
REGULAMIN ROZGRYWEK

DEICHMANN MINIMISTRZOSTWA EUROPY 2012
DLA DZIEWCZYNEK I CHŁOPCÓW W WIEKU 7 – 11 
LAT W PIŁCE NOŻNEJ

§1 - Organizator

Stowarzyszenie Kochamy Sport z siedzibą we Wrocławiu 54-610, przy ulicy Mińskiej 
38.

§2 - Misja

1. Popularyzacja sportu wśród najmłodszych poprzez zaangażowanie dzieci oraz ich 
rodzin do uprawiania czynnego sportu,

2. Szerzenie zdrowego trybu życia,

3. Celem naszym jest zapewnienie wszystkim dzieciom ciekawego spędzenia czasu 
poprzez zaoferowanie im imprezy, w której uczestniczyć będą mogły wraz z 
rodzicami, opiekunami.

§3 - Honorowy Patronat 

Prezydenci Miast Gospodarzy

§4 - Patronat Sportowy

Reprezentant Polski: Marcin Wasilewski gracz drużyny Anderlecht Bruksela, 
Euzebiusz Smolarek gracz drużyny ADO Den Haag



§5 - Media

RADIO ZET, PRZEGLĄD SPORTOWY, GAZETA WROCŁAWSKA (Wrocław, 
Wałbrzych), GAZETA LUBUSKA (Gorzów Wielkopolski), KURIER LUBELSKI 
(Wrocław), EXPRESS BYDGOSKI (Bydgoszcz), DZIENNIK ZACHODNI (Tychy, 
Dąbrowa Górnicza, Mysłowice), DZIENNIK POLSKI (Kraków, Nowy Sącz), 
EXPRESS ILUSTROWANY (Łódź), DZIENNIK BAŁTYCKI (Gdynia, Gdańsk), GŁOS 
WIELKOPOLSKI (Poznań), KURIER SZCZECIŃSKI (Szczecin), POLSKA 
MAZOWSZE (Warszawa), KURIER PORANNY (Białystok), NOWOŚCI – 
DZIENNIK TORUNSKI (Toruń), NOWA TRYBUNA OPOLSKA (Opole)

§ 6 - Termin

1. Rozgrywki ligowe rozpoczną się w dniu 22 kwietnia 2012 i będą się odbywały 
przez wszystkie niedziele do 3 czerwca 2012 wg terminarza gier publikowanego na 
stronie www.kochamsport.pl przed każdym weekendem rozgrywek

2. W dniu 10 czerwca 2012 odbędą się rozgrywki pucharowe – finały rozgrywek wg 
terminarza gier opublikowanego na stronie www.kochamsport.pl

3. Rozgrywki zakończone zostaną Finałem Finałów w dniach 15 czerwca 2012 w 
godzinach – 19.00 – 20.00 (konferencja techniczna), 16 czerwca 2012 w godzinach 
08.00 – 22.00, 17 czerwca 2012 w godzinach 08.00 – 16.00 oraz Ceremonią Zamknięcia 
Deichmann Minimistrzostw Europy 2012 w dniu 17 czerwca 2012 w godzinach 16.00 
– 17.00 

§ 7 - Miejsce

Wrocław: Stadion WCSHiR, ul. Lotnicza 72; 
Łódź: Orzeł Łódź, ul. 6 sierpnia 71; 
Warszawa: Olkówek Ursynów, ul. Puszczyka 8
Lublin: Gimnazjum Nr 16, ul. Poturzyńska 2; 
Tychy: MOSiR TYCHY ul. Andersa 22;  
Kraków: J&J SPORT CENTER SKOTNIKI, ul. Winnicka 40; 
Bydgoszcz: TKKF, ul. Słowiańska 7; 
Gdynia: TKKF CHECZ, ul. Zamenhofa 18;
Białystok: MOSP Jagiellonia, ul. Antoniukowska;
Toruń: MOSiR Toruń, ul. Armii Ludowej 47/61;

http://www.kochamsport.pl/
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Dąbrowa Górnicza: CSIR ul. M. Konopnickiej 29;
Gorzów Wielkopolski: Z.S. nr 13, ul. Szwoleżerów 2
Szczecin: SP nr 16 ul. Chobolańska 20; 
Poznań: WTKKF, ul. Winogrady 11; 
Wałbrzych:  Aqua Zdrój, ul. Ratuszowa
Częstochowa: MOSiR – Miejski Stadion Piłkarski „Raków”, ul. Limanowskiego 83
Mysłowice: MOSiR – Lechia, ul. Promenada
Opole: MOSiR Centrum Północna, ul. W. Rutkiewicz
Gdańsk: Boiska AWFiS, ul. Wiejska 1
Nowy Sącz: K.S. Helena, ul. Starowiejska

§ 8 - Uczestnicy

1. Rozgrywki prowadzone będą w dwóch kategoriach wiekowych, dzieci urodzone 
w roku 2003 i młodsi (pierwsza kategoria wiekowa) oraz dzieci urodzone w latach 
2001 - 2002 (druga kategoria wiekowa).

2. Zarówno pierwsza grupa wiekowa jak i druga grupa wiekowa rozgrywa swoje 
mecze w każdą niedzielę.

3. Drużyny składać się będą z 8 - 10 dzieci,

4. W rozgrywkach startują dziewczynki i chłopcy. W drużynach 10-osobowych jest 
zarezerwowane minimum jedno miejsce dla dziewczynki. W grupie starszej 
dopuszcza się możliwość udziału dziewczynki urodzonej w roku 2000.

5. Dzieci, które zgłoszą się indywidualnie do rozgrywek będą wg kolejności zgłoszeń 
grupowane w drużyny.

6. Spośród opiekunów, rodziców, lub sympatyków zostanie wybrany menedżer, 
który jest formalnym reprezentantem drużyny wobec organizatora.

7. Nazwy drużyn - nazwy państw europejskich zostaną przydzielone według 
kolejności zgłoszeń.

§ 9 – Zgłoszenia



1. Ukonstytuowane drużyny można będzie zgłosić drogą mailową: 
biuro@kochamsport.pl lub już od 1 Stycznia 2012 po wypełnianiu odpowiedniego 
formularza dostępnego na naszej stronie internetowej www.kochamsport.pl. 
Zgłoszenie to musi zostać potwierdzone wpłatą wpisowego oraz dostarczeniem 
indywidualnych kart zgłoszeń, do 13 kwietnia 2012 do godz. 24.00. 

2. Zgłoszenia indywidualne oraz drużyn będą przyjmowane osobiście przez 
pracowników organizatora, codziennie od 3 kwietnia do 13 kwietnia w godzinach 
17.00 – 20.00 w miejscu wyznaczonym przez organizatora (z wyjątkiem 7, 8, 9 
kwietnia (Święta Wielkiej Nocy).

3. Dla wszystkich zainteresowanych informacją o rozgrywkach czynny będzie 
telefon o numerze 71 354 83 70 od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 15.00 
oraz e-mail: biuro@kochamsport.pl,

4. Zgłaszając się opiekun jest zobowiązany do wpłaty kwoty adekwatnej do ilości 
zgłaszanych dzieci oraz do wypełnienia i dostarczenia formularza zgłoszeniowego a 
także  formularzy indywidualnych.

5. W przypadku posiadania wolnych miejsc organizator może przyjmować 
zgłoszenia już po rozpoczęciu rozgrywek.

6. Wszystkie dzieci biorące udział w turnieju zostaną ubezpieczone od NNW w 
firmie SIGNAL IDUNA, po uprzednim wypełnieniu odpowiedniego formularza. 
Ubezpieczenie obowiązuje od dnia złożenia formularza na ręce koordynatora 
rozgrywek. 

7. Casus „Dream Team”

7.1 Nie dopuszcza się możliwości zgłaszania drużyn, mających na celu próbę 
tworzenia tzw. „dream teamów” w celu zwiększenia szans na zwycięstwo w turnieju 
za wszelką cenę. 

7.2 Menedżer zgłaszający drużynę, której zawodnicy nie są powiązani miejscem 
zamieszkania, jedną szkołą, lub przynależnością klubową będzie musiał uzasadnić 
powody zgłoszenia takiego składu. Jeśli powody zgłoszenia takiej drużyny nie będą 
zgodne z zasadami fair play oraz zasadami turnieju, zgłoszenie może zostać 
unieważnione lub menedżer może zostać poproszony o zmiany w składzie, aby 
wszystkie chętne dzieci mogły uczestniczyć w turnieju, zgodnie z wymienionymi 
zasadami.



§ 10 - Informacje przy zgłoszeniu

1. Imię i nazwisko dziecka,
2. Data urodzenia dziecka,
3. Miejsce zamieszkania,
4. Imię i nazwisko opiekuna,
5. Podpis opiekuna,
6. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka będącego pod moją opieką w 
rozgrywkach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 
zgłoszeniu przez organizatora, używanych tylko i wyłącznie do celów związanych z 
rozgrywkami oraz wyrażam zgodę na użycie wizerunku mojej osoby oraz 
wizerunku mojego dziecka, które zgłaszam do rozgrywek.
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowy zawartych w zgłoszeniu do 
celów marketingowych przez Signal Iduna Polska TU S.A., Signal Iduna Życie 
Polska TU S.A. a także przez inne spółki koncernu Signal Iduna Gruppe, zarówno 
teraz jaki i w przyszłości (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zmianami). Ponadto 
przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo do wglądu do moich danych oraz do ich 
poprawiania. W przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych proszę o zaznaczenie pola obok: NIE
8. Oświadczam, że moje dziecko będące pod moją opieką, może uczestniczyć w 
rozgrywkach i nie istnieją żadne przeciwskazania zdrowotne, aby w tych 
rozgrywkach uczestniczyło.
9. Biorę pełną odpowiedzialność za swoje dziecko w czasie trwania rozgrywek.
10. Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

§ 11 - Koszt udziału w rozgrywkach

1. Koszt udziału dziecka w rozgrywkach wynosi 70 PLN. W ramach tej odpłatności 
dziecko otrzyma:

1.1 Strój piłkarski (koszulkę, spodenki oraz getry) na własność.

1.2 Każdy uczestnik zostanie ubezpieczony od NNW przez firmę Signal Iduna.

1.3 Każde dziecko biorące udział w rozgrywkach otrzyma imienny dyplom oraz 
medal.

1.4 Zawodnicy trzech najlepsze drużyny w każdym mieście otrzymają pamiątkowe 



puchary.

1.5 Zwycięzcy w obu kategoriach wiekowych z każdego miasta na koszt 
organizatora wyjeżdżają na dwudniowy Finał Finałów do Trzebnicy.

1.6 Każde dziecko uczestniczące w Finale Finałów w Trzebnicy otrzyma puchar i 
pamiątkowy medal.

1.7 Najlepsze drużyny Finału Finałów w Trzebnicy w obu kategoriach wiekowych, 
na koszt organizatora, wyjeżdżają na mecz drużyny FC BARCELONA (zwycięzca 
grupy starszej), oraz na mecz drużyny BORUSSIA DORTMUND (zwycięzca grupy 
młodszej).

h. Dwie spośród wszystkich zgłoszonych drużyn mają szansę wylosować wyjazd na 
mecz ANDERLECHTU BRUKSELA oraz AJ AUXERRE.

2. Organizator nie zabezpiecza obuwia do gry w piłkę nożną oraz dojazdów na 
miejsce rozgrywek.

3. Wpłaty mogą być dokonane osobiście przez zgłaszającego drużynę menedżera lub 
opiekuna dziecka w przypadku zgłoszeń indywidualnych osobie przyjmującej 
zgłoszenia na miejscu rozgrywek w godzinach opisanych w zakładce miast na 
stronie internetowej www.kochamsport.pl lub też na konto stowarzyszenia:

12 1050 1575 1000 0090 6080 8426
ING Oddział we Wrocławiu
Stowarzyszenie Kochamy Sport
54-610 Wrocław
Ul. Mińska 38
W tytule przelewu: Miasto rozgrywek, nazwa zespołu oraz kategoria wiekowa

§12 – System rozgrywek

1. Faza Miejska: Liga

1.1 Udział biorą wszystkie zgłoszone drużyny

1.2 Podział na grupy nastąpi na podstawie liczby zgłoszonych drużyn.

1.3 W grupach gramy systemem każdy z każdym

http://www.kochamsport.pl/


2. Faza Miejska: Baraże (w przypadku, gdy faza ligowa została zakończona 2 
tygodnie przed Finałem Miejskim dopuszcza się przeprowadzenie meczów o stawkę, 
tzw. fazę przejściową)

2.1 Udział biorą wszystkie zgłoszone drużyny

2.2 Podział na grupy nastąpi na podstawie wyników fazy ligowej

3. Faza Miejska: Finały

3.1 Udział biorą wszystkie zgłoszone drużyny

3.2 System Play-Off

3.3 Rozstawienie na podstawie fazy ligowej (lub fazy przejściowej)

§13 – Rozgrywki Fazy Ligi Miejskiej (niedziele  22 kwietnia – 3 czerwca 2012)

1. W dniu otwarcia turnieju, zgłoszone drużyny otrzymają stroje w barwach 
przydzielonych w trakcie zapisów reprezentacji,

2. Każda drużyna przez pierwsze siedem weekendów rozegra fazę ligową.  

3. Punkty są przyznawane wg zasady: 3 za zwycięstwo, 1 za remis, 0 za porażkę,
4. Po zakończeniu siódmego weekendu zostanie stworzona tabela uwzględniająca 
wyniki meczów rozegrane według grafiku ustalonego przez organizatora.
5. Drużyny które nie pojawią się na 4 weekendach nie będą mogły wystąpić w fazie 
play-off. 

6. Faza ligowa służy tylko i wyłącznie rozstawieniu w fazie play-off.

7. W przypadku tej samej ilości punktów o miejscach decyduje:

7.1 Wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami.

7.2 W przypadku remisu – lepsza różnica bramek między strzelonymi a straconymi.

7.3 Przy dalszej równości – większa ilość bramek strzelonych.

7.4 Przy dalszej równości – organizator zarządza losowanie.



8. W grafiku gier mogą zostać wyznaczone mecze towarzyskie nie zaliczane do 
klasyfikacji, mecze towarzyskie zostaną odpowiednio oznaczone na oficjalnej stronie 
internetowej turnieju oraz w miejscu rozgrywek.

§14 - Rozgrywki pucharowe (niedziela  10 czerwca 2012)

1. W fazie pucharowej drużyny są rozstawione od numeru 1 do numeru 20,

2. W fazie wstępnej rozegrane zostaną cztery mecze, w których zmierzą się drużyny 
z przypisanymi następującymi numerami: mecz pomiędzy drużyną nr 13 – nr 20 
(zwycięzcy tego spotkania zostanie przypisany do dalszej części pucharu nr 13), nr 
14 – nr 19 (przypisany numer 14), nr 15 – nr 18 (przypisany numer 15) oraz nr 16 – nr 
17 (przypisany numer 16),

3. Mecze pierwszej rundy pucharowej rozgrywane są w następującym schemacie: 
drużyna rozstawiona z numerem 1 gra z drużyną numer 16 (zwycięzca otrzymuje 
numer A), 2 – 15 (zwycięzca nr B), 3 – 14 (C), 4 – 13 (D), 5 – 12 (E), 6 – 11 (F), 7 – 10 
(G), 8 – 9 (H),

4. Mecze drugiej rundy pucharowej: drużyna A gra z drużyną H (zwycięzca 
otrzymuje nr I), B – G (II), C – F (III), D – E (IV),

5. Mecze półfinałowe rundy pucharowej: drużyna I z drużyną IV (zwycięzca 
awansuje do finału z nr 1), drużyna II z drużyną III (zwycięzca awansuje do finału z 
nr 2),

6. Finał rozegra się pomiędzy zwycięzcami półfinałów - nr 1 z nr 2,

7. W każdym etapie fazy pucharowej drużyna rozgrywa jeden mecz, który musi 
zakończyć się wyłonieniem zwycięzcy,

8. W przypadku kiedy mecz zakończy się po regulaminowym czasie (2 razy po 10 
minut) remisem:

8.1 W przypadku meczów, które nie zostały rozstrzygnięte sędzia zarządza 5 
minutową dogrywkę (2 x 2,5 minuty), jeśli w dalszym ciągu utrzyma się remis, 
sędzia zarządza serię 5 rzutów karnych (manager drużyny dostarcza listę 5 
zawodników sędziemu), w przypadku remisu nastąpią serie pojedynczych rzutów 



karnych, aż do rozstrzygnięcia. Kolejne rzuty karne wykonują zawodnicy którzy 
jeszcze nie strzelali. Jeżeli wszystkie dzieci wykonają rzut karny z danej drużyny a 
nie zapadnie rozstrzygnięcie to dzieci zaczynają strzelać rzuty karne w tej samej 
kolejności w jakiej rozpoczynały strzelanie rzutów karnych.

9. Mecze Fazy Miejskiej: Finały wyłaniają zwycięzcę rozgrywek w miastach

10. Istnieje możliwość rozegrania meczów pocieszenia.

11. System rozstawienia drużyn będzie dostosowana do liczby zespołów 
przystępujących do fazy play-off.

§15 - Walkowery

1. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0-3 na niekorzyść:

1.1 Drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 
minut,

1.2 Drużyny, w której brał udział zawodnik nie uprawniony do gry (nie zgłoszony 
do drużyny w czasie zapisów),

1.3 Drużyny, która przed zakończeniem zawodów samowolnie zejdzie z boiska, lub 
której ilość zawodników będzie mniejsza niż 4 dzieci,

1.4 Drużyny, której zawodnik, menedżer bądź rodzic w czasie zawodów czynnie 
znieważył sędziego bądź przedstawiciela organizatora rozgrywek

1.5 Drużyny, w składzie której występował zawodnik legitymujący się fałszywym 
dowodem tożsamości (legitymacją szkolną) bądź zawodnik odmawiający 
organizatorowi  okazania dokumentu tożsamości (legitymacji szkolnej) przed 
meczem lub w przerwie meczu.

1.6 W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane 
obustronnym walkowerem,

2. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego niż 
walkower – utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych 



bramek drużyny ukaranej.

§16 - Finał Finałów w Trzebnicy

Zwycięzcy Fazy Miejskiej: Finały (drużyny, które zajęły pierwsze miejsca w każdym 
mieście) wyjeżdżają w dniach 16 - 17 czerwca do Trzebnicy i tam rozgrywają Finał 
Finałów Deichmann Minimistrzostw Europy 2012

§17 - Przepisy 

1.1. Zespoły będą składać się z 8 - 10 zawodników oraz menedżera drużyny.  

1.2. Czas trwania zawodów – 2x10 minut z przerwą 1 minuty,

1.3. Zespoły składają się z 5 zawodników w polu + bramkarz, jedynym wyjątkiem 
jest wprowadzenie na boisko dziewczynki, która jest wzmocnieniem drużyny. Jeśli 
obie drużyny mają w składzie dziewczynkę to grają 7 na 7 (6 chłopców + 
dziewczynka), jeśli natomiast w jednej drużynie jest dziewczynka, a w drugiej nie 
ma to ta pierwsza gra w przewadze o tę dziewczynkę.
1.4. Obuwie piłkarskie - sportowe. Zakaz gry w tzw. wkrętach (korkach 
metalowych),

1.5. Piłki do gry numer 4,

1.6. Wymiary boiska 30 x 60 metrów,

1.7. Bramki o wymiarach 2 x 5 metrów,

1.8. Zmiany w locie, tak zwane „hokejowe”.

2. Obowiązują przepisy PZPN w zakresie rozgrywek grup dziecięcych z wyjątkami:

2.1. nie obowiązuje przepis o pozycji spalonej,

2.2. odległość „muru” przy stałych fragmentach gry wynosi 5 metrów,

2.3. rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów,

2.4. wprowadzenie piłki do gry ze środka boiska musi być poprzedzone podaniem,



2.5. wprowadzenie piłki do gry przez bramkarza dowolne,

2.6. sędzia może karać zawodników wykluczeniem na dwie minuty w razie rażącego 
przekroczenia przepisów bądź nie sportowego zachowania się,

§19 - Dokumenty tożsamości

1. Każde dziecko występujące w rozgrywkach zobowiązane jest do posiadania przy 
sobie dokumentu tożsamości (legitymacji szkolnej).

2. Brak okazania dokumentu tożsamości (legitymacji szkolnej) na prośbę 
organizatora lub menedżera drużyny przeciwnej przed rozpoczęciem meczu lub w 
przerwie meczu czyni zawodnika nieuprawnionym do gry i powoduje 
niedopuszczenie go do uczestnictwa w zawodach. 

3. Organizator w ciągu 8 weekendów przynajmniej raz dokona obowiązkowego 
sprawdzenia legitymacji szkolnych. 

§20 - Przepisy porządkowe

1. W czasie rozgrywania spotkania obowiązują zasady fair play.

2. Zakłócenia porządku rozgrywanych spotkań oraz przerw pomiędzy nimi będą 
przez organizatora natychmiast karane wykluczeniem zawodników z rozgrywek.

2.1 Jeżeli w miejscu rozgrywek będzie się znajdował opiekun któregokolwiek 
zawodnika pod wyraźnym wpływem alkoholu, organizator ma prawo wykluczyć 
daną drużynę z rozgrywek. 

3. Rozstrzyganie wszelkich sporów i protestów leży w gestii organizatora.

§21 - Opieka nad dziećmi

1. W czasie trwania rozgrywek na ich miejscu znajdować się będzie: punkt medyczny 
oraz toalety,

2. Wszyscy uczestnicy zostaną ubezpieczeni przez organizatora od Następstw 
Nieszczęśliwych Wypadków w firmie SIGNAL IDUNA. 



§22 - Nagrody

1. Wszyscy uczestnicy otrzymają imienne dyplomy oraz medale. 

2. Zwycięzcy rozgrywek w każdym mieście otrzymają puchary.

3. Wszystkie dzieci uczestniczące w Finale Finałów otrzymają puchary i medale.

4. Głównymi nagrodami dla zwycięzcy turnieju Deichmann Minimistrzostwa 
Europy 2012 będą: 

4.1 Dla grupy starszej wyjazd na mecz FC Barcelony. 

4.2 Dla grupy młodszej wyjazd na mecz Borussi Dortmund. 

5. Nagrodami specjalnymi jest możliwość wylosowania przez wszystkie zgłoszone 
do turnieju drużyny wyjazdu na mecz Anderlechtu Bruksela i AJ Auxerre. 

Ze sportowym pozdrowieniem,
Organizator
Tomasz Kucharski 
Prezes Stowarzyszenia Kochamy Sport

Wrocław, 01.01.2012 r.

Regulamin wchodzi w życie z dniem. 01.01.2012 r.


