
  

    

     REGULAMIN  

II BALTIC HOUSE KAPER CUP – PUCK 2023 

 

1.   Cel: 

-          spędzenie wolnego czasu poprzez aktywny wypoczynek; 

-          możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na tle rówieśniczek z innych zespołów; 

-          współzawodnictwo sportowe i kształtowanie zasad Fair Play; 

-          integracja dziewcząt z różnych środowisk; 

-          promocja piłki nożnej dziewcząt w powiecie puckim; 

 

2.    Historia: 

  

 Turniej nie ma za długiej historii, gdyż odbędzie się po raz drugi z rzędu. Jednakże data rozegrania turnieju nie jest przypadkowa, bo 

historycznie związana jest nazwą drużyny gospodyń Kaperek Puck. Kaper to dowódca/członek załogi uzbrojonego statku handlowego zwany 

potocznie „piratem”, prowadzący wojnę na morzu.  

Dnia 25 lutego 1567 roku król Zygmunt August podjął bardzo ważną historyczne decyzję dla Pucka. Przeniósł bazę Królewskiej Floty Kaperskiej 

do naszego miasta, co za tym idzie powołał komisję morską, która stała się zaczątkiem polskiej admiralicji.  

 

 

3.   Organizator: 

-          Stowarzyszenie Port, ul. Kolejowa 7D, 84-100 Puck; 

-          Dawid Pomorski: adres e-mail s_port@vp.pl, nr telefonu: 698-468-768 

4. Partnerzy:  

- Baltic House Poland – sponsor tytularny 

- Miasto Puck 

- Pomorskie Zrzeszenie LZS 

- Pomorski Związek Piłki Nożnej 

- KOS – Kluby Okrągłego Stołu 

5.   Termin/kategoria wiekowa: 

Turniej piłki nożnej dziewcząt: II Baltic House Kaper Cup – Puck 2023, zostanie rozegrany w sobotę 25 lutego 2023 r. w 456 rocznicę 

przeniesienia bazy Królewskiej Floty Kaperskiej do Pucka.  

W turnieju wezmą udział zawodniczki z kat. wiekowej 2010 i młodsze. Organizator nie dopuszcza, by jedna zawodniczka występowała w dwóch 

drużynach!!!! 

Początek rozgrywek godzina 9.30. Zakończenie ok. godziny 16.00.  

6.  Miejsce: 

Zawody rozgrywane będą na hali sportowej MOKSiR przy ul. Lipowej 3c w Pucku; 

7.  Uczestnictwo: 

W turnieju mogą uczestniczyć drużyny osiedlowe, podwórkowe, szkolne oraz klubowe.  

Wpisowe wynosi 150 PLN od drużyny, płatne na miejscu gotówką lub przelewem na konto bankowe - Santander nr rachunku: 47 1090 1102 

0000 0001 4430 1986 – z dopiskiem: na cele statutowe i nazwa drużyny 

W razie potrzeby weryfikacja wieku uczestniczek będzie się odbywać na podstawie dokumentu tożsamości zawierającego zdjęcie. Każda 

zawodniczka na żądanie organizatorów jest zobowiązana do okazania dokumentu tożsamości. Nieokazanie dokumentu skutkować będzie 

niedopuszczeniem zawodniczki do gry lub wykluczeniem z turnieju! 

 

mailto:s_port@vp.pl


8.    Zgłoszenia: 

Kartę zgłoszeniową wypisujemy na miejscu bezpośrednio przed turniejem, a otrzymać ją będzie można w biurze zawodów. Zgłoszenie powinno 

zawierać nazwę drużyny, imienną listę zawodniczek (min. 6 osób, maks. 10 osób) oraz rok urodzenia. Wypełnione zgłoszenia będą 

przyjmowane w biurze zawodów. 

9.     Zasady i system rozgrywek: 

Zawody będą rozgrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN i przepisami mini piłki nożnej: 

a) Drużyna składa się z: 

 10 zawodniczek, ale organizator dopuszcza posiadanie przez daną drużynę bardziej licznej kadry. Jednakże medali za miejsca I-III 

jest przygotowanych na drużynę 11 (10 zawodniczek + trener) 

 na boisku przebywają 4 zawodniczki w polu + bramkarka 

b) Planowany czas gry to 12 min., poza meczem o IX miejsce, który trwa 17 min. 

c) W trakcie gry obowiązuje system zmian tzw. „hokejowy"; 

d) Wymiary boiska 40x20 m, piłka w rozmiarze 4, bramki 5x2 m.; 

e) Nie obowiązuje przepis o spalonym; 

f) Kary dyscyplinarne: żółta kartka - napomnienie, czerwona kartka - wykluczenie ( drużyna gra 2 minuty w osłabieniu lub do utraty 

bramki); 

g) Dozwolona jest gra tzw. wślizgiem; 

h) Wybicie z autu wykonuje się tylko poprzez podanie piłki nogą z linii bocznej boiska, w miejscu w którym piłka opuściła pole gry z piłki 

tzw. stojącej. Jeżeli piłka dotknie sufitu rzut z autu wykonujemy z linii bocznej na wysokości tego miejsca. Bramkarka nie może 

przerzucić piłki poza własną połowę boiska; 

i) Dozwolona jest gra z bramkarką, jednak bramkarka nie może po zagraniu od własnej zawodniczki złapać piłki w ręce; 

j) Po opuszczeniu piłki za bramkę i wznowieniu gry przez bramkarkę, piłka musi być wprowadzona do gry z pola bramkowego z zagrania 

ręką w dowolną cześć pola gry.  

k) Odległość zawodniczki od wykonawcy rzutu wolnego 5 metrów; 

l) Odległość zawodniczki od wykonawcy rzutu z autu 3 metry; 

m) Czas na wprowadzenie piłki do gry przez bramkarza lub wykonawcę rzutów 5 sekund; 

n) Zawodniczki rezerwowe obu drużyn przebywają na ławkach rezerwowych w strefie zmian; najpierw zawodniczka musi zejść z boiska by 

mogła ją zastąpić nowa; 

o) Wszelkie pytania i kwestie sporne rozstrzygać będziemy na bieżąco ! 

 

10.     Nagrody: 

Po zakończeniu turnieju zostaną określone miejsca, które zajmą poszczególne drużyny. Za miejsce I-III organizator dla zawodniczek i trenera 

przygotował pamiątkowe medale, a drużyn okazały puchar. Drużyny z miejsc IV – X otrzymają okolicznościowy dyplom. Ponadto każda 

zawodniczka i trener otrzyma nagrodę rzeczową i pamiątkowe zdjęcie. Przewidziano nagrody rzeczowe i statuetki dla najlepszej: zawodniczki, 

bramkarki i królowej strzelczyń. 

11.   Sprawy organizacyjne: 

a) Wejście na obiekt możliwy będzie od godz. 8.45; 

b) Od godz. 09.00 będzie można wejść na halę sportową na rozgrzewkę; 

c) Zawodniczki przystępują do gry w zmiennym obuwiu sportowym; 

d) Drużyny występują w jednakowych strojach meczowych z numerem, a strój bramkarza musi się różnić kolorem, 

e) Opiekun drużyny ma obowiązek cały czas przebywać z drużyną podczas trwania rozgrywek; 

f) Zawody sędziować będzie sędzia wyznaczony przez Organizatora; 

g) Organizator nie ubezpiecza zawodniczek oraz trenerów, ten obowiązek leży po stronie uczestniczących drużyn/klubów występujących w 

turnieju; 

h) Przez cały okres trwania turnieju obecne będą osoby z uprawnieniami, które będą udzielać pierwszej pomocy; 

i) Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży, zagubienia lub uszkodzenia sprzętu i odzieży; 

j) Za szkody wyrządzone przez zawodniczki podczas trwania turnieju, odpowiada opiekun drużyny; 

k) Zawody odbywać się będą z udziałem publiczności z zachowaniem kulturalnego dopingu, 

l) Na trybuny nie można wnosić jedzenia; 

m) Podczas trwania turnieju na hali za bramką, prowadzona będzie animacja; 

n) Organizator dla zawodniczek i trenerów zapewni wodę/napój oraz ciepły posiłek, który będzie serwowany we skazanym miejscu w godz. 

12.00-14.00; 

o) Przez cały czas trwania turnieju będzie otwarty bufet kawowy; 

p) Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany niniejszego regulaminu. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu 

przysługuje wyłącznie Organizatorowi. W sytuacjach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator; 

 

12.   Dane osobowe: 



a) Administratorem danych osobowych uczestników jest Stowarzyszenie Port z siedzibą w Pucku ul. Kolejowa 7D, 84-100 Puck, tel. 664-

991-396, e-mail: s_port@vp.pl. 

b) We wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem 

danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: s_port@vp.pl 

c) Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie organizacji zawodów i wręczenia nagród jest art. 6 ust.1 lit e) RODO, 

tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi; w zakresie publikacji danych w wydaniach papierowych i elektronicznych oraz przekazania ich 

do mediów jest wyrażona zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

d) Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w zawodach, natomiast zgoda na publikację danych jest dobrowolna i nie ma 

konsekwencji jej niewyrażenia. 

e) Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie zawodów oraz wręczenie nagród, a w przypadku wyrażenia zgody, 

publikacja danych (wyniki i zdjęcia) w wydaniach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych Administratora w celach 

informacyjnych i promocyjnych, jak również przekazanie ich do mediów w formie relacji z zawodów. 

f) Dane, w zakresie publikacji wyników i zdjęć będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, pozostałe zgodnie z kategorią archiwalną akt 

określoną w dokumentacji Administratora. 

g) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in. firmy IT, kancelarie prawne). 

h) Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego 

dokonano przed cofnięciem zgody, żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec 

przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO 

Puck 25.02.2023 r. 

 


