
       
 
 
 

 MOJE MAŁE EURO 2012 
 

 
 
I. Organizator: 
UKS ORLIK 2012 Czechowice-Dziedzice 
MKS Czechowice-Dziedzice 
 
  
Współorganizator: 
Urząd Miejski Czechowice-Dziedzice 
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej 
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach, 
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach 
  
II. Termin i miejsce: 
Turniej odbędzie się w dniach 2-3.06.2012 r. na dwóch boiskach ORLIK: 

1. ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach, ul Szkolna 6 
2. ORLIK przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-  Dziedzicach, ul Traugutta 11 

 
III. Harmonogram: 
 
2 czerwca 2012 
 
9:00 Losowanie grup i przydział do grup 2 czerwca 2012 r.  
9:30 Oficjalne rozpoczęcie turnieju 
10:00 Rozpoczęcie turnieju 
17:00 Zakończenie rozgrywek grupowych 
 
3 czerwca 2012 
 
10:00 Rozpoczęcie rozgrywek  
17:00 Zakończenie rozgrywek 
17:30 Rozdanie nagród 
  
IV. Cel imprezy:  
 

1. Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci. 
2. Propagowanie zdrowego trybu życia 
3. Wdrażanie zasad Fair Play 
4. Wyłonienie Mistrza Europy 
5. Możliwość sportowej rywalizacji 
6. Nawiązywanie nowych znajomości i kontaktów 

  
V. Wyżywienie:  
Organizator zapewnia drobny poczęstunek dla wszystkich zawodników oraz umożliwia skorzystanie z zakupu posiłku. 
 
VI. Regulamin: 
 
W turnieju weźmie udział  16 drużyn w roczniku 2001 i młodszych: 
 
System rozgrywek:  



 
I runda 2.06.2012 - drużyny zostaną podzielone na 4 grupy  po 4 zespoły rozgrywając mecze systemem „każdy z 
każdym”. 
 
II runda 3.06.2012 – Drużyny, które w I rundzie zajęły miejsca pierwsze i drugie zagrają w ćwierćfinałach. Zwycięzcy 
rozegrają półfinały, mecz o 3 miejsce i finał. Przegrani ćwierćfinałów rozegrają mecz każdy z każdym o miejsca 5-8. 
Drużyny, które zajęły miejsca trzecie i czwarte w I rundzie zagrają o miejsca 9-16. Zespoły te zostaną podzielone na 2 
grupy systemem każdy z każdym.   
Ostateczna wersja zostanie podana na odprawie technicznej. 
  
VII. Przepisy gry: 
 
1. Boisko o wymiarach 65 x 45 m., bramki 5 m  x  2 m., 
2. Czas gry 2 x 15 minut, 
3. Na boisku gra zespół w składzie 6  zawodników  w polu + bramkarz,  
4. Zmiany hokejowe bez limitu. 
5. Aut boczny wykonywany jest rękami, 
6. Zwycięski zespół otrzymuje 3 pkt. remis 1 pkt.  przegrana 0 pkt. 

Przy równej ilości punktów uzyskanych przez dwie lub więcej drużyn w I fazie turnieju decydują kolejno: wynik 
bezpośredniego spotkania, lepsza różnica bramek w spotkaniach zainteresowanych drużyn, większa ilość 
zdobytych bramek, rzuty karne. 

 
7. W  fazie pucharowej turnieju każdy mecz musi być rozstrzygnięty. W przypadku remisu sędzia zarządza 5 

minutową dogrywkę, a gdy ta nie przyniesie rozstrzygnięcia - rzuty karne. 
 
Każda z drużyn każdego dnia zagra minimum 3 mecze = łącznie przynajmniej 180 minut. 

  
VIII. Uczestnictwo: 
 
 W turnieju mogą brać udział drużyny składające się z maksymalnie 12 zawodników. 
  
IX. Potwierdzenie udziału: 
 
Prosimy o zgłoszenie udziału w turnieju z następującymi informacjami: 
Imiona i nazwiska zawodników, roczniki, imię i nazwisko trenera oraz chęć skorzystania z posiłków podczas turnieju. 
Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 maja 2012 r. lub wyczerpania limitu miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Potwierdzeniem udziału w turnieju będzie dokonanie opłaty startowej. Zaksięgowana opłata startowa jest 
potwierdzeniem  udziału w turnieju (pierwsze 16 wpłat). Nie wystawiamy faktury VAT tylko KP. 
 
 Konta do wpłaty; UKS ORLIK 2012 Czechowice - Dziedzice 
                              ul. Traugutta 11 
                              43-502 Czechowice – Dziedzice 
                     Nr konta  56 1020 1390 0000 6902 0410 2687 
 
Na stronie klubu UKS ORLIK 2012 Czechowice – Dziedzice http://www.orlik2012.czechowice-dziedzice.pl   na bieżąco 
będą podawane nazwy drużyny zakwalifikowane do turnieju.  
                    
X. Odprawa techniczna: 
Odprawa techniczna odbędzie się 2 czerwca 2012 r. o godzinie 8.45 
na boisku Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 7 przy ulicy Szkolnej 6. 
Na odprawę połączoną z weryfikacją i losowaniem prosimy przynieść: 

1. legitymacje szkolne 
2. ważne badania lekarskie 
3. Zgody rodziców 

 
XI. Informacje dodatkowe: 
 



1. Nagrody rzeczowe, puchary, medale, dyplomy funduje organizator, 
2. Każda drużyna powinna być ubezpieczona – na koszt własny, 
3. Obowiązuje obuwie na płaskiej podeszwie, 
4. Przewidujemy rozegranie konkursów piłkarskich dla dzieci, loterię 

    fantową,   
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas 

    trwania imprezy, 
6. Wpisowe do turnieju 250 zł, 
7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora, 
 
Istnieje możliwość zakupu obiadów po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.   

  
 
XI. Kontakt:  
 
Andrzej Michalski 
kom. 660672153 
email: Andrzej.michalski2005@interia.pl 
 
Rafał Walusiak 
Kom. 664905969 
e-mail: walusiakrafal@o2.pl 
  

  

 

 


