
 

REGULAMIN 

ŻORSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI ORLIKA 

na sezon 2022/2023 

I. Organizator. 

1. Organizatorem rozgrywek Żorskiej Amatorskiej Ligi Orlika  jest Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Żorach, ul. Wolności 36A, 44-240 Żory. 

 

II. Cel. 

1. Popularyzacja piłki nożnej jako jednej z form rekreacji fizycznej. 

 

III. Honorowy Patronat. 

1. Honorowy Patronat nad rozgrywkami objął Przewodniczący Rady Miasta Żory Piotr Kosztyła. 
 

IV. Termin i miejsce. 

1. Rozgrywki będą trwały od połowy września 2022 do końca listopada 2022 oraz od początku 

marca 2023 do końca maja 2023 zgodnie z załączonym harmonogramem. 

2. Spotkania rozgrywane będą w czwartki o godz. 18:00, 18:55, 19:50 i 20:45. 

3. Miejscem rozgrywek jest kompleks sportowy Orlik 2012 w Żorach, na osiedlu Powstańców 

Śląskich. 

 

V. Uczestnictwo. 

1. Uczestnik rozgrywek na podstawie art. 6 ust. 1, ppkt „a” oraz art. 7 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz art. 81 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1062 z późn. zm.) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz 

rozpowszechnienie wizerunku utrwalonego na zdjęciach, nagraniach filmowych oraz 

wywiadach ze swoją osobą dla potrzeb związanych z organizacją i promocją rozgrywek. 

Wyraża zgodę, aby wizerunek, a także wyniki z danymi osobowymi mogły być wykorzystane 

przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora. 

2. Każdy uczestnik powinien zapoznać się z klauzulą informacyjną zawartą w punkcie XI 

niniejszego regulaminu dotyczącym przetwarzania danych osobowych. 

3. Każdy uczestnik rozgrywek oświadcza, że jest zdrowy i w rozgrywkach występuje na własną 

odpowiedzialność. Przyjmuje do wiadomości, że organizatorzy nie ubezpieczają zawodników 

od NNW. 

4. Jedna drużyna może zgłosić maksymalnie 25 zawodników, którzy ukończyli 16 rok życia. 

5. Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców na udział w rozgrywkach. 

6. Rozgrywki zostaną rozegrane systemem jesień/wiosna. Drużyny zagrają w jednej lidze, w 

której  rozegrają mecze systemem każdy z każdym, mecz i rewanż. 

7. Drużyna, która zgłosiła do rozgrywek mniej niż 25 zawodników, może uzupełnić listę  w 

dowolnym momencie całego sezonu, informując o tym Organizatora (obowiązkowo należy 

dostarczyć wypełnioną kartę uczestnictwa nowego zawodnika) przed rozegraniem 

pierwszego meczu przez zgłoszonego zawodnika. 

8. W drużynie NIE może wystąpić żaden zawodnik zgłoszony do rozgrywek na jakimkolwiek 

szczeblu rozgrywkowym, od C klasy do Ekstraklasy (dotyczy także zawodników Futsalu). 



 

9. Za zawodnika zgłoszonego do rozgrywek uznaje się takiego zawodnika, który jest uprawniony 

do występowania w danej klasie rozgrywkowej w sezonie 2022/2023. Bez znaczenia jest tutaj 

fakt, że dany zawodnik nie rozegrał w meczu w danej klasie rozgrywkowej oraz w 

rozgrywkach Pucharu Polski choćby minuty. Decyduje zgłoszenie zawodnika w OZPN. 

10. Każdy zawodnik w dniu meczu zobowiązany jest posiadać przy sobie dowód osobisty. 

Organizator oraz drużyna przeciwna może w każdej chwili zażądać okazania dokumentu 

tożsamości przez zawodników danej drużyny. W przypadku, gdy zawodnik nie posiada 

dokumentu tożsamości, o jego autentyczności może zaświadczyć Sędzia lub Organizator 

(tylko i wyłącznie). 

11. Listy można sprawdzać przed lub w przerwie meczu oraz w trakcie trwania drugiej połowy. 

12. W przypadku, gdy w meczu bierze udział zawodnik nieuprawniony, mecz zostaje przerwany a 

wynik zostanie zweryfikowany jako 0 : 5 na niekorzyść drużyny, w której wystąpił 

nieuprawniony zawodnik. 

13. Zawodnik, który jest pod wpływem alkoholu i bierze udział w spotkaniu zostaje wykluczony z 

dalszych rozgrywek. Sędzia może nie dopuścić do meczu zawodnika,   który sprawia wrażenie 

nietrzeźwego. Ostateczne zdanie w tej kwestii ma Sędzia. 

14. Dopuszcza się zmianę drużyny przez zawodnika, ale dopiero po rozegraniu pierwszej rundy 

rozgrywek (7 kolejek) i pod warunkiem, że nowa drużyna ma wolne miejsca na liście. 

 

VI. Obowiązujące dokumenty - zgłoszenia. 

1. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach jest: 

a. Potwierdzenie udziału drużyny w rozgrywkach do dnia 07.09.2022 osobiście w Dziale 

Sportu (hala sportowa, ul. Folwarecka 10) lub telefonicznie 32/ 4341172. 

b. Dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 800 zł oraz 200 zł kaucji zwrotnej od 

drużyny na konto bankowe ING Bank Śląski o. Żory 06 1050 1676 1000 0004 0269 

3725 lub w kasie hali sportowej ul. Folwarecka 10 do dnia 28.09.2021. Kaucja 

zwrotna w wysokości 200 złotych zostaje oddana danej drużynie po zakończeniu 

rozgrywek. Wyjątek stanowi sytuacja, w której z kaucji potrącone zostaną kwoty za 

oddanie meczu walkowerem (100 złotych za walkower) lub za zgubienie piłki (100 

złotych). 

c. Dostarczenie do dnia 07.09.2021 do Organizatora (Dział Sportu – Hala Sportowa) 

wypełnionej karty zgłoszenia uczestnika (załącznik nr 1) zawierającej: 

✓  imię i nazwisko, 

✓  datę urodzenia, 

✓  rozmiar koszulki, 

✓  oświadczenie uczestnika zawodów potwierdzające zapoznanie się z 

regulaminem i akceptacją jego treści, braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

udziału w zawodach, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 

rozpowszechnienie wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i 

promocją rozgrywek, 

✓ podpis uczestnika. 

d. Dostarczenie do dnia 28.09.2021 do Organizatora (Dział Sportu – Hala Sportowa) 

wypełnionego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych dot. udziału osób 

niepełnoletnich (załącznik nr 2) zawierającego: 

✓  imię i nazwisko rodzica/opiekuna, numer telefonu kontaktowego, 

✓  imię i nazwisko uczestnika rozgrywek, 

✓  zgodę na udział dziecka w rozgrywkach, 

✓  rozmiar koszulki, 



 

✓  oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające: zapoznanie się z 

regulaminem imprezy i akceptację jego treści, brak przeciwwskazań 

zdrowotnych dziecka do udziału w rozgrywkach, zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych oraz rozpowszechnienie wizerunku dla potrzeb 

związanych z organizacją i promocją rozgrywek, 

✓ podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

VII. Zasady gry. 

1. Na boisku występuje 6 zawodników (5 + bramkarz). 

2. Mecz trwa 2 x 25 minut z przerwą 2  minutową. 

3. Obowiązują przepisy do gry w piłkę nożną, natomiast bezwzględnie zabrania się 

wykonywania wślizgów w celu odebrania lub wybicia piłki przeciwnikowi („w kontakcie”)! 

Sugestią organizatorów jest potraktowanie spotkań bardziej jako gry bezkontaktowej, jak to 

ma miejsce w futsalu! NIE jest zabronione blokowanie wślizgiem piłki wychodzącej poza pole 

gry, gdy w pobliżu nie ma przeciwnika. 

4. Podczas gry nie uwzględnia się przepisu o spalonym. 

5. Aby mecz mógł się odbyć, drużyna musi składać się z minimum 5 zawodników.  Jeśli w wyniku 

czerwonych kartek drużyna zostanie zdekompletowana do 4 zawodników ( 2 czerwone 

kartki) spotkanie takie kończy się walkowerem. 

6. W przypadku, gdy drużyna oddaje 3 mecz walkowerem, zostaje wykluczona z dalszych 

rozgrywek, a wszystkie mecze z jej udziałem w rundzie, uznaje się za nieodbyte. 

7. Jeśli drużyna rozegra 50% swoich meczów w sezonie wszystkie dotychczasowego rezultaty 

pozostają bez zmian, natomiast pozostałe do rozegrania zostają zweryfikowane jako 

walkowery na korzyść przeciwnika. 

8. O kolejności w tabeli decyduje: ilość zdobytych punktów, wynik meczu bezpośredniego, 

stosunek bramek, ilość bramek strzelonych. 

9. Sędzia może ukarać zawodnika podczas meczu czerwoną lub żółtą kartką. 

10. Zawodnik ukarany trzecią żółtą kartką pauzuje w kolejnym meczu, jego piąta żółta kartka 

skutkuje pauzą w dwóch kolejnych meczach, natomiast 7 żółta kartka to pauza w trzech 

następnych kolejkach. Dotyczy całego sezonu! 

11. Zawodnik ukarany czerwoną kartką pauzuje w jednym lub dwóch spotkaniach, lub więcej a 

decyzję o tym podejmuje Sędzia wraz z Organizatorem. 

12. W sytuacji, w której zawodnik dopuszcza się bójki zostaje wykluczony z rozgrywek do końca 

ich trwania (do końca rundy). 

13. Jeżeli w danym meczu gra nieuprawniony zawodnik lub wejdzie na plac gry nawet na 1 

sekundę, to wynik zostaje zweryfikowany na niekorzyść drużyny 5-0 walkower a mecz zostaje 

automatycznie przerwany. 

14. Jeżeli drużyna nie stawi się na zawody to druga drużyna może rozegrać sobie mecz kontrolny 

między sobą, nie dłużej jednak jak 45 minut. 

15. Wszelkie sytuacja sporne nieujęte Regulaminem są rozpatrywane przez Sędziego oraz 

Organizatora. 

16. Skutkiem otrzymania żółtej kartki jest zejście zawodnika z boiska na dwie minuty. Po 

straconym golu lub upływie 2 minut zawodnik może wejść na boisko. Przy drugiej żółtej 

kartce zawodnik otrzymuje czerwoną kartkę a drużyna gra do końca meczu w osłabieniu. W 

przypadku gdy obie drużyny po wykluczeniach nie występują w pełnych składach, tj. grają „4 

na 4”, „3 na 3”, drużyna która traci bramkę nie uzupełnia liczby zawodników na boisku do 

momentu zakończenia kary 2 minut. 



 

17. Obowiązuje obuwie piłkarskie odpowiednie do nawierzchni boiska czyli tzw.: „turfy”. 

Zawodnicy grający w „lankach” nie zostaną dopuszczeni do udziału w meczu. 

18. Po każdym spotkaniu kapitan jest zobowiązany do kontroli zapisu strzelców i kartek w swojej 

drużynie. Kapitan ma czas na tą czynność do chwili rozpoczęcia kolejnego meczu.  Po tym 

czasie to, co zostaje zapisane przez Sędziego jest niepodważalne. Prosi się kapitanów lub 

przedstawicieli drużyn do wysłania smsem wyniku swojego meczu bezpośrednio po jego 

zakończeniu do Organizatora. 

19. Zawodnik ukarany żółtą kartką, odbywający karę 2 minut, po wznowieniu gry traktowany jest 

jak zawodnik rezerwowy, jego ewentualne napomnienie drugą żółtą lub czerwoną kartką w 

trakcie odbywania kary, nie wpływa na osłabienie drużyny będącej na boisku. Sam zawodnik 

zostaje wykluczony z danego meczu, zgodnie z zasadami dotyczącymi kar. W sytuacji gdy 

zawodnik ukarany żółtą kartką, udający się na karę 2 minut, zostanie upomniany drugą żółtą 

lub czerwoną kartką przed wznowieniem gry zostaje wykluczony ze spotkania a drużyna do 

końca meczu gra w osłabieniu. 

20. Wspomniana wyżej sytuacja nie dotyczy pozycji bramkarza. W sytuacji gdy bramkarz zostaje 

ukarany żółtą kartką, kapitan zespołu może wyznaczyć innego zawodnika z drużyny do 

odbycia kary 2 minut. Jednakże po wznowieniu gry bramkarz nie jest traktowany jako 

zawodnik rezerwowy i w przypadku ponownego ukarania żółtą kartką w momencie kary 2 

minut zostaje on napomniany czerwoną kartką, a drużyna do końca meczu gra w osłabieniu. 

21. Osoby, zawodnicy nie biorący udziału w spotkaniu (np. ze względu na kontuzję, itp.), a 

będący członkami drużyn, przebywając jako kibice w strefie zmian i okolicach są traktowani 

jako pełnoprawni uczestnicy gry, mimo iż nie występują na boisku. W związku z tym 

obowiązują je zasady zawarte w regulaminie ligi. 

 

VIII. Nagrody. 

1. Drużyny z miejsc 1 do 3 zostaną nagrodzone pamiątkowymi pucharami, każda drużyna ŻALO 

dostanie 20 sztuk pamiątkowych koszulek (podobnie jak w poprzednich latach). Każda z 

drużyn otrzyma także pamiątkowy dyplom. 

2. Nagrodę FAIR PLAY przewidziano dla drużyny, która otrzyma najmniej ujemnych punktów w 

całym sezonie (-1pkt żółta kartka, -3pkt czerwona kartka, -5pkt walkower). 

3. Nie przewidujemy nagród indywidualnych np. dla najlepszego strzelca/bramkarza. 

 

IX. Sprawy porządkowo-organizacyjne. 

1. Drużyny grające w meczu są odpowiedzialne za piłki. Po wybiciu piłki za ogrodzenie po piłkę 

NIEZWŁOCZNIE udaje się rezerwowy drużyny, której zawodnik wybił piłkę. Wyjątkiem jest 

sytuacja, kiedy drużyna , której zawodnik wybił piłkę rozgrywa mecz bez zawodnika 

rezerwowego, wtedy po piłkę musi udać się zawodnik drugiej drużyny. Jeśli po meczu będzie 

brakować piłki do gry to obie drużyny zostaną ukarane potrąceniem z kaucji. 

2. Jeśli jednak i druga drużyna przystąpiła do meczu bez rezerwowych wtedy po piłkę udaje się 

zawodnik, który ją wybił poza boisko ale dopiero po meczu, jeśli tego nie zrobi drużyna 

zostanie ukarana utratą 100 zł z kaucji. 

3. W szczególnych sytuacjach Organizator może nie ściągać należności z kaucji. 

4. Organizator zapewnia na czas trwania rozgrywek 3 meczowe piłki, pompkę  oraz 10 

znaczników. 

5. Nie przewiduje się możliwości przełożenia pojedynczego meczu. 

6. Organizator w sytuacjach nietypowych bądź nieuwzględnionych w/w regulaminie zastrzega 

sobie prawo do własnej interpretacji oraz oceny zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą 

powyższego regulaminu. 



 

7. Organizator odpowiada za przebieg i organizację rozgrywek, nie musi jednak być obecny 

podczas trwania rozgrywek na kompleksie sportowym Orlik. 

8. Pieniądze z potrąconych kaucji mogą zostać przeznaczone na organizację imprezy na 

zakończenie sezonu połączoną z wręczeniem nagród i dyplomów. 

 

X. Zasady bezpieczeństwa 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczeń w sposobie 
przeprowadzenia zawodów i dodatkowych obowiązków dla jego uczestników w związku z 
ewentualną zmianą sytuacji epidemicznej w Polsce i próbą uwzględnienia obowiązujących w 
tym zakresie przepisów prawa. 
 

XI. Klauzula informacyjna. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Żorach, ul. Wolności 36a, 44-240 Żory. 
Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą poczty elektronicznej (e-mail): 
mosir@mosir.zory.pl 

2. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żorach jest wyznaczona osoba nadzorująca 
przestrzeganie zasad ochrony danych - Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z Inspektorem 
Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pomocą adresów mailowych: 
aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 
ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach promocyjnych oraz uczestnictwa w imprezach 
organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na 
zlecenie organów władzy publicznej, 
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorami 
przetwarzają jego dane osobowe, 

c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator 
pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt. 3 lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub 
innych przepisach prawa. 

6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii, 

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 oraz  art. 18 
RODO, 

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 
RODO, 

e) do przenoszenia danych, 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

mailto:mosir@mosir.zory.pl


 

g) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) 

należy skontaktować się z Administratorami lub z Inspektorem Danych Osobowych.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana 
danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 
2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezach 
organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 


