
• Deichmann Minimistrzostwa Europy 2012

22 kwietnia - 10 czerwca 2012

to V  edycja ogólnopolskiego  wiosennego  turnieju  piłkarskiego  zainicjowanego 
z myślą o wszystkich dzieciach, które czerpią radość z gry w futbol niezależnie od 
tego  czy  grają  tylko  na  podwórkach,  osiedlowych  boiskach,  czy  w  szkółkach 
i klubach.

Cztery dotychczasowe edycje DMME przyciągnęły już ponad 15 500 dzieci.

Tylko w 2011 roku w rozgrywkach wystąpiło ponad 5000 młodych zawodników 
i zawodniczek w 14 miastach z całej Polski!

Rolę Miast Gospodarzy w 2012 przyjęły:

•   Wrocław
•   Kraków
•   Dąbrowa Górnicza
•   Tychy
•   Lublin
•   Łódź
•   Gdynia
•   Opole
•   Nowy Sącz
•   Częstochowa

•    Warszawa
•    Białystok
•    Zielona Góra
•    Poznań
•    Szczecin
•    Toruń
•    Bydgoszcz
•    Mysłowice
•    Wałbrzych
•    Gorzów Wielkopolski



 

• Dlaczego Deichmann Minimistrzostwa Europy są fajnym 
pomysłem?

DMME gwarantują w każdym mieście 8 weekendów dobrej zabawy, blisko 500 
spotkań i 9 000 minut gry dla około 400 dzieci w każdym mieście

Przez  pięć  lat  turniej  zyskał  renomę  i  uznanie  wśród  młodych  zawodników, 
zawodniczek  i ich  rodziców. Spotkania  drużyn,  prowadzone  są  w  przyjaznej 
atmosferze,  wg  zasad  Fair  Play,  a wszystkie  mecze  okrasza  profesjonalny 
komentarz  spikera informujący  o przebiegu  spotkań,  organizacji,  partnerach 
przedsięwzięcia,  nade  wszystko  zachęcający  gorąco  do  kibicowania  uczestnikom 
turnieju. 

Na trybunach każdego obiektu zasiada nawet kilkuset widzów i zwykle w komplecie 
zjawiają się całe rodziny. 

Dzięki  DME możliwe jest  stworzenie profesjonalnych warunków, w których dzieci 
będą  mogły  rozwijać  swoje  piłkarskie  pasje.  Turniej  pozwala  najzdolniejszym 
młodym piłkarzom z wielu polskich większych i mniejszych miejscowości spotkać się 
na boisku i porównać swoje umiejętności.

Opieka  medyczna i  ubezpieczenie  sprawiają,,  że  rodzice  chętnie  wysyłają  swoje 
pociechy na mecze Deichmann Minimistrzostw Europy.

Osiem  weekendów  wspólnej  zabawy,  bez  eliminowania  z  turnieju,  pozwala 
nawet  najsłabszym  znacząco  podnieść  umiejętności,  oraz  dać  możliwość 
przeżycia wspaniałej piłkarskiej przygody.



 

• Nagrody

Zwycięzcy turnieju 2012 obejrzą w nagrodę na żywo mecze dwóch, wielkich 
europejskich zespołów:

BORUSSII DORTMUNDBORUSSII DORTMUND oraz FC BARCELONA!!!FC BARCELONA!!!

Dodatkowo szansę na specjalną nagrodę mają 2 drużyny wylosowane spośród 
wszystkich uczestników Minimistrzostw Europy. W tym roku na szczęśliwców 

czeka wycieczka na mecze:
AJ AUXERRE AJ AUXERRE oraz ANDERLECHT BRUKSELA ANDERLECHT BRUKSELA

 Zwycięzcy  poprzednich  edycji  turnieju  obejrzeli  spotkania  m.in.  Manchester 
United, FC Southampton, Bolton Wanderers, Watford FC, Celtic Glasgow, Hertha 
Berlin, Borussia Dortmund, Anderlecht Bruksela, AO Kavala, Racing Santander, Real 
Madryt 

• Formuła

Reprezentanci…

Zabawa utrzymana jest w konwencji Mistrzostw Europy – każda zgłoszona drużyna 
przed rozpoczęciem  zawodów wybiera nazwę kraju, pod którego szyldem chciałaby 
zagrać,  a  następnie  od  organizatora  otrzymuje  na  własność  stroje  turniejowe 
nawiązujące kolorystyką do barw narodowych wybranego państwa.

…I Reprezentantki



 
Według stereotypu piłka nożna to raczej męska gra, lecz to nieprawda! Niejedna 
z  dziewczyn potrafi sobie świetnie poradzić z całym gronem kolegów. Aby mogły to 
udowodnić, w każdej drużynie jest zarezerwowane miejsce dla dziewczynki.

• Terminarz

Uczestnicy  rywalizują  w  dwóch  kategoriach  wiekowych  –  grupa  młodsza  7-9  lat 
(dzieci z roczników: 2003, 2004, 2005 i ew. młodszych) oraz grupa starsza 10-11 lat 
(grupa starsza obejmująca dzieci z roczników: 2001 i 2002)

Faza turnieju Grupa młodsza
Roczniki 2003, 2004, 2005

Grupa starsza
Roczniki 2001 i 2002

1 weekend rozgrywek 
ligowych 22.04.2012 22.04.2012

2 weekend rozgrywek 
ligowych 29.04.2012 29.04.2012

3 weekend rozgrywek 
ligowych 06.05.2012 06.05.2012

4 weekend rozgrywek 
ligowych 13.05.2012 13.05.2012

5 weekend rozgrywek 
ligowych 20.05.2012 20.05.2012

6 weekend rozgrywek 
ligowych 27.05.2012 27.05.2012

7 weekend rozgrywek 
ligowych 03.06.2012 03.06.2012



 

Finały miejskie 10.06.2012 10.06.2012

Szczegółowe terminarze będą ustalone przez koordynatora i podane do wiadomości 
bezpośrednio przed rozpoczęciem rozgrywek

• Przebieg rozgrywek:

Ceremonia Otwarcia

W każdym mieście  pierwsze  mecze  Deichmann  Minimistrzostw  Europy  poprzedza 
Ceremonia Otwarcia, podczas której następuje uroczyste przywitanie drużyn oraz 
zostają wręczone stroje w barwach wybranej reprezentacji narodowej.

 
Faza Miejska

Przewiduje udział ok.  40 drużyn we wszystkich z 20 miast gospodarzy. Uczestnicy 
rywalizują  w  dwóch  kategoriach  wiekowych  –  grupa  młodsza  7-9  lat  (dzieci  z 
roczników: 2003, 2004, 2005 i ew. młodszych) oraz grupa starsza 10-11 lat (grupa 
starsza obejmująca dzieci z roczników: 2001 i 2002). W każdej z nich planowane jest 
utworzenie 20 drużyn liczących od 8 do 10 zawodników, przy czym w 10-osobowym 
zespole musi  być zgłoszona dziewczynka,  natomiast  w 8-9 osobowym nie jest  to 
konieczne.

 Nie dopuszcza się możliwości zmian w składach drużyn już zgłoszonych. Wyjątek 
stanowią: 

 Dopisanie  zawodników  w  drużynach  posiadających  mniej  niż  10 
graczy, nie później jednak niż do 3 weekendu rozgrywek.  

 Kontuzje zawodników potwierdzone zaświadczeniem medycznym



 
Faza  miejska  DMME  składa  się  z  dwóch  odrębnych  odsłon.  Pierwsza  z  nich  to 
rozgrywki  ligowe,  dzięki  którym  każda  z drużyn  ma  okazję  zmierzyć  się 
z pozostałymi zespołami, nie będąc narażonymi na wyeliminowanie. Na podstawie 
wyników tych spotkań powstanie tabela decydująca o rozstawieniu drużyn podczas 
finału miejskiego, który będzie rozegrany systemem pucharowym w ostatni weekend 
Fazy Miejskiej.

Każda  drużyna  będzie  rozgrywać  co  najmniej  2-3  spotkania w  każdym  dniu 
zawodów. Mecz trwa 20 minut z 2-minutową przerwą.

Wszyscy uczestnicy zgłoszeni do turnieju podczas finału miejskiego otrzymają 
pamiątkowe  medale  oraz  imienne  dyplomy.  Natomiast  wszyscy  zawodnicy 
najlepszych  3  drużyn  w  kategorii  starszej  i  w  kategorii  młodszej  dodatkowo 
zostaną  uhonorowane  pucharami.  Mistrzowie  Miast  w  nagrodę  wezmą  udział 
w ogólnopolskim Finale Finałów.

Finał Finałów
Drużyny  wyłonione  na  etapie  eliminacji  miejskich  dostają  szansę  rywalizacji 
w Wielkim Finale  Finałów Deichmann  Minimistrzostw  Europy  rozgrywanym w tym 
roku w Trzebnicy k. Wrocławia. Organizatorzy zapewniają dowóz zawodników, ich 
zakwaterowanie, a także  pełne  wyżywienie.  Ponadto  starają  się  im atrakcyjnie 
zorganizować spędzanie wolnego czasu poprzez np. zwiedzanie i konkursy.



 

Ceremonia Zamknięcia

Turniej  zostaje  zwieńczony  rozdaniem  nagród.  Wszyscy  uczestnicy  otrzymują  od 
organizatorów  pamiątkowe  puchary i medale.  Uroczysta  dekoracja  Minimistrzów 
Europy jest  poprzedzona  wręczeniem nagród indywidualnych –  dla  najlepszego 
strzelca  zawodów,  najlepszych  –  zawodnika  i zawodniczki,  najlepszego 
bramkarza, najmłodszego zawodnika i najmłodszej zawodniczki oraz zwycięzców 
konkursów okolicznościowych. 



 

Dodatkowym przeżyciem dla zawodników jest zaszczyt odebrania nagród z rąk gości 
specjalnych np. wybitnych polskich sportowców, mistrzów olimpijskich takich jak 
Renata Mauer-Różańska, Rafał Kubacki czy Mirosław Bulzacki.

• Do udziału  drużyny  w turnieju  uprawnia  prawidłowo wypełniona  karta 
drużynowa i komplet kart indywidualnych oraz oplata w wysokości 70 zł 
od zawodnika

• Każda  z  drużyn  ma  prawo  maksymalnie  do  3  nieobecności  podczas 
pierwszych 7 tygodni rozgrywek.

 Informację  o  planowanych  wszelkich  nieobecnościach  należy 
zgłaszać  z  wyprzedzeniem,  gdyż  w  zależności  od  możliwości 
koordynator będzie się starał wyznaczyć mecze w innym terminie.

• Każdy zawodnik ma obowiązek posiadania ze sobą legitymacji szkolnej.
• Na życzenie trenera drużyny przeciwnej menedżer drużyny ma obowiązek 

przedstawienia  organizatorowi  dokumentów  tożsamości  całej  drużyny 
bądź wskazanych zawodników.

• Chęć  sprawdzenia  legitymacji  należy  zgłaszać  przed  meczem  lub 
w trakcie przerwy. Zgłoszenia dokonane po zakończeniu meczu nie będą 
uwzględniane. 

Szczegóły są zawarte w regulaminie zawodów dostępnym na stronie 
www.kochamsport.pl



 

Z wszelkimi pytaniami prosimy zgłaszać się do miejskiego 
koordynatora rozgrywek lub też kierować na adres 

biuro@kochamsport.pl

Zapraszamy do udziału!


