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Regulamin Turnieju „BEACH SOCCER” 

 

1. Cel: 

           - popularyzacją plażowej piłki nożnej jako dyscypliny sportu 
           - dobra zabawa 
           - aktywne spędzanie wolnego czasu 
 

2. Organizator: Śremski Sport Sp. z o.o. 

3. Miejsce: Boisko- plaża Jeziora Grzymisław 

4. Termin:          02.07.2022     godz. 09.00  –  DZIECI,     godz. 14.30  –  DOROŚLI 

5. Zgłoszenie do turnieju:  do dnia 30.06.2022 r. do godz. 15:00 -   bok@sremskisport.pl 

        *Informacja pod nr. tel. 501393041 lub  61 22 28 683         

6. Zasady bezpieczeństwa, odpowiedzialność: 

          - Każdy z zawodników bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność, 

             zarówno zdrowotną (zawodnik przystępując do turnieju jest świadom, iż stan 

             jego zdrowia winien umożliwiać mu branie udziału w turnieju, że nie istnieją 

             przeciwwskazania zdrowotne do brania udziału w turnieju) jak i finansową 

             (każdy z zawodników zapewnia sobie do udziału w turnieju właściwą odzież, 

             w szczególności obuwie sportowe dostosowane do danej dyscypliny sportowej). 

          - Każdy z zawodników zobowiązany jest na własny koszt i we własnym zakresie 

             skonsultować swój stan zdrowia z lekarzem przed podjęciem decyzji o wzięciu 

              udziału w turnieju. 

          - Każdy z zawodników biorący udział w turnieju jest zobligowany we własnym 

             zakresie i na koszt własny zapoznać się z podstawowymi zasadami 

              bezpieczeństwa dla danej dyscypliny sportowej (sposób przeprowadzenia 

              rozgrzewki, ćwiczeń rozciągających przed i w czasie turnieju, właściwej 

              pozycji wykonywania poszczególnych ćwiczeń, zachowania ostrożności itp.). 

           - Przystąpienie do turnieju jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że zawodnik 

               spełnia warunki do wzięcia udziału w turnieju pod względem zdrowotnym 

              oraz, że zawodnik posiada podstawową wiedze w zakresie bezpieczeństwa. 

           - Poucza się zawodników, iż powinni posiadać ubezpieczenie OC od 

              nieszczęśliwych wypadków obejmujące uprawianie sportów. Koszt ww. 
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              ubezpieczenia oraz wybór firmy ubezpieczeniowej jest obowiązkiem  zawodnika. 

- Organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w turnieju osób  

chorych i  wynikających z tego powodu wypadków oraz skutków wypadku odniesionych  

podczas gry. 

7. Przepisy i zasady rozgrywek: 

• Uczestnicy: 

               1. W rozgrywkach uczestniczą zespoły 4 osobowe (3 zawodników + bramkarz) 

                 zespół składa się z maksymalnie 8 zawodników 

                2. Zawodnicy biorący udział w turnieju dla dorosłych muszą mieć ukończone 16 lat (kapitan 

                  drużyny odpowiada za przestrzeganie n/n regulaminu ) 

• System rozgrywek: uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn (pucharowy, każdy z 

               każdym, grupowy, mieszany) 

• Czas gry: 2 x po 5 min. (* czas gry uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn ) 

• Zmiana : bez limitu zmian , zmiany dokonywane są w tzw. locie 

• Wynik meczu: 

1. każde spotkanie musi zakończyć się wynikiem rozstrzygniętym. 

2. W przypadku remisu w regulaminowym czasie gry następuje seria strzałów 

dodatkowych do pustej bramki z wyznaczonego miejsca , 1 seria- 4 strzały 

(zawodnicy kończący grę), 2 seria (do skutku po jednym strzale) 

• Kary - Przewinienia karane trzema kolorami kartek: 

1. żółta kartka – ostrzeżenie 

2. niebieska-kara czasowa 1 min 

3. czerwona- wykluczenie 

4. Drużyna może kontynuować grę wówczas gdy na boisku będzie co najmniej z 

2 zawodników, w innym przypadku następuje dyskwalifikacja drużyny w 

 danym meczu. 

         5. Każdy faul jest karany rzutem bezpośrednim. 

• Rzutu rożne/ auty : wykonywane są noga w ciągu 5 sek. od czasu ustawienia piłki. 

• Dopuszczalna jest gra na boso lub w elastycznych ściągaczach. 

• Drużyny powinny posiadać jednakowe koszulki. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w przepisach. 

• W sprawach nieuregulowanych powyżej zastosowanie mają przepisy powszechnie 

• obowiązujące w piłkę nożną. 

Najważniejszą zasada BEACH SOCCER’A jest Fair Play. Idea ta jest wcielana przez zawodników 
wszystkich krajów nie tylko na boisku, ale także poza nim. 
Ta zasada charakteryzuje ten sport i pozwala na permanentny rozwój BEACH SOCCER’A na całym 
świecie. 
 
8. Zasady pkt. poszczególnych imprez: 

    - ZWYCIĘSTWO – 3 pkt. 

    - PRZEGRANA – 0 pkt. 

     - REMIS - 1 pkt. 
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    O kolejności miejsc decydują: 

         * liczba zdobytych pkt. 

         * przy równej ilości pkt. decyduje bezpośredni wynik meczu pomiędzy 

             zainteresowanymi grupami 

        * w przypadku równej ilości pkt. więcej niż 2 drużyn o miejscu decyduje ilość 

            strzelonych bramek 

         * w przypadku braku rozstrzygnięcia decyduje losowanie 

9. Nagrody: 

    Zwycięzcy Turnieju „BEACH SOCCER 2022” otrzymują puchary oraz nagrody  rzeczowe. 

10. Postanowienia końcowe: 

     - Każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem. 

     - Do rozgrzewki każda drużyna powinna posiadać własna piłkę 

     - Zawodnicy przygotowują się do spotkań poza wydzielonym boiskiem. 

     - Przed meczem każda drużyna ma prawo do 2 min. rozgrzewki na boisku 

     - O sprawach spornych równie ujętych w regulaminie głównie decyduje organizator. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych 

       1. Administratorem danych jest: 

           Śremski Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ul. Staszica 1a 

            Numer telefonu: 61 222 86 81 

        2. Celem pozyskiwania danych jest organizacja turnieju Beach Soccer w dniu 02 lipca  2022 r . 

         3. Dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy. 

         4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu 

            do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

            prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do 

              przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

         5. Brak akceptacji na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych skutkuje 

            niedopuszczenie do udziału w turnieju.    

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych. 

 

                                                                                 Data i podpis: …………………………………….. 


