują rzuty karne (3 rzuty karne, 

w przypadku nierozstrzygnięcia w dalszej kolejności rzuty karne wykonywane są do pierwszego błędu). 

 

 



VII. KARY.  

1.Kary regulaminowe: 

a) zawodnik może zostać ukarany żółtą (dwuminutowa kara) lub czerwoną kartką (wykluczenie do 

końca meczu);  

2. Zawodnik ukarany czerwoną kartką w trakcie gry nie pauzuje w następnym meczu.  

3. Jeżeli dojdzie do bójki pomiędzy zawodnikami, zostają oni zdyskwalifikowani do końca turnieju.  

VIII. SPRZĘT.  

1. Dopuszczalna gra boso, w miękkich ściągaczach lub skarpetach, stroje graczy składają się szortów i 

koszulek jednolitej barwy, można używać również plastikowych okularów ochraniających oczy. 

2. Bezwzględnie zakazana jest gra w korkach plastikowych bądź metalowych, kolcach itp.,  

3. Jeżeli jedna z drużyn nie posiada jednolitych strojów, wówczas zobowiązana jest do założenia 

plastronów. 

 IX. SPRAWY ORGANIZACYJNE.  

1. Organizatorzy zapewniają podstawową opiekę medyczną.  

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie. 

3. W przypadku stwierdzenia przez organizatorów szkód lub zniszczeń na terenie obiektu sportowego 

gdzie odbywa się impreza dana sportowa, organizatorzy mają prawo wyciągnąć konsekwencje wobec 

sprawców zaistniałego zdarzenia.  

XI. UWAGI KOŃCOWE:  

1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatorów.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.  

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie w zależności od wyboru 

wizerunku, nazwiska, zdjęć z turnieju, w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących 

obecnie i w przyszłości na całym świecie.  

4. W sprawach spornych, lub nie ujętych w regulaminie, decyduje organizator i sędzia główny 

zawodów.  

5. Warunkiem rozegrania turnieju jest udział min. 4 drużyn.  

6. Do Regulaminu wprowadza się Klauzule RODO stanowiąca Załącznik nr 1. 

 

XII. ZGŁOSZENIA:  

1. Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 19 sierpnia 2021 r.  

2. Zgłoszenia drużyn przyjmowane na formularzu (lista zgłoszeniowa).  

3. Formularz (lista zgłoszeniowa), regulamin oraz wszelkie informacje dotyczące turnieju dostępne są 

na stronie internetowej CSiR-u: www.basenaugustow.pl w zakładce Imprezy i zawody. 

4. Zgłoszenia przyjmowane są: na adres e-mail: lukasz.bucko@basenaugustow.pl  

 5. Drużyny, które dostarczą organizatorowi nie wypełnioną kompletnie listę zgłoszeniową nie zostaną 

dopuszczone do turnieju. 
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Załącznik nr 1 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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 sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z 

dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych (dalej jako „ADO”) Pani/Pana/Uczestnika jest Centrum 
Sportu i Rekreacji w Augustowie mieszczący się przy ul.  ul. mjr. Sucharskiego 15 
reprezentowane przez Dyrektora (dalej jako „Ośrodek”). Z ADO można się skontaktować przez 
telefon (87) 643 67 58 oraz za pomocą poczty elektronicznej: info@basenaugustow.pl 

2. Został Powołany inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty 
elektronicznej: kontakt.itrs@gmail.com  

3. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika przetwarzane będą w celu uczestnictwa i promocji 

zawodów zgodnie z dobrowolnie wyrażoną zgodą z art. 6 ust. 1 lit. a) na: 

a) przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, 
adresu email oraz wizerunku i ich publikacji na oficjalnej stronie internetowej ADO, 
portalu społecznościowym Facebook i publikacji w prasie i ich portalach, 

b) nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa 
autorskiego, 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika przysługuje Pani/Panu 
prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, usunięcia, jeśli 
przetwarzanie odbywa się za wyrażoną wcześniej zgodą, żądania ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. 
Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. mają Państwo prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Odbiorcą danych będzie hosting oficjalnej strony internetowej CSiR w Augustowie, Facebook 
Inc. ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych innym podmiotom poza organami 
upoważnionymi do tego na podstawie przepisów prawa lub jest konieczne w sytuacji żywotnego 
interesu osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1. lit d) RODO.  

6. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą podlegały automatycznemu profilowaniu. 

7. ADO nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej z wyjątkiem danych publikowanych na oficjalnym profilu społecznościowym 

administratora - Facebook (USA).  

8. Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po upływie 30 dni od zakończenia zawodów lub 
do wycofania zgody.  

9. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej uczestnictwo w 
zawodach nie jest możliwe bez ich podania. 
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