
XXIX Barbórkowy 
Halowy Turniej Piłki Nożnej 

Grup Zawodowych
30.11.-02.12.2021 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich już po
raz XXIX organizuje Barbórkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Grup Zawodowych. 

W piłkarskich zmaganiach udział weźmie siedem zespołów.

1) Adient Seating Poland Siemianowice Śląskie
2) Rosomak Siemianowice Śląskie
3) DOKA Polska Siemianowice Śląskie 
4) Samorządowcy Siemianowice Śląskie
5) Poczta Polska Siemianowice Śląskie
6) Nauczyciele Siemianowice Śląskie
7) Balviten Siemianowice Śląskie

30.11.2021 r. (wtorek) - czas gry 2 x 15 min.
godz. 17.30  A1 – A2  NAUCZYCIELE – POCZTA POLSKA
godz. 18.10  A1 – A3 NAUCZYCIELE – DOKA 
godz. 18.50  A2 – A3 POCZTA POLSKA – DOKA
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1.  NAUCZYCIELE

2.  POCZTA POLSKA

3.  DOKA

01.12.2021 r. (środa) - czas gry 2 x 15 min.
godz. 16.00  B1 – B2  BALVITEN  – SAMORZĄDOWCY  
godz. 16.40  B3 – B4 ROSOMAK  – ADIENT
godz. 17.20  B1 – B3 BALVITEN  – ROSOMAK
godz. 18.00  B2 – B4 SAMORZĄDOWCY – ADIENT
godz. 18.40  B1 – B4 BALVITEN  – ADIENT
godz. 19.20  B2 – B3 SAMORZĄDOWCY – ROSOMAK
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1.  BALVITEN

2.  SAMORZĄDOWCY

3.  ROSOMAK

4.  ADIENT

02.12.2021 r. (czwartek) - czas gry 2 x 15 min.
godz. 16.00 I półfinał I miejsce grupa A – II miejsce grupa B
godz. 16.40 II półfinał I miejsce grupa B – II miejsce grupa A
godz. 17.20 mecz o miejsca 5 - 6 III miejsce grupa A – III miejsce grupa B
godz. 18.00 MECZ O MIEJSCA  3 – 4 (przegrani z I i II półfinału)
godz. 18.40 MECZ O MIEJSCA  1 – 2 (zwycięzcy I i II półfinału)
godz. 19.20 Uroczyste zakończenie turnieju i wręczenie nagród (bezpośrednio po zakończeniu finału).



REGULAMIN
XXIX Barbórkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Grup Zawodowych

1. Wszystkie spotkania  odbędą się  zgodnie z załączonym terminarzem.  
2. W turnieju obowiązują przepisy PZPN halowej oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
3. Liczba zgłoszonych do turnieju zawodników w każdej drużynie wynosi maksymalnie 12.
4. Drużyny obowiązkowo występują w obuwiu sportowym halowym o podeszwie białej lub kauczukowej.
5. Obowiązują dwa odmiennie kolorystycznie komplety strojów sportowych, numery na koszulkach zawodników są stałe podczas

całego turnieju.
6. W turnieju  startuje  siedem drużyn  podzielonych  na dwie  grupy.  W grupach zespoły  rywalizować będą systemem: każdy

z każdym. O kolejności miejsc w grupach decyduje – patrz pkt. 15 regulaminu. Półfinały rozgrywane będą systemem 1A-2B /
2A-1B. Zespoły które zajmą miejsca 3 w grupach walczyć będą o miejsca 5-6. Zespół który zajmie czwarte miejsce w grupie B
zakończy Turniej na miejscu VII. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt. 

7. Czas wszystkich spotkań 2 x 15 min. z przerwą na zmianę stron.
8. Czas mierzony jest wg. zegara. Zatrzymanie czasu może nastąpić jedynie na polecenie sędziego.
9. W ostatniej minucie wszystkich spotkań obowiązywał będzie czas „czystej gry”. 
10. W czasie gry można dokonać dowolną ilość zmian. Obowiązują zmiany systemem „hokejowym”. Ilość zawodników na placu

gry nie może przekraczać obowiązującej liczby ”5”. 
11. Wznowienie gry przez bramkarza rozpoczyna się podaniem piłki ręką. 
12. Wykroczenia  zawodników mogą być  karane przez  sędziego  karą indywidualną  w postaci  napomnień żółtą  lub czerwoną

kartką. Druga żółta lub pierwsza czerwona kartka spowoduje automatyczne odsunięcie zawodnika od kolejnego spotkania. 
13. Faule  w spotkaniach  będą kumulowane.  Czwarty  i  każdy  następny faul  oznacza  automatycznie  przedłużony  rzut  karny

(przerwa na zmianę stron anuluje ilość fauli). 
14. W całym spotkaniu drużyna ma prawo do 30 – sekundowej przerwy. 
15. O zdobyciu poszczególnych miejsc decydować będą:

- ilość zdobytych punktów,
- bezpośredni mecz między zainteresowanymi drużynami,
- korzystniejsza różnica bramek,
- większa ilość zdobytych bramek,
- seria /3/ rzutów karnych i aż do skutku.

16. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest dopełnienie wszystkich formalności, w tym akceptacja regulaminu przez złożenie
własnoręcznego podpisu na karcie zgłoszeniowej. 

17. W Turnieju mogą brać udział osoby bez jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach sportowych.
18. Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w Turnieju.
19. Uczestnicy Turnieju biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Dostarczenie podpisanej karty zgłoszeniowej oznacza,

że  uczestnik  rozważył  i  ocenił  charakter,  zakres  i stopień  ryzyka  wiążącego  się  z  uczestnictwem  w  zawodach  w  tym
zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci) i dobrowolnie zdecydował
się podjąć to ryzyko. 

20. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie swego wizerunku w postaci zdjęć i innych materiałów audiowizualnych w
celach informacyjno-promocyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem pól eksploatacji: wykorzystanie na stronie internetowej
MOSiR „Pszczelnik”,  umieszczenie  materiałów  w informatorach,  biuletynach,  prezentacjach  multimedialnych  oraz  innych
publikowanych materiałach przez MOSiR „Pszczelnik”.

21. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia,
adres zamieszkania oraz wizerunku w postaci zdjęć i innych materiałów audiowizualnych ze szczególnym uwzględnieniem pól
eksploatacji:  utrwalenie  –  rejestracja  i  emisja,  na  stronie  internetowej  MOSiR  „Pszczelnik”,  umieszczenie  materiałów
w informatorach,  gazetach,  biuletynach,  plakatach,  prezentacjach  multimedialnych,  spotach  telewizyjnych,  oraz  innych
publikowanych materiałach przez MOSiR „Pszczelnik”, na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych.

22. Uczestnik Turnieju oświadcza,  iż nie będzie wnosić  żadnych roszczeń majątkowych z tytułu  publikacji  imienia, nazwiska,
wizerunku uczestnika oraz  fragmentów imprezy sportowo-rekreacyjnej  w środkach masowego  przekazu oraz zezwala  na
wykorzystywanie i przetwarzanie w bazach danych informacji osobowych zawartych w karcie zgłoszenia.

23. Poprzez zgłoszenie do Turnieju, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach
medialnych przez Organizatora wizerunku uczestnika, oraz imienia i nazwiska uczestnika.

24. Uczestnik  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  podanych  w  formularzu  "karta  zgłoszenia"  w  związku
uczestnictwem  w  Turnieju  organizowanym  przez  MOSiR  „Pszczelnik"  w Siemianowicach  Śląskich  zgodnie  z  ustawą  o
ochronie danych osobowych.

25. Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż:
a)  administratorem  danych  osobowych  uczestnika  Turnieju  jest  Miejski  Ośrodek  Sportu  i Rekreacji  „Pszczelnik”

w Siemianowicach Śląskich, Park Pszczelnik 3,
b) dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją Turnieju, 
c) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, 
d) przysługuje uczestnikowi prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania,
f) podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Turnieju, 
g) zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z

dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

26. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z zgodną z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* klauzulą informacyjną, dot. przetwarzania danych
osobowych uczestników zajęć lub imprez sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez MOSiR „Pszczelnik”.

27. Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  zmian  w  regulaminie,  o  których  zobowiązany  jest  poinformować  wszystkich
uczestników przed rozpoczęciem Turnieju. 

28. W  związku  z  panującą  w  Polsce  epidemią  SARS-CoV-2,  Turniej  odbędzie  się  zgodnie  z  obowiązującymi  wytycznymi
dotyczącymi  zachowania  określonych  zasad  oraz  procedur  wynikających  ze  stanu  epidemii  z  zachowaniem  reżimu
sanitarnego.

29. We wszystkich  sprawach  spornych  wynikłych  podczas  trwania  Turnieju  nie  ujętych  w niniejszym  regulaminie  decyduje
organizator.    

30. Organizator zabezpiecza kwalifikowaną pierwszą pomoc.
31. W Turnieju Barbórkowym Grup Zawodowych udział biorą zawodnicy zatrudnieni od 01.09.2021 r. do nadal,  reprezentujący

wyłącznie drużyny zaproszone do udziału w turnieju. 
32. W turnieju udział biorą zespoły, które do dnia 26.11.2021 r. opłacą wpisowe w kwocie 200 zł.
33. Do dnia 26.11.2021 r. drużyny dostarczą potwierdzoną przez pracodawcę listę zawodników.  
34. We wszystkich sprawach spornych nie ujętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje organizator. 



LISTA ZAWODNIKÓW 
XXIX Barbórkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Grup Zawodowych 

………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….
NAZWA DRUŻYNY
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