Uchwała nr 96/21/Z
Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej
z dnia 20.12.2021r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rozgrywek halowych o Puchar
Prezesa Śl. ZPN
Na podstawie §35 pkt. 5 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej, Zarząd Śląskiego Związku
Piłki Nożnej postanawia:

1. Zatwierdzić regulamin rozgrywek halowych o Puchar Prezesa Śl. ZPN, w brzmieniu
stanowiącym załącznik do Uchwały.

2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezesowi Śl. ZPN.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes
Śląskiego Związku Piłki Nożnej
(-)Henryk Kula

Załącznik do Uchwały Zarządu Śl. ZPN nr 96/21/Z z dnia 20.12.2021 r.

Regulamin Turnieju halowego o Puchar Prezesa Śląskiego ZPN
w kategorii U-13 i U-12
§1
Śląski Związek Piłki Nożnej i Podokręgi Śl. ZPN są organizatorami rozgrywek halowych
rocznika 2009 i 2010 o Puchar Prezesa Śląskiego ZPN.
§2
W turniejach eliminacyjnych, półfinałowych i finałowym U-13 mogą uczestniczyć zawodnicy
urodzeni w 2009 roku i młodsi (oraz zawodniczki urodzone w 2008 roku i młodsze), natomiast
w U-12 zawodnicy urodzeni w 2010 roku i młodsi (oraz zawodniczki urodzone w 2009 roku
i młodsze). Wszyscy zawodnicy biorący udział w turniejach muszą być potwierdzeni
i uprawnieni do gry w systemie Extranet przez właściwy Podokręg. Rozgrywki prowadzone są
w systemie Extranet.
§3
1. Podokręgi wyłaniają zwycięzców turniejów eliminacyjnych U-13 i U-12 do dnia
16.01.2022 r. i przesyłają nazwę zwycięzcy (pełna nazwa klubu, imię i nazwisko, numer
telefonu i adres mailowy do osoby kontaktowej) na adres slaski@zpn.pl w terminie 3 dni
po zakończeniu turnieju.
W każdym turnieju eliminacyjnym U-13 i U-12 bierze udział 8 drużyn wyznaczonych przez
Podokręgi na podstawie rozgrywek w rundzie jesiennej. Zespoły zostają podzielone przez
Podokręgi na dwie grupy po 4 drużyny i grają systemem każdy z każdym. Drużyny, które
zajęły w grupach 4. miejsca grają o 7. miejsce w turnieju, zespoły z 3. miejsc o 5. miejsce
w turnieju, zespoły z 2. miejsc o 3. miejsce w turnieju i zespoły z 1. miejsc rywalizują
o zwycięstwo w turnieju. Awans do turnieju półfinałowego uzyskują dwa pierwsze zespoły
z każdej kategorii.
2. Turnieje półfinałowe U-13 i U-12 rozegrane zostaną do dnia 31.01.2022 r. i zagrają w nich
po dwa zespoły z każdego Podokręgu wyłonione z turniejów eliminacyjnych. Podział na
grupy jest następujący:
grupa 1: Częstochowa, Sosnowiec, Zabrze
grupa 2: Bytom, Katowice, Lubliniec
grupa 3: Bielsko-Biała, Tychy, Żywiec
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grupa 4: Racibórz, Rybnik, Skoczów
Organizatorami rozgrywek w obu kategoriach są Podokręgi: Sosnowiec, Bytom, Tychy
i Skoczów.
Podokręgi-organizatorzy wskażą miejsce, datę i dokładną godziną turniejów półfinałowych
do dnia 25.01.2022 r., natomiast w terminie 3 dni po zakończeniu turniejów prześlą nazwy
zwycięzców (pełna nazwa klubu, imię i nazwisko, numer telefonu i adres mailowy do osoby
kontaktowej) na adres slaski@zpn.pl
W każdym turnieju półfinałowym U-13 i U-12 bierze udział po 6 drużyn, które grają
systemem każdy z każdym. Najlepszy zespół z każdej kategorii awansuje do turnieju
finałowego.
3. Turnieje finałowe U-13 i U-12 odbędą się w dniu 06.02.2022 r. na terenie Podokręgu
Lubliniec z udziałem zwycięzców czterech grup. W wyniku losowania zostaną wyłonione
dwie pary półfinałowe. Zwycięzcy zagrają o zwycięstwo w turnieju o Puchar Prezesa
Śląskiego ZPN. Przegranych z półfinałów czeka rywalizacja o 3. miejsce.
§4
W turniejach eliminacyjnych, półfinałowych i finałowych obowiązują następujące zasady
rozgrywania meczów:
1. Czas gry w turniejach eliminacyjnych i półfinałowych wynosi 1 x 12 minut.
2. Czas gry w turnieju finałowym wynosi 1 x 25 minut.
3. Drużyny składają się z 10 zawodników. Jednocześnie na boisku może przebywać
5 zawodników, tj. 4 zawodników w polu + bramkarz.
4. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną liczbę zawodników.
Obowiązuje zasada tzw. zmian powrotnych.
5. Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery według obowiązujących przepisów.
6. Mecze rozgrywa się piłkami nr 4, wykorzystywanymi w rozgrywkach piłki nożnej
9-osobowej.
7. Po uderzeniu od sufitu, konstrukcji, oświetlenia, itp. będzie zarządzony wrzut na boisko na
wysokości danego zdarzenia, przeciwko drużynie, która dopuściła się przewinienia.
8. Wznowienie piłki z autu na boisko wykonuje się zgodnie z unifikacją PZPN poprzez
wprowadzenie piłki na boisko, a następnie wykonania kolejnego zagrania.
9. Rzut karny wykonuje się z odległości 7 metrów (z linii pola karnego na wprost bramki).
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10. Bramkarz gra rękami tylko we własnym polu bramkowym będącym jednocześnie polem
karnym.
11. Po wyjściu piłki poza linię bramkową bramkarz wprowadza piłkę do gry z pola
bramkowego ręką. Za naruszenie przepisu sędzia dyktuje rzut wolny pośredni dla drużyny
przeciwnej z linii środkowej.
12. W zawodach przyznaje się punkty zgodnie z poniższymi zasadami:
a) zwycięstwo - 3 punkty,
b) mecz nierozstrzygnięty (remisowy) - 1 punkt,
c) przegrana - bez punktów.
13. Kolejność w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów. W przypadku uzyskania
równej liczby punktów przez dwie drużyny, o zajętym miejscu decyduje kolejno:
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik bezpośredniego
spotkania),
b) korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań,
c) przy identycznej różnicy - większa liczba zdobytych bramek,
d) rezultat rzutów karnych określonych w ust. 14.
14. Po nierozstrzygniętych spotkaniach sędzia zarządza wykonywanie rzutów karnych (po 3) –
w turniejach eliminacyjnych i półfinałowych o zasadności ich rozgrywania decyduje
Podokręg organizujący turniej.
W przypadku, gdyby pierwsza seria rzutów karnych nie wyłoniła zwycięzcy, sędzia
zawodów nakazuje wykonywanie rzutów karnych „na przemian”, aż do rozstrzygnięcia.
Rezultat rzutów karnych jest brany pod uwagę wyłącznie w sytuacji braku możliwości
ustalenia kolejności miejsc, o których mowa w ust. 13.
15. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwie drużyny o zajętym
miejscu kolejno decydują:
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,
b) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań,
c) większa liczba zdobytych bramek w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,
d) korzystniejsza różnica bramek w rozgrywkach grupowych,
e) większa liczba zdobytych bramek w rozgrywkach grupowych,
f) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się niewystarczające,
o kolejności drużyn w tabeli zadecyduje losowanie.
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16. Sędzia zawodów, w celach wychowawczych, może dwukrotnie, okresowo wykluczyć
zawodnika z gry na 2 minuty. Trzecie wykluczenie tego samego zawodnika powoduje
całkowite wykluczenie go z gry.
17. Drużyna, której zawodnik został ukarany okresowym lub całkowitym wykluczeniem z gry
może w tych zawodach wprowadzić w jego miejsce nowego zawodnika.
18. W przypadku całkowitego wykluczenia zawodnika z gry, Organizator, uwzględniając wagę
przewinień zawodnika, stanowiących podstawę wykluczenia, może zadecydować
o nałożeniu na niego kary dyscyplinarnej.
19. Kadra na Turniej składa się z nie więcej niż 10 zawodników, którym towarzyszy
2 opiekunów.
20. Kluby we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu swoich drużyn na Turniej oraz
ubezpieczają zawodników.
21. Protesty w sprawie zawodów są rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora są
ostateczne.
§5
We wszystkich innych sprawach dotyczących rozgrywek, a nie objętych przepisami niniejszego
Regulaminu, decyzje podejmuje Organizator.
§6
Integralną część regulaminu stanowią:
1. załącznik nr 1 (oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział
dziecka w turnieju),
2. załącznik nr 2 (lista zawodników).

Prezes
Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Henryk Kula
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Załącznik 1
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO**
O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ DZIECKA
W TURNIEJU HALOWYM O PUCHAR PREZESA ŚLĄSKIEGO ZPN
JA NIŻEJ PODPISANY/A:
*Nazwisko rodzica (opiekuna)…..………………………………... *Imię rodzica (opiekuna)……………………………………….
Adres e-mail:………………………………………………………….…. *Numer telefonu…………………………………………………..
*Nazwisko rodzica (opiekuna)…..………………………………... *Imię rodzica (opiekuna)……………………………………….
Adres e-mail:………………………………………………………….…. *Numer telefonu…………………………………………………..
WYRAŻAM ZGODĘ, JAKO RODZIC/OPIEKUN PRAWNY** NA UDZIAŁ MOJEGO DZIECKA:
*Nazwisko dziecka………………………………………………………
*Imię dziecka………………………………………………………..
*Obywatelstwo…………………………………………………………… *Nr PESEL/Paszport***………………………………………….
*Miasto………………………………………………………………………..

*Kod pocztowy………………………………………………………

w Turnieju halowym o Puchar Prezesa Śląskiego ZPN w sezonie 2021/2022.
*Niniejszym oświadczam, iż nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału mojego dziecka
w Turnieju oraz jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy mojemu dziecku, jeśli taka
potrzeba zaistnieje.
Data, Podpis………………………………………………..…………………………………………………………Data, Podpis ………………………………………………..………………………

*WSZYSTKIE PONIŻSZE ZGODY SĄ OBOWIĄZKOWE:
TAK NIE

Wyrażam zgodę jako rodzic/opiekun prawny** na udział mojego dziecka w Turnieju halowym o Puchar Prezesa
Śląskiego ZPN w roku 2021 (dalej Turniejem) i oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem Turnieju
i akceptuję jego postanowienia.

TAK NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Śląski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Katowicach przy ul. Francuskiej 32,
40-028 Katowice (dalej Śl. ZPN) moich danych osobowych w związku z udziałem mojego dziecka w Programie, w tym
w celach elektronicznej rejestracji mojego dziecka w Turnieju w systemie.

TAK NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ŚZPN danych osobowych mojego dziecka w związku z udziałem mojego
dziecka w Turnieju, w tym w celach elektronicznej rejestracji mojego dziecka do Turnieju w systemie.

TAK NIE Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas Turnieju oraz na bezpłatne wykorzystanie tego
wizerunku na potrzeby organizacji Turnieju oraz działalności Śl. ZPN, poprzez umieszczenie zdjęć i filmów
w przestrzeni publicznej. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

TAK NIE Wyrażam zgodę na używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie materiałów fotograficznych

i filmowych zawierających wizerunek i wypowiedzi mojego dziecka, utrwalonych podczas trwania Turnieju
jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej)
wyłącznie na potrzeby promocji Programu oraz na potrzeby działalności statutowej Śl. ZPN. Niniejsza zgoda jest
nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
Wyrażam zgodę, aby dla potrzeb realizacji działań informacyjno-promocyjnych Turnieju oraz działalności Śl. ZPN,

TAK NIE wizerunek mojego dziecka może być użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego i poligraficznego
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony
towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z udziałem mojego dziecka mogą być cięte,
montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby wydarzenia - bez obowiązku
akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, bilbordy,
inne drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, radiowe, materiały prasowe, rozpowszechnianie
w sieciach telefonii komórkowej oraz w Internecie. Wizerunek dziecka nie może być użyty do innych celów, w formie
lub publikacji obraźliwej dla dziecka lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka.

Data, Podpis ………………………………………………..……………………………………………………Data, Podpis ………………………………………………..…………………
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*Płeć: K / M
*Płeć: K / M

*Płeć: K / M

ZGODY DOBROWOLNE:
TAK NIE
Wyrażam zgodę na otrzymywanie przeze mnie od Śl. ZPN informacji handlowych drogą elektroniczną.

TAK NIE Wyrażam zgodę na otrzymywanie przez mnie informacji handlowych drogą elektroniczną, pochodzących od

podmiotów współpracujących z ŚZPN. Przez podmioty współpracujące rozumie się w szczególności podmioty,
z którymi ŚZPN ma zawarte umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną.

Data, Podpis ………………………………………………..…………………………………………………………Data, Podpis ………………………………………………..……………………..

OŚWIADCZENIE JEDNEGO RODZICA (wypełniane w przypadku, gdy może się podpisać tyko jeden rodzic/opiekun prawny):
Oświadczam, że będąc pouczona/y o treści art. 97 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U.
2019 r. poz. 2086 z późn. zm.), wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez drugiego rodzica/opiekuna
prawnego nie jest możliwe z przyczyn mi znanych bądź uzyskałam/em zgodę na przetwarzanie danych od drugiego
rodzica/opiekuna prawnego.
Art. 97. § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej
wykonywania. § 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między
nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.
Data, Podpis ………………………………………………..………………………………….…………….……
*pole obowiązkowe, ** niepotrzebne skreślić, ***w przypadku obywatelstwa innego niż polskie

W związku z przetwarzaniem podanych danych osobowych, informujemy:
I.
II.
III.

IV.

V.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych decydujący o celach i zakresach przetwarzanych danych jest
ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, ul. Francuska 32, 40-028 Katowice, adres email: slaski@zpn.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się
skontaktować korzystając z poczty elektronicznej iod@slzpn.katowice.pl
Dane osobowe Państwa dziecka/podopiecznego przetwarzane będą w celach:
1) związanych z wzięciem udziału w Programie, na podstawie zaakceptowanego przez Państwa Regulaminu
(art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO) oraz wyrażonej
zgody na przetwarzanie tzw. danych osobowych szczególnej kategorii, czyli np. danych dotyczących
zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
2) przeprowadzenia elektronicznej rejestracji w systemie extranet oraz na stronach Śl. ZPN, które stanowią
usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Śl. ZPN (art. 6 lit. b RODO).
3) obrony lub dochodzenia roszczeń z tytułu udziału w Programie, co stanowi prawnie uzasadniony interes
Śl. ZPN (art. 6 lit. f RODO);
4) archiwalnych w interesie publicznym co również stanowi uzasadniony interes Śl.ZPN (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
5) reklamowych, promocyjnych, marketingowych i handlowych Śl. ZPN, jeżeli wyraził/a Pani/Pan na to
stosowną zgodę (art. 6 lit. a RODO).
Odbiorcy to inne organizacje, którym Śl. ZPN może ujawnić dane osobowe Państwa dziecka/podopiecznego
(zawsze robimy to zgodnie z prawem). Należą do nich:
1) Polski Związek Piłki Nożnej,
2) międzynarodowe struktury piłki nożnej (UEFA, FIFA) oraz zagraniczne federacje piłkarskie,
3) organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie
postępowań,
4) podmioty zewnętrzne wspierające ŚZPN w świadczeniu usług, czyli takim, które zapewniają usługi
informatyczne, wykonują usługi konsultingowe, prawne lub audytowe, lub współpracują z Śl. ZPN
w ramach kampanii marketingowych.
5) ubezpieczyciele,
6) podmioty prowadzące działalność leczniczą.
Dane osobowe Państwa dziecka/podopiecznego będziemy przetwarzać przez czas jego udziału w Programie,
a po jego zakończeniu:
1) do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w Programie (do 6 lat);
2) do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach reklamowych, promocyjnych,
marketingowych i handlowych Śl. ZPN;
3) w pozostałym, niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym, dane będą przetwarzane
w sposób ciągły (np. skład zwycięskiej drużyny).
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VI.

VII.
VIII.
IX.

X.

Ponieważ przetwarzamy dane Państwa dziecka/podopiecznego, mają Państwo wobec nas prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych,
2) sprostowania danych,
3) usunięcia danych,
4) ograniczenia przetwarzania,
5) przenoszenia danych,
6) wniesienia sprzeciwu,
7) cofnięcia zgody (udzielonej m.in. w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych i handlowych
Śl. ZPN) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich
danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Państwa danych osobowych dziecka/podopiecznego jest dobrowolne, przy czym niezbędne do
udziału w Programie.
Nie będziemy przekazywali danych osobowych Państwa dziecka/podopiecznego do Państw Trzecich, a więc
państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Dane osobowe Państwa dziecka/podopiecznego będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym
w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny
sposób istotnie wpływać na sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez Śl. ZPN polega na przetwarzaniu danych Państwa
dziecka/podopiecznego (również w sposób zautomatyzowany) w celu stworzenia statystyk i profili
zawodniczych.
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Załącznik 2 - Lista zawodników
#KOPALNIATALENTÓW #GRAMYCAŁYROK #DĄŻYMYDOMISTRZOSTWA

Zespół: ………………………………………………………………………………………………………………………
Trenerzy: …………………………………………………………………………………………………………………..
L.p.
1.

Nazwisko, imię

Data urodzenia

Numer

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Podpis Trenera/opiekuna prawnego: …………………………………………………………………………………
W związku z Covid-19 uczestniczka lub uczestnik turnieju ma własną butelkę wody bądź
bidon z wodą, który służy tylko właścicielowi.
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