
 REGULAMIN 

 I Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej 

 KZ LZS Orlików E1 

„Wakacje z piłką – szukamy piłkarskich Janków…”  

Turniej dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 

których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki 

I. CEL

 Upowszechnianie sportu poprzez popularyzację piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży;

 Wyszukiwanie utalentowanych młodych piłkarzy oraz pomoc w rozwijaniu ich

piłkarskich talentów;

 Promocja pozytywnego zachowania w sporcie, zdrowej rywalizacji sportowej wśród
dzieci i młodzieży -  propagowanie  idei  fair play;

 Promocja zdrowego trybu życia, umożliwienie spędzania czasu wolnego w sposób
aktywny i atrakcyjny dla młodego pokolenia;

 Wyrównywanie szans, zapobieganie marginalizacji i patologiom społecznym;

 Promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy
obywatelskiej.

II. ORGANIZATORZY FINAŁU CENTRALNEGO

 Krajowe Zrzeszenie Ludowe  Zespoły Sportowe

 Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie LZS

 Samorząd Województwa Śląskiego

 Polski Związek Piłki Nożnej

 Śląski Związek Piłki Nożnej

 Stadion Śląski w Chorzowie



 III. TERMIN I MIEJSCE 

 

 18 - 20.08.2022 r. Stadion Śląski w Chorzowie 
             

 
   IV. UCZESTNICTWO 

 

      1. W turnieju bierze udział 16 drużyn będących członkami  Zrzeszenia LZS (po jednej z 

każdego województwa)  z miejscowości do 20 tys. mieszkańców w kategorii: 

 urodzonych  w 2012 r. i młodsi/młodsze (drużyna może składać się z samych 
chłopców, samych dziewczynek lub drużyna mieszana). 

2. Drużyna składa się maksymalnie z 12 zawodników i zawodniczek,  trenera, kierownika 

drużyny i osoby technicznej. 

Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania aktualnych badań lekarskich. 

3. Każdy zawodnik jest zobowiązany do posiadania aktualnego dokumentu tożsamości ze 

zdjęciem.  

4. Każdy Klub jest zobowiązany do posiadania listy imiennej zawodników stwierdzającej 

przynależność do Zrzeszenia LZS potwierdzoną przez WZ LZS. 

5. Każdy zawodnik jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia NNW. 

     

V.  REGULAMIN ROZGRYWEK  

  

1. Drużyna składa się maksymalnie z 12 zawodników/zawodniczek ur. 2012r.                

 i młodsi/sze, trenera i kierownika drużyny, osoby technicznej. 

2. Drużyna występuje na boisku podczas gry w składzie 6-osobowym:                                               

5 zawodników + bramkarz  

3. Wymiary boiska: 25x45 metrów 

4. Wymiary bramek: 2x5 metrów  

5. Piłki: nr 4 

6. Czas gry: 2 x 10 minut,  

7. Forma: turniejowa - w grupach systemem „każdy z każdym” 

8. Rzut karny:  9 metrów 

9. Pole bramkowe: prostokąt – 15 x 8 metrów 

10. Rzut z autu wykonywany rękami 

11. Gra bez spalonego 

12. Zmiany „hokejowe”  

 
                  VI.  SYSTEM ROZGRYWEK 

 
1. W turnieju finałowym weźmie udział 16 drużyn, które zostaną losowo podzielone na 4 grupy. 

Zwycięzcy grup przechodzą do dalszej części turnieju. Zwycięzcy grup tworzą grupę finałową, 

w której podobnie jak w eliminacjach będzie się rozgrywało mecze w systemie „każdy z 

każdym”.  

2. Drużyny, które zajmą w swoich grupach 2-gie miejsca rozegrają mecze o miejsca V-VIII  

systemem „każdy z każdym”.  



3. Drużyny, które zajmą w swoich grupach 3-cie miejsca rozgrają mecze o miejsca IX-XII  

w systemie „każdy z każdym”. 

4. Drużyny, które zajmą w swoich grupach 4-te miejsca rozgrają mecze o miejsca XIII-XVI  

w systemie „każdy z każdym”.  

5. O kolejności zajętych miejsc w grupach decydują: 

              a) ilość zdobytych punktów  

              b) wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi drużynami 

              c) korzystniejsza różnica bramek 

              d) większa ilość zdobytych bramek 

              e) rzuty karne - po 3 

7.    Podczas trwania rozgrywek finału centralnego  będą prowadzone następujące  

    klasyfikacje: 

 drużynowa 

 fair play 

 MVP - najlepszy zawodnik 

 najlepszy bramkarz 

 król strzelców 
 

VII. NAGRODY 

• Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe.  

 

VIII. SPRAWY FINANSOWE 

1. Koszty organizacji oraz wyżywienia i zakwaterowania  – pokrywa Krajowe Zrzeszenie LZS 
– ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, współorganizatorzy oraz partnerzy. 
Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy lub jednostki delegujące. 
 

IX. DANE OSOBOWE 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników, trenerów, członków drużyn i innego 
personelu jest Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Warszawie, ul. 
Seweryna Krzyżanowskiego 46A, 01-220 Warszawa (dalej: „LZS”). 

2. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez LZS danych osobowych można kierować 
na adres: lzs@lzs.pl 

3. Dane osobowe (tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, data urodzenia, 
PESEL,  przynależność klubowa, województwo,  nr karty zawodnika, numer zawodnika stały 
oraz wizerunek) będą przetwarzane w celu: umożliwienia startu w Turnieju, 
przeprowadzenia i odbycia Turnieju, informowania o przebiegu Turnieju i wynikach 
zawodników na nim osiąganych, promowania Turnieju w mediach, sprawozdawczości 
dotyczącej Turnieju. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie 
uzasadniony interes LZS w postaci umożliwienia zorganizowania i promowania Turnieju i 
działań LZS z tym związanych, realizacji celów statutowych LZS, w szczególności wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promowania rozwoju sportu, rekreacji i 
wychowania fizycznego oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO – niezbędność do wykonania zadania 
(zorganizowania Turnieju), realizowanego w interesie publicznym. 



5. LZS może ujawniać dane osobowe upoważnionym pracownikom/współpracownikom LZS, 
którzy w celu wykonywania swoich obowiązków muszą posiadać dostęp do tych danych; 
pozostałym współorganizatorom; partnerom i sponsorom Igrzysk; przedstawicielom mediów 
relacjonującym przebieg Igrzysk; podmiotom świadczącym na rzecz LZS usługi, np. usługi 
hostingu, usługi informatyczne; dostawcy oprogramowania służącego do zgłaszania 
kandydatów oraz podmiotom, w tym organom i urzędom, które mogą żądać ujawnienia 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa (odbiorcy danych). 

6. Dane  osobowe  będą  przechowywane do czasu zaistnienia podstawy do ich usunięcia. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: 

1) sprostowania w przypadku gdy Pani/Pana dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 

2) usunięcia w przypadku gdy: 
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przetwarzane,  
b) cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych i brak jest innej 

podstawy przetwarzania,  
c) wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych i brak jest 

nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, 
d) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, 
e) dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 

z przepisu prawa,  

3) ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy: 
a) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres 

pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych, 
b) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie wyraża Pani/Pan zgody 

na ich usunięcie, 
c) dane nie są już potrzebne dla LZS, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do 

obrony lub dochodzenia roszczeń, 
d) wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu 

ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie LZS są nadrzędne 
wobec podstawy Pani/Pana sprzeciwu,  

4) przenoszenia danych w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na 
podstawie zgody oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany,  

5) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadku, gdy przetwarzanie 
odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest 
uzasadniony w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją. 

6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. 

7. W przypadku jeśli Pani/Pana dane osobowe nie zostały podane przez Panią/Pana osobiście, 
oznacza to, że uzyskaliśmy je od klubu sportowego lub związku sportowego, do którego 
Pan/Pani przynależy. Podanie danych osobowych nie było wymogiem ustawowym, ale jest 
konieczne do wzięcia udziału w Turnieju. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich. 

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 



X.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Turniej odbywać się będzie  zgodnie z obowiązującymi w terminie Turnieju
Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów  i  zakazów  w  związku z  trwającym stanem  epidemiologicznym.

2. Zgłoszenia
Zgłoszeń dokonują Wojewódzkie Zrzeszenia LZS do dnia 22.07.2022 r.  według  
załączonego wzoru na adres:
swzlzskatowice@poczta.onet.pl oraz  beata.giera@lzs.pl

3. Wizerunek. Wszyscy uczestnicy, trenerzy, członkowie drużyn i inny powiązany
personel biorący udział w Turnieju wyrażają zgodę na rozpowszechnienie swojego
wizerunku, utrwalonego w formie zdjęć lub relacji video, sporządzanych w trakcie
Turnieju, w tym np. w czasie udziału w zawodach, również w obecności innych
uczestników. Zdjęcia i relacje video mogą  być dostępne w prasie, na stronach
internetowych Organizatorów oraz jego struktur wojewódzkich, innych uczestników
Turnieju, branżowych stronach internetowych, kontach Organizatorów w mediach
społecznościowych oraz w informatorach branżowych.

4. W sprawach spornych nie  ujętych  w  regulaminie  rozstrzyga  Organizator.

  Zarząd Rady Głównej   

Krajowego Zrzeszenia  Ludowe Zespoły  Sportowe  

Warszawa,  10.05.2022 r. 
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