
 
 

Wrocław, czerwiec 2015 

 
REGULAMIN ROZGRYWEK 

 
FINAŁ FINAŁÓW 

DEICHMANN MINIMISTRZOSTWA 2015 
TURNIEJ PIŁKARSKI DLA DZIECI OD 4 DO 11 LAT 

 
§1 Organizator 

1. Rozgrywki przeprowadza Stowarzyszenie Kochamy Sport z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy 
Mińskiej 38. 

2. Stowarzyszenie Kochamy Sport reprezentowane jest przez koordynatora Finału Finałów Deichmann 
Minimistrzostw 2015. 

3. Turniej Finał Finałów Deichmann Minimistrzostwa 2015, zwany dalej Turniejem rozgrywa się w oparciu 
o przepisy gry w piłkę nożną, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

 
§2 Cel 

1. Wyłonienie Minimistrzów spośród zwycięzców Eliminacji Miejskich w kategoriach rozgrywkowych U-9 i 
U-11. 

2. Promocja nawyku regularnej aktywności ruchowej wśród najmłodszych poprzez rozwijanie w nich 
sportowej pasji. 

 
§3 Termin i miejsce 

1. Turniej rozgrywany jest w dniach 26-28 czerwca 2015, na obiektach Spółki Celowej Wałbrzyskie 
Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” Sp z.o.o. przy ulicy Ratuszowej 6 w Wałbrzychu. 

2. Publikacja harmonogramu Turnieju następuje po wyłonieniu najlepszych drużyn w kategoriach U-9 i 
U-11, w każdym z miast eliminacyjnych Deichmann Minimistrzostw 2015. 

 
§4 Uczestnicy 

1. Prawo gry w Turnieju posiadają zawodnicy, którzy jednocześnie spełniają następujące warunki: 
a. zostali zgłoszeni na karcie drużynowej do Eliminacji Miejskich Deichmann Minimistrzostw 2015, 
b. przejdą pozytywnie weryfikację tożsamości na miejscu rozgrywek. 

2. Turniej prowadzony jest w dwóch kategoriach wiekowych: 
a. U-9 – zawodnicy urodzeni w roku 2006 i młodsi, 
b. U-11 – zawodnicy urodzeni w roku 2004 i młodsi. 

3. Udział w Turnieju biorą 64 drużyny –po 32 zespoły w kategoriach U-9 i U-11. 
a. 26 spośród 32 drużyn w kategorii, stanowią zwycięzcy Eliminacji Miejskich, 
b. 6 spośród 32 drużyn w kategorii, stanowią zespoły wskazane przez Organizatora na zasadzie 

tzw. dzikiej karty. 
4. W przypadku rezygnacji z udziału w Turnieju zwycięzcy Finałów Miejskich, prawo gry w jego miejsce 

uzyskuje automatycznie zespół zajmujący kolejne najwyższe miejsce w danych Eliminacjach Miejskich. 
5. W przypadku rezygnacji z udziału w Turnieju drużyny wytypowanej przez organizatora, jej miejsce trafia 

z powrotem do puli dzikich kart. 
 

§5 Drużyny 
1. Drużyny składają się z 8-10 zawodników oraz trenera i drugiego opiekuna zespołu. 
2. Trener jest zobowiązany do wyznaczenia drugiego asystenta zespołu. 
3. Drużyny zachowują nazwy reprezentacji narodowych nadane im podczas Eliminacji Miejskich, 

uzupełnione o nazwy miast, w których rozgrywały turniej eliminacyjny. 
4. Zawodnicy mają obowiązek rozgrywania spotkań w strojach zapewnionych im przez Organizatora 

podczas Eliminacji Miejskich. 
5. Drużyny występują w składach, w których przystąpiły do Finałów Miejskich z wyłączeniem 

postanowień §6 niniejszego regulaminu. 



 
 

§6 Wymiana i dopisywanie zawodników 
1. Trenerom przysługuje prawo dokonywania zmian w składach zgłoszonych drużyn w przypadku: 

a) pisemnie potwierdzonego braku zgody opiekunów na udział zawodnika w Turnieju, 
b) podpartych właściwą dokumentacją medyczną komplikacji zdrowotnych uniemożliwiających 

grę zawodnika podczas Turnieju. 
2. Trener ma prawo wymiany maksymalnie dwóch zawodników, których zmiennicy byli uczestnikami 

Deichmann Minimistrzostw 2015, przy czym drużynę musi łączyć jedna przynależność klubowa, rejon 
zamieszkania lub szkoła – tożsama z określoną na karcie drużynowej w dniu rozpoczęcia zawodów tj. 
18 kwietnia 2015 roku, 

3. Trener dokonujący zmian w składzie drużyny jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania 
Organizatora o planowanych zmianach oraz dostarczenia na miejsce Turnieju w dniu weryfikacji 
stosownej dokumentacji. 

4. Trener drużyny liczącej mniej niż dziesięć osób ma prawo dopisania do składu jednego zawodnika, 
będącego uczestnikiem Deichmann Minimistrzostwa 2015, połączonego z resztą drużyny rejonem 
zamieszkania, szkołą lub przynależnością klubową weryfikowalną najpóźniej na dzień 18 kwietnia 2015 
roku,  

5. Wszelkie zmiany w składach drużyn wymagają pozytywnego rozpatrzenia przez Organizatora do dnia 
23 czerwca 2015. W przeciwnym przypadku nie będą one uwzględnione podczas weryfikacji. 

 
§7 Weryfikacja tożsamości zawodników 

1. Weryfikacja tożsamości zawodników przeprowadzana jest 26 czerwca 2015 roku, przed uroczystą 
inauguracją Turnieju, w specjalnie wyznaczonym punkcie przez osoby legitymujące się odpowiednim 
identyfikatorem. 

2. Trener zespołu biorącego udział w Turnieju jest zobowiązany do przedłożenia Organizatorowi kompletu 
oryginałów dokumentów wpisanych na kartach indywidualnych zawodników w pozycji numer 
legitymacji szkolnej**; potwierdzających tożsamość okazywanych uczestników. 

3. Podczas weryfikacji trenerzy zobowiązani są do przekazania kompletu podpisanych przez opiekunów 
zgód na udzielenie zawodnikom ewentualnej pomocy medycznej. 

4. Nieokazanie dokumentu tożsamości zawodnika do weryfikacji, bądź brak zgody na udzielenie pomocy 
medycznej skutkuje niedopuszczeniem go do udziału w Turnieju. 

5. Każdy pozytywnie zweryfikowany zawodnik otrzyma specjalną opaskę na rękę, potwierdzającą jego 
prawo do występu w Turnieju. 

6. Zerwanie lub zagubienie opaski wymaga poddania zawodnika ponownej weryfikacji. 
 

§8 System rozgrywek Finału Finałów 
1. Rywalizacja w Kategoriach U-9 i U-11 dzieli się na Fazę Grupową oraz Fazę Meczów o Miejsca. 
2.  

§9 System rozgrywek – Faza Grupowa 
1. Rozgrywki w kategorii U-9 zostaną przeprowadzane w ośmiu grupach (A,B,C,D,E,F,G,H) liczących po 

cztery zespoły każda. 
2. Rozgrywki w kategorii U-11 zostaną przeprowadzone w ośmiu grupach (A,B,C,D,E,F,G,H) liczących po 

cztery zespoły każda. 
3. Zespoły zostaną przydzielone do grup drogą dwóch losowań: 

a) pierwsze rozstawia po jednym zespole grającym na zasadzie dzikiej karty w grupach A-F w 
każdej kategorii. 

b) drugie decyduje o przypisaniu pozostałych 26 drużyn do konkretnych grup w każdej kategorii. 
4. Mecze grupowe rozgrywane są według zasady każdy z każdym - drużyny rozgrywają po 3 mecze. 
5. Spotkania Fazy Grupowej punktowane są wg zasady: 3 pkt. za zwycięstwo, 1 pkt. za remis i 0 pkt. za 

porażkę. 
6. Kolejność w tabeli ustalana jest w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w meczach. 
7. W przypadku równej ilości zdobytych punktów pomiędzy dwoma zespołami o ich kolejności decyduje: 

a) bezpośrednie spotkanie, 
b) korzystniejszy bilans bramek, 
c) bramki strzelone, 
d) zarządzony przez Organizatora dodatkowy konkurs rzutów karnych na boisku rozgrywkowym 

danej grupy. 
8. W przypadku równej ilości zdobytych punktów przez więcej niż dwa zespoły tworzona jest mała tabela, 



 
 

a o ich kolejności decyduje: 
a) ilość zdobytych punktów w małej tabeli, 
b) korzystniejsza różnica bramek w małej tabeli, 
c) bramki strzelone w małej tabeli, 
d) korzystniejsza różnica bramek w tabeli, 
e) bramki strzelone w tabeli, 
f) losowanie zarządzone przez Organizatora. 

9. Wyniki Fazy Grupowej decydują o rozstawianiu drużyn w Fazie Meczów o Miejsca. 
10. Szczegółowy harmonogram spotkań Fazy Grupowej określony został w załączniku nr 1. 

 
§10 System rozgrywek – Faza Meczów o Miejsca 

1. Udział biorą wszystkie drużyny. 
2. Szczegółowa drabinka spotkań wraz z harmonogramem ich rozgrywania określona jest przez załącznik 

nr 2. 
3. Każde ze spotkań musi się zakończyć wyłonieniem zwycięzcy. 
4. W przypadku remisu po upłynięciu regulaminowego czasu gry przeprowadza się: 

a) pięciominutową dogrywkę – 2x2,5 min. ze zmianą stron, 
b) serię trzech rzutów karnych, 
c) serię pojedynczych rzutów karnych aż do wyłonienia zwycięzcy. 

5. Uzyskanie przez jedną z drużyn, na skutek mniejszej ilości zawodników zgłoszonych do jej składu 
prawa ponownego wystawienia do serii pojedynczych rzutów karnych zawodników, którzy już strzelali, 
powoduje automatyczne uzyskanie takiego samego prawa przez zespół przeciwny. 

6. Zwycięstwo w meczu finałowym, jest równoznaczne ze zwycięstwem w całym turnieju i uzyskaniem 
przez drużynę tytułu Minimistrzów 2015. 

 
§11 Przepisy 

1. Podczas meczu zespoły występują na boisku w systemie 5+1, 
2. Zawodnicy grają w obuwiu sportowym o miękkiej podeszwie, obowiązuje zakaz gry we wkrętach, 
3. Piłki do gry w rozmiarze nr 4, dostarczone przez organizatora. 
4. Regulaminowy czas trwania spotkania wynosi 2x10 minut z jednominutową przerwą i zmianą stron. 
5. Sędzia ma prawo doliczenia dodatkowego czasu gry do każdej połowy regulaminowego czasu gry oraz 

ewentualnych dogrywek. 
6. Wymiary bramek: 5x2. 
7. Rzut karny wykonuje się z odległości 9 metrów. 
8. Wymiary boiska wynoszą od 40 do 60 metrów długości oraz 20 do 30 metrów szerokości. 
9. Ilość zmian nieograniczona, dokonywane bez przerywania gry, 
10. Odległość od muru przy stałych fragmentach gry wynosi 5 metrów. 
11. Wznowienie piłki z autu wykonywane nogą, przy czym piłka nie może zostać podniesiona ponad pół 

metra nad nawierzchnię boiska. 
12. Przy wznawianiu piłki z autu odległość zawodnika przeciwnej drużyny wynosi min. 3 metry. 
13. Wprowadzenie piłki do gry po aucie bramkowym przez bramkarza dowolne przy czym piłka nie może 

przekroczyć linii środkowej. Za wybicie uznaje się ostatni kontakt bramkarza z piłką. 
14. Wprowadzenie piłki do gry z linii środkowej musi zostać poprzedzone podaniem. 
15. W trakcie meczu obsadę sędziowską stanowi minimum jeden arbiter. 
16. Sędzia karze zawodników dwuminutowym lub pięciominutowym wykluczeniem z gry w przypadku 

przekroczenia przepisów bądź niesportowego zachowania (odpowiednio żółta i czerwona kartka). 
17. W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek żółtej kartki kara zostaje 

anulowana, trener zespołu ukaranego czerwoną kartką może wprowadzić w takim przypadku innego 
zawodnika. 

 
§12 Walkowery i wykluczenia 

1. Walkowery weryfikuje się jako przegraną 0-3 na niekorzyść drużyny ukaranej. Wyjątek stanowi 
przyznanie obopólnego walkowera, który skutkuje zakończeniem spotkania wynikiem 0-0 bez 
przyznania punktów podczas Fazy Grupowej, lub odpadnięciem obydwu drużyn w Fazie Meczów o 
Miejsca. 

2. Walkower drużynie przyznaje się  gdy: 
c) z własnej winy nie stawi się na zawody, 



 
 

d) w spotkaniu wziął udział zawodnik nie posiadający zapiętej na ręce opaski uprawniającej do 
gry, 

e) w której ilość zawodników będzie mniejsza niż 4 dzieci, 
f) samowolnie opuści ona boisko, 
g) jej uczestnik znieważy sędziego, przedstawiciela organizatora bądź reprezentantów 

przeciwnej drużyny, 
3. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego niż walkower – utrzymuje się wynik 

uzyskany na boisku. 
4. Wykluczenie z zawodów przyznaje się drużynie gdy: 

a) dopuści się ona oszustwa wprowadzając do gry zawodnika nieuprawnionego, tj nieujętego na 
karcie drużynowej bądź urodzonego przed 1 stycznia 2006 roku w kategorii U-9 lub 
urodzonego przed 1 stycznia 2004, 

b) jej zawodnik zostanie przyłapany na posługiwaniu się fałszywym dokumentem bądź odmówi 
jego okazania organizatorom, 

c) jej uczestnik będzie notorycznie łamał regulaminy obiektów i samych zawodów, 
d) jej trener, rodzic lub asystent zostanie przyłapany na spożywaniu alkoholu lub znajduje się pod 

jego wpływem. 
5. Wykluczenie drużyny oznacza jej automatyczną dyskwalifikację z Turnieju równoznaczną z: 

a) usunięciem zespołu i jego kibiców z obiektów rozgrywek, 
b) wykluczeniem drużyny z ceremonii zakończenia oraz niewręczeniem jej zawodnikom 

pamiątkowych medali, 
c) wykluczeniem drużyny z losowania nagrody w postaci wyjazdu zagranicznego. 

 
§13 Przepisy porządkowe 

1. W czasie zawodów obowiązują zasady Fair Play. 
2. Podczas turnieju obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów. 
3. Osoby nietrzeźwe nie mogą przebywać na terenie obiektów i podczas trwania zawodów. 

 
§14 Opieka nad dziećmi 

1. Organizator zapewnia punkt medyczny w miejscu rozgrywanych zawodów. 
2. Odpowiedzialność za dzieci biorące udział w turnieju ponoszą opiekunowie drużyn. 
3. Odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez drużynę ponoszą jej opiekunowie. 

 
§15 Nagrody 

1. Każdy uczestnik Turnieju otrzyma pamiątkowy medal. 
2. Zawodnicy zespołów, które w końcowej klasyfikacji zajmą miejsca 1-3 otrzymają pamiątkowe puchary. 
3. W ramach nagrody specjalnej spośród wszystkich uczestników Deichmann Minimistrzostw 2015 

rozlosowane zostaną dwa zespoły, które wyjadą na mecz Borussii Dortmund. 
4. Zwycięzcy Turnieju wyjadą w nagrodę na mecz Bayernu Monachium. 
5. Udział w wyjazdach zagranicznych biorą udział wyłącznie zawodnicy, trener i asystent zgłoszeni na 

ostatniej dostarczonej Organizatorowi karcie drużynowej. 
6. Wszystkie nagrody są elementem kampanii promocyjnej. 

 
§16 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie protesty i zastrzeżenia będą rozpatrywane przez Organizatora pod warunkiem złożenia ich w 
formie pisemnej, nie niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. 

2. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie. 
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 6 czerwca 2015r. i obowiązuje do 30 czerwca 2015r. 

 
 
 

Prezes Stowarzyszenia Kochamy Sport 
             Tomasz Kucharski 


