
 

REGULAMIN 

I-ego Ogólnowarszawskiego Integracyjnego  

Turnieju Piłki Nożnej dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

„Puchar Otwarte Drzwi” 2016. 

 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem Turnieju jest Stowarzyszenie Otwarte Drzwi oraz Dzielnicowy 

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (DOSiR). 

 

II. MIEJSCE I TERMIN 

Turniej odbędzie się na stadionie DOSiR w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 44. 

Termin: 14 czerwca (wtorek) 2016 r. Rozpoczęcie: godz. 10.00, zakończenie: 

godz. 16.00. 

 

III. ZAŁOŻENIA TURNIEJU 

Założeniem „Puchar Otwarte Drzwi” 2016 jest poszukiwanie innowacyjnych 

sposobów realizacji tradycyjnych form rehabilitacji osób  

z niepełnosprawnością intelektualną oraz integracja Uczestników ośrodków 

rehabilitacyjnych z obszaru m.st. Warszawy z pracownikami merytorycznymi 

wyżej określonych placówek. 

 

Zależy nam na nadaniu nowego, bardziej kreatywnego wymiaru procesowi 

codziennej pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną. Umiejętne pokazanie 

atutów, realnych możliwości zawodowych i społecznych tych osób, wpływa na 

pokonanie lęków, przełamanie barier, rewizję niesprawiedliwych stereotypów. 

Ponadto udział w turnieju uczy zasad zdrowej rywalizacji  

oraz uczy współpracy w grupie w celu osiągnięcia określonego celu jakim jest 

wygrana. 

 

Nasze działanie traktujemy, jako wyrównywanie szans i ograniczanie 

marginalizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Inwestycja w nasz 

projekt przyniesie efekty mentalne, społeczne, ekonomiczne. 

 

Praca z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, z uwagi na swoją 

specyfikę, niesie zagrożenie wystąpienia u specjalistów z nimi pracujących 

rutyny, spadku kreatywności i efektywności. Turniej stwarza warunki  

do wartościowej integracji i inspiracji profesjonalistów wspierających Osoby  

z tym rodzajem niepełnosprawności, przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu. 

 

IV. ADRESACI 

Turniej skierowany jest do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

w tym z chorobami psychicznymi, które w dniu złożenia uczestnictwa do 
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dziennego pobytu oraz specjalnych placówek edukacyjnych oraz środowiska 

Instruktorów ośrodków rehabilitacyjnych z terenu m.st. Warszawy. 

 

V. ZASADY UCZESTNICTWA 

1.) Każda placówka lub organizacja zgłaszająca chęć udziału w Turnieju typuje 

wśród swoich uczestników co najmniej siedmiu (7), jednak nie więcej niż 

dziesięciu (10) reprezentantów tworzących drużynę. Członkowie drużyny  

w sposób dowolny dzielą się wykonywaniem poszczególnych zadań w trakcie 

rozgrywek. W skład drużyny mogą wchodzić członkowie kadry, jednak  

nie więcej niż dwie (2 osoby). Każda drużyna powinna posiadać trenera 

odpowiedzialnego za przygotowanie drużyny do zawodów oraz kontakt  

z organizatorami oraz powinna wyłonić kapitana na czas rozgrywek. Trenerem 

drużyny może być pracownik placówki zgłaszającej swój udział  

w wydarzeniu.  

 

2.) Jeden (1) ośrodek może zgłosić tylko jedną (1) drużynę, a sposób i formę 

wyłonienia drużyny do Turnieju Organizator pozostawia ośrodkowi. W przypadku 

niewystarczającej liczby zawodników dwa (2) ośrodki lub więcej mogą utworzyć 

jeden zespół zgodnie z ppkt 1., a sposób i formę wyłonienia drużyny do Turnieju 

Organizator pozostawia ośrodkom lub organizacji. 

 

3.) Oficjalnym potwierdzeniem gotowości uczestnictwa jest przesłanie  

do organizatora wypełnionej karty zgłoszenia z listą i nazwą drużyny (załącznik nr 

1 do regulaminu) w dniach 25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) do dnia 3 czerwca 

2016 r. (piątek) wyłącznie na adres e-mail: wtz@otwartedrzwi.pl. Trenerzy 

drużyn powinni dostarczyć oryginały dokumentów do Organizatora w dniu 

zawodów 14 czerwca 2016 r. 

 

4.) Każda drużyna ma obowiązek dostarczyć najpóźniej do 3 czerwca 2016 r. 

skan zaświadczenia lekarskiego na e-mail: wtz@otwartedrzwi.pl, a potem  

w dniu Turnieju, 14 czerwca 2016 r  oryginał zaświadczenia od lekarza 

pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do udziału w turnieju każdego  

z graczy.  

 

5.) W nagłych przypadkach osoba odpowiedzialna za drużynę powinna 

poinformować o zmianach w kadrze. W przypadku niespełnienia wymogów 

formalnych Organizatorzy mogą odmówić udziału zawodnika  

lub zdyskwalifikować drużynę. 

 

6.)  W Turnieju weźmie udział 6 zespołów, z których każdy reprezentowany 

będzie przez co najmniej siedmiu (7) Uczestników, jednak nie więcej niż 

dziesięciu (10), w tym maksymalnie dwóch (2) członków kadry instruktorskiej. Ze 

względu na ograniczoną liczbę miejsc – o zakwalifikowaniu decyduje kolejność 

zgłoszeń. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia  jest mail lub fax  

ze strony organizatora do placówki, która przesyła zgłoszenie.  Następnie  
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tą samą drogą drużyny zakwalifikowane do turnieju otrzymają potwierdzenie 

swojego uczestnictwa wraz z zasadami gry fair play określonymi przez PZPN.  

 

7.) Na czas Turnieju zawodników obowiązuje odpowiednio oznakowany strój 

piłkarski (trykot lub t-shirt, spodenki, getry, buty sportowe przystosowane  

do sztucznej nawierzchni oraz rękawice bramkarskie). 

 

8.) W sprawach merytorycznych i technicznych prosimy o kontakt na adres: 

b.krol@otwartedrzwi.pl lub pod numerem telefonu 509 492 872 i 22 619 07 04. 

 

9.) Lista drużyn zakwalifikowanych do udziału w Finale Turnieju podana zostanie 

do publicznej wiadomości do dnia 6 czerwca 2016 roku. 

 

10.) Zgłoszenie uczestnictwa w turnieju jednoznaczne jest z wyrażeniem zgody 

przez zespoły uczestniczące na wykorzystanie wizerunku na potrzeby I-ego 

Ogólnowarszawskiego Integracyjnego Turnieju w Piłce Nożnej dla Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną „Puchar Otwarte Drzwi” 2016 realizowanego 

przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi oraz Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. 

 

11.) Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania 

wykonywane podczas realizacji w/w konkursu, w którym członkowie zespołów 

będą brali udział, mogą zostać umieszczone na stronie internetowej projektu oraz 

mogą zostać wykorzystane w materiałach promocyjnych, np. prezentacjach, 

broszurach, ulotkach, gazetach, itp. 

 

12.) Zgoda na wykorzystanie wizerunku przez zespoły udzielana jest 

nieodwołalnie i nieodpłatnie. 

 

VI. ZAKRES TURNIEJU 

1.) Gospodarz konkursu – Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy 

Praga-Północ m.st. Warszawy zapewnia obiekt sportowy wraz z: boiskiem 

(miejsce do treningu i rozgrzewki), szatnie z prysznicami, miejsca siedzące  

na trybunach, salę konferencyjną, opiekę medyczną podczas turnieju  

oraz obsługę sędziowską. 

 

2.) Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie Uczestników oraz opiekę podczas 

Turnieju w dniu 14 czerwca 2016 r. w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń 

związanych z rozgrywkami sportowymi. 

 

3.) Stroje piłkarskie zabezpieczają placówki we własnym zakresie. Każdy  

z Uczestników powinien mieć prawidłowe ubranie sportowe (zgodnie  

z Zasadami Uczestnictwa rozdział V pkt 4). 
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4.) Podczas Turnieju w wyznaczonych boksach trenerskich Instruktorzy pełnią 

funkcję trenera drużyny poszczególnych zespołów. Wszystkie 6 zespołów będzie 

mogło uzyskać pomoc od przeszkolonych na potrzeby turnieju Wolontariuszy. 

 

5.) Nad przebiegiem Turnieju czuwać będą piłkarscy sędziowie. Obowiązują  

przepisy PZPN. 

 

6.) Zespoły zostaną podzielone na dwie (2) grupy po trzy (3) drużyny każda. 

Losowanie grup odbędzie się po podaniu zakwalifikowanych drużyn,  

6 czerwca 2016 roku.  

 

7.) W grupach obowiązuje system rozgrywek „każdy z każdym”. O kolejności 

drużyn decyduje większa liczba zdobytych punktów, a w przypadku równej ich 

liczby kolejno: lepszy stosunek bramek zdobytych do straconych, wynik 

bezpośredniego meczu, większa liczba zdobytych bramek.  

 

8.) Punktacja- za zwycięstwo zespół otrzymuje 3 pkt., remis -1 pkt.  

Za przegraną- 0 pkt.  

 

9.) Po ustaleniu kolejności w grupach odbędą się mecze o poszczególne miejsca: 

A1-B1, A2-B2, A3-B3. W meczach o miejsca, które zakończą się remisem 

następują rzuty karne po trzy, a następnie do skutku. 

 

10.) Czas gry 2 x 10 minut, przerwa 5 minut. Mecze odbywać się będą 

równolegle na dwóch boiskach 

 

11.)  Trzy najlepsze zespoły otrzymają nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy 

uczestnicy – upominki i dyplomy. 

 

12.)  Wyniki turnieju zostaną ogłoszone podczas gali finałowej i podane  

do wiadomości publicznej w dniu 14 czerwca 2016 roku. 

 

13.) Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian  

do regulaminu o czym niezwłocznie poinformuje uczestników Turnieju. 

 

14.) Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku 

Uczestnika w materiałach informacyjnych i reklamowych Turnieju (zgodnie z 

Zasadami Uczestnictwa rozdział V pkt 7-8) oraz dostarczenie zaświadczenia od 

lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań  

do udziału w turnieju każdego z graczy.  

 

15.) Turniej zostanie rozegrany niezależnie od warunków atmosferycznych. 

 

Szczegółowy harmonogram podany zostanie przy ogłoszeniu wyników 

kwalifikacyjnych. 

Osoba odpowiedzialna za organizację: 



 

Bartosz Król – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej 
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi 

Ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa 

Tel. 22 619 07 04, 22 670 21 23, 509 492 872 
e-mail: wtz@otwartedrzwi.pl; b.krol@otwartedrzwi.pl 
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