
REGULAMIN
I-go Turnieju Airhockeya (Cymbergaja) 
„ O Puchar Prezesa OSP w Witaszynie”
i „O Puchar Burmistrza Wyśmierzyc”

I.       Podstawowe pojęcia.

Użyte w dalszej części niniejszego regulaminu pojęcia oznaczają:
Turniej- zawody  sportowo-rozrywkowe  w  Airhockey'u  (cymbergaju),  planowane  
do przeprowadzenia przez Organizatora.
Organizator- Ochotnicza Straż Pożarna w Witaszynie
Uczestnik- osoba, która spełnia określone w regulaminie warunki oraz wyraziła chęć udziału
w Turnieju poprzez złożenie we wskazanym  terminie kartę zgłoszenia, zgodnie z ustalonym 
przez Organizatora wzorem.

II.      Termin

1. Turniej  rozpocznie się w dniu 13.02.2020 r. o godz. 13.00. W zależności od ilości
zgłoszonych uczestników zakończy się w tym samym dniu lub będzie kontynuowany
w kolejnych dniach aż do wyłonienia zwycięzców.

2. Wręczenie  nagród,  dyplomów  i  pucharów  odbędzie  się  w  dniu   16.02.2020  r.  
o godz.14:00.

III.        Uczestnicy Turnieju

1. Uczestnikiem Turnieju może być osoba w wieku do 16 lat. Dla potrzeb organizacji
Turnieju przyjmuje się, że osobą spełniającą kryterium wieku jest osoba urodzona  
w roku 2004 lub później.

2. Uczestnicy Turnieju zostają podzieleni na dwie kategorie wiekowe:
       - do 12 lat (osoby urodzone w roku 2009 lub później)
       - 13-16 lat ( osoby urodzone pomiędzy 01.01.2004 a 31.12.2008 r.)
3. Turniej będzie rozgrywany bez podziału na płeć.
4. Organizator może w trakcie Turnieju, w zależności od ilości zgłoszonych uczestników,

dopuścić pokazowe rozgrywki osób, które nie spełniają kryterium wieku lub za zgodą
pozostałych  zakwalifikowanych  uczestników  dopuścić  te  osoby  
do udziału w rozgrywkach głównych.

5. Warunkiem  uczestnictwa  w  Turnieju  jest  złożenie  najpóźniej  15  min.  przed
planowanym  rozpoczęciem  Turnieju  prawidłowo  wypełnionej  i  podpisanej  karty
zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,  wraz z podpisaną
zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku. 

6. Uczestnik Turnieju zobowiązany jest do okazania do wglądu legitymacji szkolnej lub
innego dokumentu ze zdjęciem w momencie składania karty zgłoszenia i  na każde
wezwanie Organizatora.

7. W Turnieju weźmie udział do 32 zawodników w każdej kategorii wiekowej. Z racji, że
Turniej  ma  charakter  lokalny  pierwszeństwo  udziału  w  Turnieju  mają  osoby
zamieszkałe  na  terenie  sołectwa  Witaszyn,  następnie  Gminy  Wyśmierzyce,  potem
parafii Jasionna, a potem pozostali. 



8. W  razie  liczby  zgłoszeń  przewyższającej  maksymalną  liczbę  zawodników
przewidzianą Regulaminem o dopuszczeniu do Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń
z poszczególnych miejsc zamieszkania. 

9. Uczestnicy Turnieju są zobowiązani do korzystania ze stołu do cymbergaja zgodnie 
z instrukcją,  przekazaną przez Organizatora oraz poszanowania urządzenia do gry  
i innych urządzeń, stanowiących wyposażenie remizy OSP w Witaszynie.

10. W razie dużej liczby zakwalifikowanych uczestników dana osoba nie musi przez cały
czas  przebywać  w  obiekcie  OSP  w  Witaszynie,  jednak  jej  nieobecność  
na  rozgrywającym  się  zgodnie  z  harmonogramem  meczu  skutkować  będzie
przyznaniem walkowera 0:3 na rzecz przeciwnika .

III. Przebieg rozgrywek

1. Na  podstawie  prawidłowo  wypełnionych  i  podpisanych  kart  zgłoszeń  Organizator
ustala liczbę zakwalifikowanych uczestników w każdej kategorii wiekowej.

2. Jeśli liczba uczestników w każdej kategorii wiekowej  nie przekracza 16 zostają oni
podzieleni  (rozlosowani)  na  cztery  grupy  eliminacyjne,  w  których  rozgrywki
odbywają się systemem „każdy z każdym”.

 Do kolejnego etapu przechodzą zwycięzcy grup i zawodnicy z drugich miejsc,
tworząc  odpowiednio  pary  ćwierćfinałowe,  a  następnie  półfinałowe,  zgodnie  
z  ustaloną  drabinką.  Zwycięzcy  półfinałów  przechodzą  do  finału,  a  przegrani
półfinałów grają mecz o 3 miejsce.
  W  zależności  od  ilości  zawodników  Organizator  może  pominąć  etap
ćwierćfinałów.

3. Jeśli  liczba  zgłoszonych  uczestników  w  każdej  kategorii  wiekowej  przekracza  16
rozgrywki prowadzone są systemem pucharowym (przegrywający odpada).

4. W  razie,  gdy  liczba  zakwalifikowanych  uczestników  niewiele  przekracza  16
Organizator, za zgodą uczestników danej kategorii wiekowej, może podjąć decyzję  
o zastosowaniu mieszanego systemu rozgrywek lub zwiększeniu liczebności grup,  
o których mowa w pkt.2. z zapewnieniem zasady fair play.

IV.         Zasady rozgrywek i punktowania.

1. Poszczególne mecze odbywają się do 5 trafień z zastrzeżeniem, że mecz nie może
trwać dłużej niż 5 min.

2. Podstawą zaliczenia punktu  i ustalenia czasu gry jest system elektroniczny, w jaki
wyposażone jest urządzenie do gry.

3. W razie błędu lub awarii systemu elektronicznego, a sytuacja nie budzi wątpliwości,
punkt zostaje zaliczony przez sędziego meczu, a wynik ręcznie skorygowany.

4. W przypadku  przerw  w grze,  szczególnie  spowodowanych  czynnikami  losowymi,
sędzia meczu może przedłużyć rozgrywkę, nie dłużej jednak niż o 1 min. od wskazań
systemu elektronicznego.

5. W meczach w grupach za zwycięstwo przydzielane jest 3 pkt, za remis 1 pkt, a za
porażkę 0 pkt. 

6. W tabeli  grupy  wyższe  miejsce  uzyskuje  zawodnik,  który  zdobył  większą  liczbę
punktów.

7. W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczestników uzyskało taką samą liczbę punków
o kolejności w tabeli decydują następujące kryteria w kolejności: bilans bezpośrednich
meczów, bilans bramek, większa ilość bramek zdobytych, losowanie.



8. W przypadku meczów rozgrywanych systemem pucharowym jeśli po upływie czasu 5
min. utrzymuje się wynik remisowy mecz jest przedłużany do 7 min. Jeśli i  to nie
przyniesie rozstrzygnięcia o zwycięstwie decydują rzuty karne, wykonywane z linii
pola bramkowego na własnej połowie, jednym uderzeniem, bez obrony przeciwnika. 

9. W rzutach karnych wygrywa ten zawodnik, który pierwszy strzeli bramkę, podczas
gdy przeciwnik jej w danej kolejce nie strzeli.

V.        Zasady gry

1. Zawodnicy uderzają krążek tylko wtedy, gdy znajduje się na ich połowie. 
2. Krążek  może  być  uderzany  tylko  odbijakiem,  którego  w  trakcie  gry  nie  wolno

podnosić ponad stół ani uderzać krążka kantem odbijaka.
3. Krążka nie wolno nakrywać odbijakiem
4. W  razie  nagminnego  nieprzestrzegania  którejkolwiek  z  w.wym.  zasad  sędzia

rozgrywki przyznaje najpierw ostrzeżenie (żółtą kartkę), a w razie powtarzających się
fauli  zawodnik  dostaje  czerwoną  kartkę,  która  skutkuje  przyznaniem  punku
przeciwnikowi.

VI.         Laureaci Turnieju i nagrody

1. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymują dyplomy lub pamiątki „za udział”
2. Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymują dyplom,

puchar i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Fundację ORLEN, Ochotniczą Straż
Pożarną w Witaszynie i Burmistrza Wyśmierzyc.



Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA

udziału w I-szym Turnieju Airhockeya „O Puchar Prezesa 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Witaszynie” 

i „O Puchar Burmistrza Burmisrza Wyśmierzyc”

1. Imię i nazwisko  ……………………………………………………………..

2. Miejsce zamieszkania ………………………………………………………..

       kod pocztowy………………… poczta ………………………………………

3. Data urodzenia…………………………………….

4. Telefon kontaktowy ………………………………

……………………………………                                             …………………..……………
           podpis uczestnika                                                                                                                  Data i  podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  w.w.  danych  osobowych  mojego  dziecka  przez
Ochotniczą Straż Pożarną w Witaszynie, Fundację PKN Orlen „Dar serca”, PKN Orlen w celu
przeprowadzenia  Turnieju  Airhockey’a  w  dniach  13-16  lutego  2020  r.  oraz  po  jego
zakończeniu przekazania informacji o jego laureatach w kanałach internetowych i w formie
wydawnictw drukowanych.

………………………………………………..
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam/nie  wyrażam*  zgodę/y*  na  nieograniczone  czasowo  przetwarzanie  danych
osobowych  mojego  w.w.  dziecka  w  zakresie  wizerunku  w  postaci  fotografii  cyfrowych
wykonanych podczas Turnieju Airhockey’a w Witaszynie w dniach 13-16 lutego 2020 r. oraz
publikacjach  drukowanych  przez  Ochotniczą  Straż  Pożarną  w  Witaszynie,  Fundację  
PKN  Orlen  „Dar  serca”,  PKN  Orlen,  w  tym  w  szczególności  na  potrzeby  działalności
promocyjno-marketingowej.

…….…………………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

* niepotrzebne skreślić


