REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ DLA AMATORÓW
FORTUNA CUP 2015

I.

ORGANIZATORZY

1.

Organizatorem turnieju piłki nożnej dla amatorów „Fortuna Cup 2015” (dalej „Turniej”) jest LEGIA
WARSZAWA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łazienkowska 3, 00‐449 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St.
Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000097402, posiadająca nr NIP 526‐172‐43‐08, REGON
012362484 (dalej „Organizator”).
Sponsorem i fundatorem nagród w Turnieju jest Fortuna online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o.
z siedzibą w Cieszynie, ul. Bielska 47, 43‐400 Cieszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku‐Białej pod nr KRS
0000002455, posiadająca nr NIP 548‐11‐92‐629, REGON 07070740000000 (dalej „Sponsor”).

1.

II. ORGANIZACJA TURNIEJU, UCZESTNICY
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

Turniej odbywa się w dniu 12/09/2015 r i składa się z fazy grupowej (9 grup A‐I, po 4 drużyny w
grupie) oraz fazy finałowej. Mecze rozgrywane będą od godz. 10.00 do godz. 18.10 na 3 boiskach
(szczegółowy harmonogram rozgrywek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
W turnieju bierze udział 36 drużyn sześcio‐osobowych.
Uczestnikami turnieju mogą być tylko osoby pełnoletnie (w dniu zgłoszenia do turnieju).
Zgłoszenia do turnieju będą się odbywały za pośrednictwem strony internetowej legia.com. Termin
zgłoszeń: od 27/08/2015 do 31/08/2015 (szczegółowy opis systemu zapisów znajduje się w
rozdziale III niniejszego Regulaminu).
Dnia 03/09/2015 spośród prawidłowo zgłoszonych „drużyn” zostanie wylosowanych 36, które
wezmą udział w Turnieju.
Wylosowane drużyny zostaną poinformowane o tym fakcie mailowo przez Organizatora Turnieju.
Potwierdzeniem udziału w Turnieju jest uiszczenie przez wylosowaną drużynę opłaty wpisowej w
wysokości 250 zł w terminie do 7.09.2015
Kolejne drużyny zostaną wpisane na listę rezerwową, w kolejności dokonania pierwotnych zgłoszeń
do Turnieju. W przypadku wycofania się drużyn zakwalifikowanych z jakiejkolwiek przyczyny; w ich
miejsce do turnieju zostają zakwalifikowane drużyny z listy rezerwowej, zgodnie z kolejnością
zgłoszeń.
Ostateczna lista wylosowanych drużyn zostanie podana na stronie internetowej legia.com w dniu
04/09/2015 do godz. 20.00
Jeden uczestnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny. Zawodnicy zgłoszeni do większej liczby
drużyn będą wykluczeni z udziału w Turnieju.
Zespoły rozgrywają mecze w składach sześcioosobowych: pięciu graczy w polu, bramkarz oraz
czterech zawodników rezerwowych.
W dniu Turnieju każdy zawodnik biorący w nim udział musi posiadać przy sobie dowód osobisty lub
inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz datę urodzenia zawodnika.
Weryfikacja wszystkich zawodników odbywa się podczas rejestracji zgłoszonych drużyn na miejscu
turnieju, 12 września 2015 r. między godziną 08:15 a 09:45. Niezależnie od tego Organizator
zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości zawodników przed każdym meczem turnieju.
Udział zawodników nieuprawnionych – nie spełniających kryteriów wiekowych bądź zgłoszonych do
więcej, niż jednej drużyny – będzie skutkował:
a) wykluczeniem nieuprawnionego zawodnika z udziału w turnieju,
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b) walkowerem w stosunku bramkowym 0:3 dla drużyny/drużyn, w której/których wystąpił
nieuprawniony zawodnik, jeśli udział nieuprawnionego zawodnika został ujawniony już po
rozegraniu przez niego meczu/meczów.
15. Ostateczną decyzję w sprawie dyskwalifikacji drużyny podejmuje Organizator zawodów.
III. SYSTEM ZAPISÓW DO TURNIEJU
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Zgłoszenia drużyn do Turnieju dokonuje kapitan drużyny, za pośrednictwem formularza
rejestracyjnego, dostępnego na stronie internetowej legia.com
W formularzu rejestracyjnym Kapitan drużyny podaje następujące dane:
a) nazwę drużyny,
b) dane kapitana drużyny (imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, e‐mail),
c) dane pozostałych 9 członków drużyny (imiona i nazwiska).
Kapitan drużyny ma możliwość zalogowania się na stronie internetowej przeznaczonej do zgłaszania
drużyn w celu edytowania składu drużyny do dnia 08/09/2015 r.
Nazwa drużyny nie może zawierać słów bądź zwrotów powszechnie uznawanych za obraźliwe,
mających wydźwięk rasistowski, a także mogących obrażać uczucia religijne i światopoglądowe.
Do Turnieju drużyna/uczestnik może zgłosić się tylko raz. Wielokrotne zgłaszanie drużyny lub tych
samych członków drużyny będzie skutkowało wykluczeniem drużyny z Turnieju.
Wszelkie informacje dotyczące procesu rejestracji oraz rozgrywek będzie można uzyskać kontaktując
się z Biurem Turnieju za pośrednictwem adresu mailowego fortunacup@legia.pl

IV. DANE OSOBOWE UCZESTNIKOW TURNIEJU
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Dane wszystkich uczestników Turnieju podane przez kapitanów drużyn zgodnie z Regulaminem, będą
przetwarzane na zasadach przewidzianych ustawą o ochronie danych osobowych, na potrzeby
realizacji działań związanych z Turniejem. Wszelkie dane przechowywane są zgodnie z
obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych.
Administratorami danych osobowych Uczestników jest Organizator oraz Sponsor Konkursu.
Administratorzy posiadają w bazie następujące dane uczestników: imię i nazwisko, data urodzenia,
opcjonalnie dane kontaktowe (adres e‐mail i numer telefonu).
Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uczestnictwa
w Turnieju.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie
danych osobowych, Sponsor uprawniony jest w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej
ustawy, do przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celu świadczenia marketingu
bezpośredniego własnych produktów lub świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do ich danych, ich zmiany oraz żądania usunięcia z bazy
Sponsora lub Organizatora.
Akceptując regulamin i przystępując do Turnieju Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji
handlowych zawierających treści związane z urządzaniem zakładów wzajemnych. Informacje będą
przekazywane przez Organizatora lub Sponsora na podane przez Uczestnika dane kontaktowe.
Kapitanowie drużyn oświadczają jednocześnie wraz ze zgłoszeniem drużyny, iż posiadają
umocowanie od wszystkich swoich członków do przekazania ich danych osobowych i wykorzystania
ich w celach o których mowa w niniejszym Rozdziale.

V. SYSTEM ROZGRYWEK
1.
2.

W Turnieju bierze udział 36 drużyn.
Wszystkie rundy zostają rozegrane systemem pucharowym, czyli „przegrywający odpada”. Do
kolejnej rundy kwalifikowani są zwycięzcy poszczególnych meczów.
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3.
4.

5.

6.

W pierwszej rundzie turnieju bierze udział 36 drużyn. Do drugiej rundy przechodzi 16 zwycięskich
drużyn.
W drugiej rundzie turnieju bierze udział 16 zwycięskich drużyn zakwalifikowanych z pierwszej
rundy, wg schematu mistrzowie grup – 9 drużyn i siedem drużyn z najlepszym bilansem z drugiego
miejsca.
W kolejnych rundach bierze udział odpowiednio: 8 drużyn (ćwierćfinał), 4 drużyny (półfinał) i 2
drużyny (finał). Przegrani półfinałów grają o III miejsce. Zwycięzca finału jest zwycięzcą całego
turnieju.
W fazie grupowej (runda I) 36 drużyn podzielonych jest na grupy A – I, po 4 drużyny w grupie.
Eliminacja drużyn następuje wg. poniższych zasad:
a) mecze odbywają się systemem każdy z każdym. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt. za remis
1 pkt. za przegraną 0 pkt. Drużyna która wygra walkowerem otrzymuje 3 pkt. i 5:0 w bramkach.
b) O kolejności w tabeli decyduje:
1) po pierwsze większa ilość zdobytych punktów
2) po drugie wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami – w
przypadku 3 lub więcej takich drużyn tworzymy małą tabelkę
3) po trzecie lepsza różnica bramek
4) po czwarte większa ilość zdobytych bramek
5) po piąte losowanie
c) Faza Finałowa – uzależniona jest od ilości zgłoszonych drużyn. Nie ma możliwości dopisywania
nowych zawodników w ostatnich dwóch kolejkach.

VI. INFORMACJE TECHNICZNE
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Rozgrywki odbywają się na boisku piłkarskim o wymiarach 27 m x 45 m.
Wymiary bramek 2m x 5m.
Rozmiar piłki nożnej: 5.
Czas gry 1 x 15 min, bez przerwy.
Zespoły występują w sześcioosobowych składach /bramkarz + pięciu zawodników w polu ‐ Gra może
być rozpoczęta w sytuacji gdy drużyna liczy 4 zawodników. Jeżeli powyższy warunek nie jest
spełniony, drużynie przeciwnej przyznaje się zwycięstwo walkowerem w stosunku bramkowym 0:3.
Godzina w terminarzu jest godziną rozpoczęcia meczu. Nie jest możliwa zmiana godziny meczu
ustalonej harmonogramem.
Zawodnicy muszą występować w jednolitych strojach sportowych i w obuwiu sportowym/ halówki,
zimówki, lanki. Nie wolno grać w butach z metalowymi lub plastikowymi wkrętami.

VII. PRZEPISY GRY
1.

W czasie Turnieju obowiązują przepisy FIFA z niżej wymienionymi wyjątkami:
a. dopuszczalna jest dowolna liczba zmian w wyznaczonej strefie. Nieprawidłowo przeprowadzoną
zmianę sędzia może potraktować jako nie sportowe zachowanie i ukarać zawodnika
wchodzącego karą jednominutową,
b. nie obowiązują przepisy dotyczące pozycji spalonej;
c. Rzuty wolne pośrednie i bezpośrednie – ustawienie muru drużyny przeciwnej w odległości 5
metrów od piłki,
d. Rzut karny – wykonywany jest z odległości 8 metrów od bramki,
e. Rzut z autu wykonywany jest nogą, piłka stojąca, ustawiona na lub przed linią boiska, mur
ustawiamy w odległości 5 metrów od piłki,
f. Bramkarz wprowadza piłkę do gry wyłącznie rękoma, piłka z rzutu od bramki nie może
bezpośrednio przekroczyć linii środkowej. W przypadku złamania tej zasady drużyna przeciwna
wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska;
g. W trakcie meczów występuje zakaz gry wślizgiem (w kontakcie z przeciwnikiem ), wślizg jest
traktowany jako faul i karany rzutem wolnym bezpośrednim lub rzutem karnym, jeśli zagranie
miało miejsce w polu karnym.
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h.

2.

3.

4.

Kary – sędziowie mogą nakładać na zawodników kary: jednominutowe, dwuminutowe i czerwona
kartka. Zawodnik wykluczony z gry przez karę czasową może powrócić na boisko po minięciu
kary czasowej lub po straconej bramce.
i. Zawodnik wykluczony z gry – czerwona kartka‐ nie może powrócić już do gry w danym meczu.
Zawodnik ukarany czerwoną kartką automatycznie pauzuje minimum jeden mecz.
j. W przypadku czynnego znieważenia sędziego /uderzenie, oplucie itp./ sędzia natychmiast
zakończy mecz. Wynik meczu zostanie zweryfikowany jako walkower przeciwko drużynie, której
zawodnik zawinił. Zawodnik, który dopuści się do takiego czynu zostanie usunięty z Turnieju.
k. Zawodnik, który przekroczy w sposób rażący przepisy wyszczególnione w niniejszym
Regulaminie może zostać zdyskwalifikowany przez Organizatora z dalszego uczestnictwa w
Turnieju.
W przypadku wyniku remisowego spotkań w fazie finałowej, po upływie regulaminowych 20 minut
gry, zostanie przeprowadzona dogrywka trwająca 2 minuty, na zasadzie „złotego gola”. Mecz jest
zakończony w momencie strzelenia pierwszej bramki – drużyna, która strzeli bramkę, wygrywa.
Jeśli dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia po upływie 2 minut, zwycięzcę wyłonią rzuty karne.
Każda drużyna otrzymuje 3 rzuty karne, wykonywane naprzemiennie. Jeśli 3 serie rzutów karnych nie
przyniosą rozstrzygnięcia, drużyny naprzemiennie wykonują po 1 rzucie karnym, aż do wyłonienia
zwycięzcy.
Gra w piłkę na terenie eventu jest dozwolona wyłącznie w oznaczonych, przeznaczonych do tego
miejscach, tj. na boiskach oraz w strefie tricków piłkarskich.

VIII.
1.
2.
3.
4.
5.

NAGRODY

Każdy z uczestników Turnieju otrzymuje pakiet upominkowy, obejmujący okolicznościowy Tshirt
oraz talon na poczęstunek.
Każdy z zawodników drużyn, które zakwalifikują się do półfinału, otrzymuje pamiątkowy medal
Zwycięzcy turnieju otrzymają pamiątkowy puchar oraz pakiet upominkowy obejmujący nagrody
rzeczowe.
Nagrody, o których mowa w pkt. 2 i 3 zostaną Uczestnikom wydane w dniu Turnieju, po jego
zakończeniu.
Jeśli wartość nagrody przekroczy 760 zł, zgodnie z art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych należy odprowadzić podatek w wysokości 11,11% od
wartości wygranej nagrody. W takiej sytuacji do nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda
pieniężna w wysokości 10% łącznej wartości nagrody przyznanej danemu uczestnikowi. Kwota ta nie
zostanie wypłacona, lecz pobrana przez Organizatora na poczet podatku. Odpowiedzialnym za
pobranie i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego jest Organizator.

IX. FINANSOWANIE I DODATKOWE ŚWIADCZENIA
1.

2.
3.

Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 250 zł za zgłoszoną
drużynę w terminie do 7.09.2015, na rachunek bankowy podany w mailu z potwierdzeniem udziału w
Turnieju, wysyłanym przez organizatora do drużyn, które zostały wylosowane. Opłata wpisowa jest w
całości przeznaczana na pokrycie kosztów organizacji turnieju.
Organizator zapewnia drużynom uczestniczącym w Turnieju możliwość skorzystania z wyżywienia w
dniu i miejscu rozgrywania Turnieju.
Transport na/z Turniej/u drużyny zapewniają sobie we własnym zakresie.

X. UBEZPIECZENIE, POMOC MEDYCZNA
1.
2.

Uczestnicy Turnieju ubezpieczeni są przez Organizatora Turnieju od NNW.
Organizator zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w trakcie meczów.

4

3.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w turnieju osób chorych i wynikających z tego
wypadków i urazów. Zaleca się aby zawodnicy biorący udział przeszli badania lekarskie. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Wszelkie zastrzeżenia i uwagi Uczestników Turnieju będą rozpatrywane przez Sędziego zawodów i
Biuro Zawodów, a decyzje przez nich podjęte są ostateczne i obowiązują z chwilą ich ogłoszenia.
Aktualny regulamin Turnieju dostępny jest na stronach legia.com oraz efortuna.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Turnieju lub przesunięcia jego terminu w razie
wystąpienia siły wyższej lub ze względu na złe warunki atmosferyczne.
W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 Organizator informuje niezwłocznie Uczestników, za
pośrednictwem Kapitanów poszczególnych drużyn, o decyzji w przedmiocie odwołania Turnieju lub
przesunięcia jego terminu, z podaniem ewentualnej nowej daty rozgrywek.
Za koszty Uczestników związane z dojazdem na odwołany lub przełożony Turniej Organizator nie
odpowiada. W przypadku przesunięcia terminu Turnieju uiszczone przez drużynę wpisowe zostanie
zaliczone w poczet kolejnego terminu Turnieju.
Do interpretacji regulaminu i przepisów gry uprawniony jest jedynie organizator. Organizator
zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramów i regulaminu.
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