
                                    REGULAMIN 

„Mini Mistrzostw Europy 2012” 

 

1. Organizator. 

Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu w Gniewinie, ul. Sportowa 1 , 84-250 Gniewino. 

Dane kontaktowe: Konrad Wargin, tel.  728 349 946, fax: (58) 670 63 42, e-mail: 

konrad.wargin@gniewino.pl , konradwargin@wp.pl  

 

2. Cel imprezy. 

- promocja Centrum Pobytowo – Treningowego EURO 2012™ w Gniewinie 

- promocja miasta i gminy Gniewino 

- popularyzacja aktywnego spęczania czasu wolnego przez dzieci i młodzież 

- propagowanie zdrowego stylu życia oraz przestrzeganie zasad „fair play” 

- wyłonienie najlepszych zespołów biorących udział w zawodach 

 

3. Przepisy, sędziowanie. 

Turniej rozgrywany będzie na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym 

regulaminem oraz obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

Mecze będą prowadzone przez sędziów stowarzyszonych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej. 

 

4. Termin. 

 12 - 13.11.2011r.   U 11 ( rocznik 2000/2001 ) 

 26 – 27.11.2011r.   U 14 ( rocznik 1997 ) 

 10 – 11.12.2011r.   U 13 ( rocznik 1998/1999 ) 

 14 – 15.01.2012r.   U 9 ( rocznik 2002/2003 ) 

 28 – 29.01.2012r.   ( kat. kobiet ) 

 25 – 26.02.2012r.   U 16 ( rocznik 1995/1996 ) 

 03 – 04.03.2012r.   ( kat. OPEN ) 

 

5. Obowiązujący sprzęt sportowy. 

Zawodnik jest zobowiązany do posiadania obuwia piłkarskiego przeznaczonego do gry na hali 

sportowej.  Hala widowiskowo-sportowa, na której zostaną przeprowadzone rozgrywki posiada 

nawierzchnię parkietową typu  

Haro Sports. 

Organizator zapewnia jednolite koszulki dla drużyny w barwach poszczególnych reprezentacji,  zaś 

zawodnik zobowiązuje się do posiadania spodenek piłkarskich. 
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Obowiązujące wymiary bramek to 5 x 2 m, do rocznika 1999 obowiązuje rozmiar piłki nr.4, od 

rocznika 1998 nr.5. 

Rzuty karne wykonywanie z 9 m. 

 

6. Czas gry. 

Czas gry dla wszystkich kategorii wiekowych wynosi 13 minut. 

 

7. Zasady prowadzenia rozgrywek, punktacja i klasyfikacja zespołów 

- Przed rozpoczęciem turnieju trener/opiekun drużyny zobowiązany jest do wypełnienia protokołu 

zawodników biorących udział w meczu.  

- Na boisku znajduje się 4 zawodników + bramkarz z możliwością nieograniczonej wymiany 

zawodników wpisanych do protokołu i ewentualnym ich powrotem do gry bez przerywania meczu. 

- Dany zawodnik może występowad tyko w jednej drużynie. 

- Organizator przewiduje 20 drużyn 

-  Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami tylko jedno spotkanie. 

-  Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego spotkania: 

a) 3 punkty za zwycięstwo 

b) 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis) 

c) 0 punktów za spotkanie przegrane 

- O kolejności drużyn w tabelach decyduje ilośd zdobytych punktów.  

- W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyny o zajętym miejscu 

decydują: 

- przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu 

rozgrywek 

- przy dalszej równości, większa ilośd bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu 

rozgrywek 

- w przypadku dalszej równości, decyduje losowanie 

- W spotkaniach dwierdfinałowych, półfinałowych i finałowym, przy nierozstrzygniętym meczu 

zarządza się serię  

5 rzutów karnych, przy jej nierozstrzygnięciu oddaje się po jednym strzale aż do rozstrzygnięcia. 

-  Drużyna, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek zrezygnuje z dalszego 

uczestnictwa, zostanie skreślona z listy drużyn biorących udział w rozgrywkach. 

- Nie obowiązuje przepis o spalonym 

KARY. 

Zawodników obowiązują następujące kary: 

- żółte kartki 

- czerwona kartka w przypadku drastycznego naruszenia przepisów, zawodnik może byd usunięty z 

boiska. 

Drużyna może zostad ukarana walkowerem, gdy: 

a) w momencie rozpoczęcia meczu na boisku znajduje się o dwóch mniej zawodników niż przewidują 

dane rozgrywki *nie ma tu znaczenia, czy drużyna przeciwna się godzi na grę+ 

b) w danym zespole wystąpił zawodnik nie zgłoszony do tej drużyny 

- W przypadku spraw spornych drużyna ma prawo do 10 min po zakooczeniu spotkania złożyd 

pisemny protest do organizatora. Protest zostanie rozważony przez sędziów prowadzących spotkanie 

oraz organizatora rozgrywek. 



 

8. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek. 

Każda z drużyn zobowiązana jest do przedstawienia następującej dokumentacji: 

- listy zbiorczej zawodników 

- każdy zawodnik biorący udział w rozgrywka musi posiadad aktualną legitymację szkolną ze zdjęciem 

lub inny dokument potwierdzający tożsamośd. 

- każdy zawodnik musi posiadad aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolnośd do uczestnictwa 

w rozgrywkach. 

 W dniu rozpoczęcia rozgrywek drużyna zobowiązana jest do uiszczenia opłaty startowej w wysokości 

300 zł. 

 

9. Uwagi organizatora. 

 

- Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zawodników 

- Organizator nie odpowiada za zagubione rzeczy 

- Organizator ma prawo wnosid do niniejszego regulaminu zmiany bez uprzedniego powiadomienia. 

 

10. Informacje dodatkowe. 

Organizator zapewnia noclegi w szkole ( 35 zł za osobę ) oraz wyżywienie ( 3 posiłki dziennie  20 zł za 

osobę). 

Zwiedzanie Centrum Pobytowo – Treningowego EURO 2012™ oraz korzystanie z pływalni krytej 

gratis. 

 


