
                                         Regulamin Beach Football 

                                            Arena Round 1vs1– Opoczno 17.07.2021 

                                           “Wolni od uzależnień, nakręceni sportem” 

1. Organizator: Gmina Opoczno, Stowarzyszenie Opoczyńskie, Mariusz Dembiński – johnshop.pl  
2. Cel :  

• popularyzacja aktywnego stylu życia  

• zachęcenie do aktywnego wypoczynku  
3. Miejsce: obiekt rekreacyjny Zalew Opoczno (ul. Gen. Kazimierza Bończy-Załęskiego, 26-300 Opoczno) 
4. Termin: 17 lipca (sobota) 2021 godz. 1400  
5. Uczestnictwo:  

• Turniej rozegrany zostanie w dwóch kategoriach wiekowych: chłopcy 12 – 13 lat oraz chłopcy 14 – 15 
lat  

•osoby niepełnoletnie muszą przedstawić organizatorom pisemna zgodę rodzica lub prawnego opiekuna 
6. Zasady 

•Mecz na „ROUND ARENA” (mecz piłki nożnej na okrągłym boisku) rozgrywany jest w ustawieniu 1 na 1. 

•Mecze będą trwały do trzech zwycięskich goli. 

•Gole nie będą zaliczane kiedy piłka odbije się od bandy. 

•Faule obowiązują według normalnych zasad piłki nożnej. 

•W przypadku ostrego lub umyślnego faulu (np. zatrzymanie piłki ręką, która leci w światło bramki) podyktowany 

•będzie rzut karny z połowy boiska na pustą bramkę. 

•Bramka z autu (przy wypadnięciu piłki za bandę) będzie zaliczana po dwóch kontaktach z piłką (nie można 
strzelać bezpośrednio) 
7. Postanowienia końcowe: 

•Organizator zapewnia upominki  za zajęcie I – III miejsca w każdej kategorii wiekowej. 

• Każdy uczestnik biorący udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych przez Organizatorów (Gmina Opoczno) celem zgłoszenia do imprezy i podania 

wyników do ogólnej wiadomości (zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 

Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.Z 2002 r.Nr 101,poz.926 ze zm.)  

• Akceptując regulamin każdy Uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun) wyraża zgodę, aby 
zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły 
być wykorzystywane przez prasę, radio, telewizję oraz na portalach internetowych, a także w celach 
marketingowych Organizatora oraz sponsorów.  

• Osoby niepełnoletnie startujące w zawodach muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna oraz 
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie do wglądu przez 
Organizatora.  

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw 
nieszczęśliwych wypadków, a także za rzeczy pozostawione na obiekcie sportowym.  

• Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.  

• Zawody zostaną odwołane w przypadku, kiedy Organizator oraz Sędzia Główny w dniu i na miejscu 
stwierdza brak możliwości rozegrania turnieju.  

• Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
8. Zapisy mail: katarzyna.niewadzi@um.opoczno.pl oraz mateusz.grodzicki@um.opoczno.pl lub w dniu 
zawodów od godz. 13.30 w biurze zawodów. 
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