
Regulamin Turnieju Rekreacyjnego
ŚWIĘTOCHŁOWICKI MUNDIAL

 w piłkarzykach stołowych

Świętochłowice, maj 2018 r.



I. ORGANIZATORZY
1. Organizatorami turnieju są:
a) Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” (ul. Bytomska 40 Świętochłowice),
b) Urząd Miasta Świętochłowice (ul. Katowicka 54 Świętochłowice),
c) Pizzeria „Olimp” (al. Parkowa 15 Świętochłowice).

II. CELE
1. Wyłonienie zwycięzców.
2. Integracja świętochłowiczan oraz społeczności z miast ościennych.
3. Dobra zabawa.
4. Nawiązanie do zbliżającego się Mundialu w Rosji.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Turniej odbędzie się w niedzielę 09.06.2018r. Rozpoczęcie zawodów zaplanowano o godz. 11:00.
2. Turniej odbędzie się w Pizzerii „Olimp” przy al. Parkowej 15 w Świętochłowicach.

IV. UCZESTNICY
1. W turnieju może wziąć udział każdy, bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania, itp.
2. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich 
tożsamość i na każde wezwanie organizatorów bądź sędziego okazywać ten dokument.

V. DRUŻYNY
1. Do turnieju przystąpią łącznie 32 drużyny.
2. Drużyny składają się z dwóch osób, w tym jednego kapitana.
3. Za wszelkie sprawy formalne dotyczące drużyny odpowiada kapitan.

VI. ZAPISY
1. Aby zapisać się do turnieju należy wysłać e-mail z następującymi danymi:
a) imię i nazwisko kapitana,
b) miejscowość zamieszkania kapitana,
c) numer telefonu do kapitana,
d) imię i nazwisko drugiego gracza,
e) miejscowość zamieszkania drugiego gracza,
f) numer telefonu drugiego gracza.
Zgłoszenie e-mail należy wysłać na adres:

r.bakos@osir-skalka.pl
2. O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwsze 32 drużyny mają prawo do udziału 
w zawodach. Każdy kolejny zespół będzie umieszczony na liście rezerwowej. Pierwszeństwo 
udziału w turnieju będzie mieć ta drużyna z listy rezerwowej, która wcześniej wysłała e-mail 
zgłoszeniowy.
3. Zgłoszenia (e-maile) będą przyjmowane do dnia 07.06.2018r. do godziny 23:59.
4. Wysłanie zgłoszenia e-mail nie jest gwarancją udziału w turnieju. Aby potwierdzić swój udział 
należy zgłosić się w dniu imprezy do biura zawodów umiejscowionego w miejscu rozgrywania 
turnieju w godzinach: 10:00 – 10:30.
5. Drużyna która nie potwierdzi swojego udziału zostaje wykluczona, a jej miejsce ma prawo zająć 
pierwsza w kolejności obecna w tym czasie drużyna z listy rezerwowej.
6. Uczestnictwo w turnieju jest BEZPŁATNE.
7. Całkowita odpowiedzialność za skład oraz dane zgłoszonej drużyny spoczywa na kapitanie.



VII. SYSTEM ROZGRYWEK
1. System rozgrywek jest analogiczny do systemu zbliżającego się Mundialu w Rosji.
2. Każdej drużynie zostanie przydzielony drogą losowania kraj biorący udział w tegorocznych 
Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej.
3. Podział reprezentacji na grupy jest identyczny jak na Mundialu.

VIII. PRZEPISY ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWE
1. Na wniosek drużyny przeciwnej organizator, przed lub w trakcie meczu ma obowiązek 
sprawdzenia tożsamości osób znajdujących się w protokole zawodów. Po zakończeniu spotkania 
wszelkie wnioski i protesty drużyn nie będą weryfikowane.
2. Mecze będą rozgrywane w następujący sposób:
a) 8 minut mecz – czyli 2 razy po 4 minuty,
b) w meczach grupowych za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis otrzymuje 1 punkt, 
za przegraną 0 punktów,
c) o kolejności pozycji w grupie po trzech meczach decyduje ilość zdobytych punktów. Jeżeli dwie 
lub trzy drużyny zdobędą taką samą ilość punktów, o kolejności tych drużyn decydować będzie tzw.
mała tabela, czyli wyniki meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami, gdzie decyduje ilość
zdobytych punktów, następnie większa różnica bramkowa, a przy tej samej różnicy decyduje 
większa ilość zdobytych bramek. W przypadku nie rozstrzygnięcia przy pomocy małej tabeli, 
zdecyduje większa różnica bramek w ogólnej tabeli, a przy tej samej różnicy decyduje większa 
ilość strzelonych bramek. Jeżeli to nie przyniesie rozstrzygnięcia, decyduje losowanie,
d) począwszy od 1/8 finałów, jeżeli w ustalonym czasie gry, wynik będzie nierozstrzygnięty, 
zostanie rozegrana dogrywka 2 razy 2 minuty. Jeżeli dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia 
decyduje złota bramka, czyli wygrywa drużyna , która jako pierwsza zdobędzie bramkę.
3. Zawodnikom i publiczności nie wolno kłaść na stole żadnych przedmiotów.
4. Decyzje sędziego są ostateczne.
5. Kłótnia ze sędzią może zakończyć się dyskwalifikacją z turnieju.
6. Dla najlepszych trzech drużyn przewidziane są puchary oraz nagrody niespodzianki.

IX. PRZEPISY GRY W PIŁKARZYKI STOŁOWE
1. Rozpoczęcie gry:
a) jeżeli drużyna nie rozpocznie gry w ciągu 1 minuty od gwizdka sędziego rozpoczynającego 
pojedynek, przegrywa mecz walkowerem wynikiem 10:0.
2. Mecz:
a) mecze rozgrywane są jedną piłką,
b) drużyna wyczytana jako pierwsza rozpoczyna grę białymi piłkarzykami,
c) mecz uważa się za rozpoczęty, w momencie wrzucenia na stół piłki przez sędziego.
3. Zdobycie bramki:
a) bramka zostaje zdobyta w momencie wpadnięcia piłki do bramki przeciwnika,
b) bramka nie zostaje uznana, gdy:

– piłka wypadnie z bramki,
– zostanie zdobyta w wyniku wykonania obrotu przekraczającego 360 stopni,
– zostanie strzelona z pierwszej piłki, bezpośrednio po wrzuceniu jej przez sędziego.

4. „Martwa piłka”:
a) za „martwą piłkę” uznaje się piłkę będącą poza zasięgiem piłkarzyków obu drużyn,
b) poruszanie stołem, uderzanie w drążki lub ich wyginanie jest karane żółtą kartką,
c) w przypadku wystąpienia na stole sytuacji „martwej piłki” sędzia zobligowany jest ponownie 
otworzyć grę wrzutem piłki na stół.
5. Kary:
a) sędzia ma prawo upomnieć zawodnika za:

– rozmowy podczas gdy piłka jest w grze,
– przekleństwa, obelgi,



– rozpraszanie przeciwnika,
– uderzanie drążkami lub piłkarzykami w elementy stołu w celu wywołania hałasu 

rozpraszającego przeciwnika,
– niewyciszony telefon podczas gry,
– ingerowanie w pole gry podczas meczu, chyba że polega na usunięciu zanieczyszczeń 

i zostało to wcześniej zgłoszone sędziemu,
– inne zachowania, które sędzia uzna za niesportowe,

b) sędzia ma prawo ukarać zawodnika żółtą kartką za:
– trzecie (niekoniecznie to samo) upomnienie,
– wykonywanie obrotów przekraczających 360 stopni (tzw. „kręciołki”),
– dotykanie, łapanie drążków przeciwnika,
– szybkie, regularne uderzanie w jedną lub naprzemiennie w obie bandy, także wówczas, gdy 

przeciwnik nie jest w posiadaniu piłki,
– poruszanie stołem bez względu na intencje,
– żółta kartka jest równoznaczna z przyznaniem bramki przeciwnikowi,

c) sędzia ma prawo ukarać zawodnika czerwoną kartką za:
– złośliwe i powtarzające się łamanie regulaminu oraz zasad fair play,
– trzecią żółtą kartkę,
– czerwona kartka wyklucza zawodnika z dalszej części meczu, a pojedynek kontynuuje drugi

zawodnik sam,
– otrzymanie czerwonej kartki przez drugiego zawodnika wyklucza drużynę z dalszej części 

turnieju, a mecz wygrywa drużyna przeciwna wynikiem: 
(zdobyte bramki w trakcie meczu)+10:0

d) w przypadku rażącego łamania zasad regulaminu sędzia może wykluczyć drużynę z dalszej
części turnieju.
6. Zmiany pozycji:
a) Podczas meczu jest dozwolona zmiana pozycji pomiędzy zawodnikami (napastnik/obrońca) 
w dowolnym momencie meczu.
7. „Kręciołki”
a) obrót piłkarzyka o więcej niż 360 stopni przed lub po uderzeniu w piłkę jest zabroniony i karany 
żółtą kartką (bramką dla przeciwnika),
b) bramka zdobyta „kręciołkiem” nie jest uznawana,  a grę rozpoczyna  drużyna sędzia,
c) jeżeli któraś z drużyn wykona „kręciołek”, a bramka nie zostanie zdobyta, to akcja jest 
przerywana i później wznawiana przez sędziego.

X. WIDZOWIE
1. Widzami są wszystkie osoby przebywające w miejscu rozgrywek.
2. Widzowie muszą zachowywać dystans od stołu, tak by nie przeszkadzać zawodnikom w grze.
3. Widzowie nie powinni komentować w sposób niegrzeczny i niekulturalny, sytuacji na stole.
4. Jeżeli któremuś z zawodników przeszkodzono, akcja zostaje powtórzona rozpoczęciem przez 
sędziego.
5. Jeżeli bramka zostaje zdobyta w sytuacji, gdy któremuś z graczy przeszkodzono, jest anulowana, 
a piłka zostaje wznowiona rozpoczęciem przez sędziego.
6. Każdy gracz ma prawo zażądać od organizatorów odsunięcia na stosowną odległość 
przeszkadzających mu widzów. W skrajnym przypadku gracz ma prawo zażądać usunięcia 
nieprzestrzegających regulaminu widzów z miejsca turnieju.
7. Sędzia może wyprosić kibica i zażądać opuszczenia miejsca rozgrywek.



XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
2. Organizator zastrzega, że w sytuacji spornej ma prawo do własnej interpretacji zaistniałego 
zdarzenia, włącznie ze zmianą regulaminu.
3. Za „sytuację sporną” uważa się sytuację, której regulamin nie uwzględnił.
4. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w trakcie trwania 
turnieju.
6. Wszyscy uczestnicy zapisując się na turniej zgadzają się na przetwarzanie swoich danych 
osobowych oraz upublicznienie na stronie internetowej, profilach internetowych,  w mediach 
społecznościowych zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek, zarejestrowanych 
podczas Świętochłowickiego Mundialu w Piłkarzykach Stołowych przez Ośrodek Sportu 
i Rekreacji „SKAŁKA” z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Bytomska 40, w celach:
a) Uczestnictwo w Rekreacyjnym Biegu z Okazji Dnia Dziecka – podstawa prawna: art. 6 ust. 
1 lit. b) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji 
obowiązków wynikających z udziału w Świętochłowickim Mundialu w Piłkarzykach 
Stołowych,
b) promowanie w mediach działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji „SKAŁKA” w Święto-
chłowicach. Dane osobowe będą przetwarzane do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 6
ust. 1 pkt a) RODO.
7. Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnik ma prawo wycofania zgody w dowolnym 
momencie. Ma prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  a także prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych 
prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: IOD.INSPECT@gmail.com


