
REGULAMIN  MINI MISTRZOSTWA EURO 2020 – TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ (2006-2008)

Inicjatywa realizowana w ramach projektu „Podlaskie Lokalnie” sfinansowanego przez Narodowy 
Instytut Wolności –Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.    

Nazwa projektu: Aktywne Wakacje 2020

Nazwa wydarzenia/szkolenia: Mini Mistrzostwa EURO 2020 – turniej piłki nożnej rocznik 2006-
2008

I. Cel : Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Promocja zdrowego stylu życia i kultury 
fizycznej. Popularyzacja piłki nożnej, jako aktywnego wypoczynku.

II. Organizator : Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ADSUM

III. Termin i miejsce : Turniej odbędzie się 10.07.2020r. (piątek) na Boiskach OSiR Hajnówka, ul. 
Ks. A. Dziewiatowskiego 2, Rozpoczęcie zawodów o godz 10:00

IV. Kontakt : dawidwojciuk1@gmail.com tel. 600482309

V. Przepisy :

- drużyna liczy 5 zawodników, w grze bierze udział 4 zawodników + bramkarz,
- Przewidywana ilość zespołów 8
- bramki o wymiarach 5x2,
- czas gry 15min,
- odległość przy rzutach wolnych i rożnych – 5m,
- odległość przy rzutach karnych – 9m,
- odległość przy autach – 2m,
- bramkarz wprowadza piłkę ręką z obrębu własnego pola karnego,
- rzut z autu wykonuje się z linii bocznej boiska podając piłkę do zawodnika,
- zakaz gry wślizgiem – interpretacją sędziego,
- za brutalną grę sędzia może karać zawodnika minutowym wykluczeniem lub czerwoną kartką,
- w pozostałych kwestiach obowiązują przepisy PZPN,
-  organizator  zastrzega  sobie  prawo ostatecznego rozstrzygania  spraw,  które  nie  zostały ujęte  w 
niniejszym regulaminie

VI. Punktacja i zasady ustalania kolejności miejsc :

1. Ilość zdobytych punktów: • Zwycięstwo: 3 punkty• Remis: 1 punkt• Porażka: 0 punktów

2.  Wynik  bezpośrednich  spotkań  pomiędzy  zainteresowanymi  drużynami.•  Różnica  w  ilości 
zdobytych bramek.• Ilość strzelonych bramek.

3.  Dodatkowo  każda  drużyna  zdobędzie  punkty  z  testu  wiedzy  o  europejskich  państwach  i 
Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej.
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VII. Nagrody :

1. Za zajęcie miejsc I-III przewidziano puchary. Wszyscy uczestnicy zawodów zostaną nagrodzeni 
pamiątkowymi medalami.

2.   Dla  3  najlepszych  zawodników  turnieju  (bramkarz,  strzelec,  zawodnik)  zostaną  przekazane 
statuetki.

VIII.  Warunki uczestnictwa w turnieju:

1.Turniej dla młodzieży w kategorii wiekowej 2006-2008.  Każdy z zawodników może grać tylko w 
jednej drużynie i nie może zmieniać drużyny podczas trwania turnieju. 

2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie drużyny najpóźniej do 08.07.2020 r. (środa). Zgłoszenia 
można dokonać osobiście w dni robocze od godziny 7:30 do 15:30 w biurze OsiR Hajnówka, ul. KS. 
A. Dziewiatowskiego 2 lub poprzez kontakt e-mailowy:  dawidwojciuk1@gmail.com i telefoniczny 
600482309 .  Liczba miejsc ograniczona do 8 drużyn. O udziale w organizowanym turnieju będzie 
decydowała kolejność zgłoszeń. 

3. Każdy zawodnik powinien posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo w turnieju. Udzielenie zgody 
następuje poprzez złożenie podpisu  przez rodziców na formularzu zgłoszeniowym. 

4. Organizator nie odpowiada za ubezpieczenie zawodników. Każda drużyna może posiadać własne 
ubezpieczenie NW na czas rozgrywania turnieju.

5. Organizator zapewnia sędziów oraz opiekę medyczną dla uczestników podczas trwania zawodów.

6. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przed i  po treningu.  Przy każdym boisku treningowym będzie 
udostępniony płyn do dezynfekcji.

7. Sprzęt treningowy będzie na bieżąco dezynfekowany 

8. Organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych 
szkód na zdrowiu i mieniu biorących udział w rozgrywkach.

9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni.

10. Za wyrządzone szkody materialne drużyna zostanie obciążona finansowo.

11.  Każdy zespół  w ramach uczestnictwa w turnieju,  w terminie  określonym przez organizatora 
składa kompletny formularz zgłoszeniowy, w którym oświadcza, że zapoznał się z treścią klauzuli 
informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie 
dostępu  do  treści  swoich  danych  i  prawie  ich  poprawiania,  a  także  że  dysponuje  zgodą  na 
przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.

12. Aby dziecko mogło wziąć udział w zajęciach Rodzic/Opiekun Prawny ma obowiązek wypełnić 
ankietę o stanie zdrowia zawodnika. 


