
Wrocław, kwiecień 2017 

 

 

Regulamin  

DEICHMANN MINIMISTRZOSTWA 2017 – TURNIEJ BARAŻOWY 
ROZGRYWKI PIŁKARSKIE 

 

§1 Organizator 

1. Organizatorem Deichmann Minimistrzostw 2017 – Turnieju Barażowego, zwanego dalej w treści 

regulaminu Turniejem, jest Stowarzyszenie Kochamy Sport z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Mińskiej 

38. 

2. Turniej rozgrywany jest w oparciu o przepisy gry w piłkę nożną, podporządkowane postanowieniom 

niniejszego regulaminu. 

 

§2 Cele 

1. Promocja nawyku regularnej aktywności fizycznej oraz podnoszenie piłkarskich umiejętności u dzieci 

w wieku szkolnym. 

2. Wyłonienie dwóch zespołów, mających uzupełnić stawkę drużyn w kategoriach rozgrywkowych U-9 i U-

11 na ogólnopolskim Finale Finałów Deichmann Minimistrzostw 2017.  

 

§3 Termin i miejsce 

1. Turniej rozegrany zostanie w dniach 17-18 czerwca 2017 na Stadionie Miejskim przy ulicy Złotniczej 12 

w Jeleniej Górze. 

2. Organizator umożliwia uczestnikom nocleg w placówkach oświatowych. 

 

§4 Uczestnicy 

1. Turniej przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach wiekowych: 

a. U-9 (żak) dzieci urodzone w roku 2008 i młodsze, 

b. U-11 (orlik) dzieci urodzone w roku 2006 i młodsze, 

2. Prawo gry w Turnieju posiadają drużyny które: 

a. zostały dopuszczone do Fazy Finałów Miejskich Eliminacji Deichmann Minimistrzostw 2017, gdzie nie 

uzyskały bezpośredniego awansu na Finał Ogólnopolski,  

b. składają się z zawodników reprezentujących najpóźniej od 19 marca wyłącznie jeden klub lub jeden 

oddział regionalny ogólnopolskiej szkółki piłkarskiej, z wyłączeniem akademii ograniczających swoją 

działalność do selekcjonowania i treningu najbardziej uzdolnionych zawodników w regionie. Zapis 

ten nie dotyczy drużyn, których zawodnicy legitymują się jedną szkołą, parafią lub miejscem 

zamieszkania rozumianym jako jednostka administracyjno-terytorialna, nie większa niż gmina do 

10 000 mieszkańców, 

c. zostaną pozytywnie zweryfikowane pod względem zapisów regulaminowych, w tym przynależności 

klubowych zawodników, 

d. przedstawią do weryfikacji tożsamości wszystkich zawodników w terminie i miejscu wyznaczonym 

przez Organizatora, 

e. we wskazanym czasie dokonają wpłaty wpisowego do Turnieju. 

3. Niewypełnienie któregokolwiek kryteriów wymienionych w pkt.2 niniejszego paragrafu, bądź jego 

zakwestionowanie przez Organizatora skutkuje automatycznym odrzuceniem zgłoszonej kandydatury. 

4. Maksymalna liczba drużyn mogących wziąć udział w turnieju ustalona zostaje na 32 zespoły - po 16 dla 

każdej kategorii rozgrywkowej. 

 

§5 Zapisy 

1. Zgłoszenia do Turnieju należy kierować na adres mailowy Organizatora: baraz@kochamsport.pl  

2. Zapisy startują w poniedziałek 29 maja 2017 roku o godzinie 15:01. Ich zamknięcie planowane jest na 

godzinę 23:59 we wtorek 13 czerwca 2017 roku.  

3. Wpisowe do Turnieju wynosi 1500 złotych od drużyny. 

4. Drużyny zgłaszające chęć wzięcia udziału w Turnieju zobowiązane są do wpłacenia zaliczki w wysokości 

750 zł na konto bankowe Organizatora do dnia 13 czerwca 2017 roku. 



5. Kolejność zgłoszeń ustalana będzie w oparciu o datę wpływu kandydatur na adres mailowy 

baraz@kochamsport.pl. Każde zgłoszenie wymaga potwierdzenia mailowego przez organizatora. 

6. Drużyny zobowiązane są do wpłaty zaliczki na konto wskazane przez organizatora w przeciągu 48 godzin 

od chwili wysłania potwierdzenia przyjęcia kandydatury zespołu. 

7. W przypadku wyczerpania puli wolnych, kolejne drużyny będą wprowadzane na listę rezerwową wg 

kolejności wpływu zgłoszeń. Wpisanie na listę rezerwową nie jest równoznaczne z udziałem zespołu w 

Turnieju. 

8. W przypadku wywalczenia przez zespół prawa do gry w ogólnopolskim Finale Finałów drogą Eliminacji 

Miejskich lub niezakwalifikowania się na Turniej z powodu wyczerpania puli wolnych miejsc, kwota 

zapłaconej zaliczki podlega zwrotowi. 

9. Zespoły, które zostaną poinformowane przez Organizatora o pozytywnym zapisaniu na Turniej są 

zobowiązane uregulować pozostałą część kwoty do dnia 15 czerwca 2017 do godziny 12:00. 

10. Zespoły zakwalifikowane do Turnieju, które w wyznaczonym terminie nie wpłacą pozostałej części 

wpisowego zostaną wykreślone z listy uczestników bez zwrotu zaliczki. 

11. Wpłat należy dokonywać na konto organizatora Turnieju: 

 

12 1050 1575 1000 0090 6080 8426 

ING oddział we Wrocławiu 

Stowarzyszenie Kochamy Sport 

 

Wpisując w tytuł przelewu nazwę reprezentacji otrzymaną podczas zapisów do Eliminacji Miejskich 

Deichmann Minimistrzostw 2017 oraz nazwę miasta rozgrywek wraz z dopiskiem BARAŻ. 

12. Organizator wystawia fakturę tylko na wyraźną prośbę wpłacającego. Prośby należy kierować na adres 

faktury@kochamsport.pl. 

13. Organizator umożliwia uczestnikom nocleg w placówkach oświatowych, a także zapewnia wyżywienie w 

dniach 17-18 czerwca 2017r.  

14. Organizator nie pokrywa kosztów transportu na Turniej. 

15. Wszystkie dzieci biorące udział w Turnieju zostaną ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie zdarzenia zaistniałe podczas i w miejscu Turnieju. 

 

§6 Drużyny 

1. Przez pojęcie drużyny rozumie się zawodników, trenera i wskazanego asystenta. 

2. Liczbę zawodników w składzie drużyny przystępującej do rozgrywek ustala się minimalnie na 8, a 

maksymalnie 10 osób. 

3. Drużyny przystępując do Turnieju zachowują nazwy państw reprezentowanych podczas rozgrywek 

Eliminacji Miejskich, uzupełnioną o nazwę właściwego sobie miasta eliminacyjnego. 

4. Zawodnicy mają obowiązek rozgrywania spotkań w strojach dostarczonych przez Organizatora podczas 

Eliminacji Miejskich. Obowiązuje zakaz umieszczania dodatkowych bądź modyfikowania istniejących 

treści przed zakończeniem udziału drużyny w Turnieju.  

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

§7 niniejszego regulaminu. 

6. Trener i asystent są jedynymi osobami upoważnionymi do zgłaszania Organizatorowi spornych kwestii 

regulaminowych. 

 

§7 Wymiana i dopisywanie zawodników 

1. Trenerom przysługuje prawo dokonania wymiany maksymalnie dwóch zawodników w składzie drużyny. 

2. Wymiany zawodników można dokonać wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej z poniższych sytuacji:  

a. dobrowolnej rezygnacji opiekunów z udziału zawodnika w Turnieju, potwierdzonej pisemnie na 

formularzu rezygnacji (zał. nr 1), 

b. komplikacji zdrowotnych uniemożliwiających grę zawodnika w Turnieju, podpartych właściwą 

dokumentacją medyczną, 

3. Trener drużyny liczącej mniej niż dziesięć osób ma prawo dopisania do jej składu jednego zawodnika. 

4. Zmiany w składach drużyn (dopisanie zawodnika, wymiana ze względu na brak zgody opiekunów) należy 

zgłaszać Organizatorowi do 13 czerwca 2017 roku. 

5. Zawodnicy dopisani/wpisani do składu drużyny w oparciu o postanowienia pkt. 1-3 niniejszego paragrafu, 

muszą spełniać kryteria określone w pkt. 2 §4 niniejszego regulaminu. 



6. Wszelkie próby zgłaszania drużyn złożonych z zawodników reprezentujących różne kluby, będą 

traktowane jako próba niesportowego zwiększenia szans na zwycięstwo. Odpowiedzialność za skład 

drużyny spoczywa na trenerze. 

7. Zawodnicy wpisani do składu drużyny w oparciu o postanowienia pkt. 1-3 niniejszego paragrafu, 

posiadający strój zapewniony przez Organizatora o odmiennej kolorystyce niż reszta zespołu są 

zobowiązani do pozyskania odpowiedniego kompletu.  

8. Trener chcący dokonać zmian w składzie drużyny jest zobowiązany do przesłania na adres mailowy 

biuro@kochamsport.pl skanów odpowiednich dokumentów oraz przedstawienia ich oryginałów podczas 

weryfikacji na Turnieju. 

9. Wszelkie zmiany w składach drużyn wymagają wcześniejszego potwierdzenia drogą mailową pozytywnego 

rozpatrzenia wniosku przez Organizatora.  W przeciwnym przypadku nie będą one uwzględnione podczas 

weryfikacji. 

 

§8 Weryfikacja tożsamości zawodników 

1. Weryfikacja tożsamości zawodników przeprowadzana jest 17 czerwca 2017 roku, w specjalnie 

wyznaczonym punkcie przez osoby legitymujące się odpowiednim identyfikatorem. 

2. Dopuszcza się przeprowadzenie indywidualnej weryfikacji tożsamości zawodników nie mogących stawić 

się w wyznaczonym terminie z przyczyn obiektywnych uznanych przez Organizatora. Przeprowadzona 

minimum na godzinę przed meczem danej drużyny obejmuje wyłącznie uczestników wskazanych mailowo 

przez trenera zespołu. 

3. Trener zespołu biorącego udział w Turnieju jest zobowiązany do przedłożenia Organizatorowi kompletu 

dokumentów ze zdjęciem, potwierdzających tożsamość uczestników. 

4. Podczas weryfikacji trenerzy zobowiązani są do przekazania listy zgód opiekunów zgód na udzielenie 

zawodnikom specjalistycznej pomocy medycznej (zał. nr2) 

5. Nieokazanie zawodnika do weryfikacji bądź brak zgody na udzielenie pomocy medycznej skutkuje 

niedopuszczeniem go do udziału w Turnieju. 

6. Każdy pozytywnie zweryfikowany zawodnik otrzyma specjalną opaskę na rękę, potwierdzającą jego prawo 

gry do występu w Turnieju. 

7. Zerwanie lub zagubienie opaski wymaga poddania zawodnika ponownej procedurze weryfikacji. 

 

§9 System rozgrywek Turnieju 

1. Rywalizacja w kategoriach U-9 i U-11 dzieli się na Fazę Meczów Grupowych oraz Fazę Finałów Baraży. 

 

§10 System rozgrywek – Faza Meczów Grupowych 

1. Rozgrywki w kategorii U-9 zostaną przeprowadzane w czterech grupach (A,B,C,D) liczących po cztery 

zespoły każda. 

2. Rozgrywki w kategorii U-11 zostaną przeprowadzone w czterech grupach (A,B,C,D) liczących po cztery 

zespoły każda. 

3. Zespoły zostaną przydzielone do grup drogą losowania.  

4. Mecze grupowe rozgrywane są wg zasady każdy z każdym - drużyny rozgrywają po 3 mecze. 

5. Spotkania Fazy Meczów Grupowych punktowane są wg zasady: 3 pkt. za zwycięstwo, 1 pkt. za remis i 0 

pkt. za porażkę. 

6. Kolejność w tabeli końcowej 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. korzystniejsza różnica 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 Meczów Grupowych decydują o rozstawianiu drużyn w Fazie Finałów Baraży. 

10. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby zespołów na Turniej w danej kategorii wiekowej, Organizator 

zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywek. 

11. Szczegółowy harmonogram spotkań Fazy Meczów Grupowych opublikowany zostanie po zamknięciu 

zapisów. 

 

§11 System rozgrywek – Faza Finałów Baraży 

1. Udział biorą wszystkie drużyny. 

2. Każde ze spotkań musi się zakończyć wyłonieniem zwycięzcy. 

3. 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. 

4. Uzyskanie przez jedną z drużyn na skutek mniejszej ilości zawodników zgłoszonych do jej składu prawa 

ponownego wystawienia do serii pojedynczych rzutów karnych dzieci, które już strzelały, powoduje 

automatyczne uzyskanie takiego samego prawa przez zespół przeciwny. 

5. Zwycięstwo w meczu finałowym jest równoznaczne ze zwycięstwem w całym Turnieju i uzyskaniem 

przez drużynę prawa do gry w Finale Finałów Deichmann Minimistrzów 2017. 

6. Zajęcie drugiego miejsca jest premiowane uzyskaniem przez drużynę prawa do gry w Finale Finałów 

Deichmann Minimistrzów 2017. 

 

§12 Przepisy 

1. Zespoły składają się z 5 zawodników grających w polu i bramkarza. 

2. Udział w spotkaniu mogą wziąć wyłącznie zawodnicy posiadający na ręce opaskę potwierdzająca ich 

pozytywną weryfikację. 

3. Zawodnicy grają w obuwiu sportowym o miękkiej podeszwie (np.: lanki, turfy), obowiązuje zakaz gry w 

tzw. wkrętach (korkach metalowych i plastikowych) 

4. Obowiązuje zakaz gry w przedmiotach mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 

uczestników. Zakaz ten obejmuje elementy biżuterii, okulary inne niż sportowe a także opatrunki 

gipsowe, metalowe szyny bądź innego rodzaju usztywnienia wykorzystywane przez zawodników objętych 

leczeniem chirurgicznym. 

5. Piłki do gry w rozmiarze 4, dostarczone przez Organizatora. 

6. Regulaminowy czas trwania spotkania wynosi 2 x 10 minut z jednominutową przerwą i zmianą stron. 

Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia czasu gry w przypadku zaistnienia czynników niezależnych. 

7. Sędzia ma prawo doliczenia dodatkowych minut gry do każdej połowy regulaminowego czasu gry oraz 

ewentualnych dogrywek. 

8. Dopuszcza się prowadzenie statystyk strzelców. 

9. Brak pozycji spalonej. 

10. Wymiary bramek: 5x2. 

11. Rzut karny wykonuje się z odległości 9 metrów. 

12. Wymiary boiska wynoszą od 40 do 60 metrów długości oraz 20 do 30 metrów szerokości. 

13. Zmiany w locie, tak zwane hokejowe, ilość zmian dowolna. 

14. Odległość od muru przy stałych fragmentach gry wynosi 5 metrów. 

15. Wznowienie piłki z autu wykonywane nogą, przy czym piłka nie może zostać podniesiona ponad wysokość 

kolan sędziego (ok. 50 cm). 

16. Przy wznawianiu piłki z autu odległość zawodnika drużyny przeciwnej wynosi min. 3 metry. 

17. Wznowienie gry po aucie bramkowym dokonywane przez bramkarza z dowolnego miejsca w obrębie pola 

karnego poprzez zamierzone podanie piłki ręką lub nogą bez możliwości prowadzenia piłki. 

18. W chwili wznawiania gry po aucie bramkowym, w obrębie pola karnego może przebywać jedynie 

bramkarz wznawiający grę. 



19. Po wznowieniu gry z autu bramkowego przez bramkarza, zawodnik z pola nie może przejąć piłki przed 

opuszczeniem przez nią obrębu pola karnego. 

20. Przekroczenie linii środkowej boiska po wznowieniu przez bramkarza gry z autu bramkowego bez 

uprzedniego kontaktu z powierzchnią bądź zawodnikiem jednej z drużyn skutkuje przyznaniem zagrania 

piłki z autu na wysokości środka boiska przez drużynę przeciwną. 

21. Za wznowienie piłki z autu bramkowego uznaje się ostatni moment kontaktu bramkarza z piłką. 

22. Wprowadzenie piłki do gry z linii środkowej musi zostać poprzedzone podaniem. 

23. Wznowienie gry spoza linii bocznej boiska musi zostać poprzedzone podaniem. 

24. W trakcie meczu obsadę sędziowską stanowi minimum jeden sędzia. 

25. Sędzia może karać zawodników dwuminutowym lub pięciominutowym wykluczeniem z gry w przypadku 

przekroczenia przepisów bądź niesportowego zachowania zawodników (odpowiednio żółta i czerwona 

kartka). 

26. W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek otrzymania żółtej kartki kara 

zostaje anulowana, trener zespołu ukaranego czerwoną kartką może wprowadzić w takim przypadku 

innego zawodnika. Wyjątek stanowi sytuacja, w której zawodnik ukarany dyskwalifikacją czasową 

sprokurował rzut wolny lub rzut karny, po którym pada bramka dla drużyny przeciwnej. 

 

§13 Przepisy porządkowe 

1. W czasie zawodów obowiązują zasady Fair Play. 

2. Podczas Turnieju w miejscu rozgrywek obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów, zakaz 

ten dotyczy również papierosów elektronicznych. 

3. Osoby nietrzeźwe nie mogą przebywać na terenie obiektów podczas trwania Turnieju. 

4. Zabrania się używania materiałów pirotechnicznych. 

5. Zabrania się wywieszania na obiektach w sposób trwały banerów i transparentów a także zasłaniania 

materiałów promocyjnych partnerów. 

6. Wszelkie próby zakłócenia porządku rozgrywek spotkań turniejowych oraz przerw pomiędzy nimi 

dokonywane przez: zawodników, trenerów, asystentów lub kibiców, będą przez Organizatora karane 

m.in. upomnieniami, walkowerami czy wykluczeniem uczestników z Turnieju bez zwrotu kosztów 

wpisowego – obowiązuje zbiorowa odpowiedzialność drużyny. 

 

§14 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 Meczów Grupowych lub odpadnięciem obydwu drużyn w Fazie Finału Turnieju. 

2. Walkower drużynie przyznaje się, gdy: 

a) z własnej winy nie stawi się ona na zawody w przeciągu 5 minut od wyznaczonej godziny, 

b) w spotkaniu udział bierze zawodnik nieuprawniony do gry, 

c) ilość zawodników będzie mniejsza niż 4 dzieci, 

d) samowolnie opuści ona boisko, 

e) zawodnik, trener, opiekun dziecka lub manager w czasie zawodów czynnie znieważył sędziego, 

przedstawiciela organizatora bądź reprezentantów innej drużyny, 

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

uzyskany na boisku. 

4. Wykluczenie drużyny z Turnieju jest równoznaczne z jej automatyczną dyskwalifikacją bez zwrotu kosztów 

wpisowego oraz odebraniem ewentualnych tytułów i nagród zdobytych w trakcie jak i po zakończeniu 

Turnieju z wyjazdami zagranicznymi włącznie. 

5. Karę wykluczenia drużyny z Turnieju stosuje się w przypadku: 

a) notorycznego łamania postanowień podpunktów B, D i E pkt. 2 niniejszego paragrafu, 

b) złamania pkt 2 §4 lub pkt6 §7 niniejszego regulaminu, udowodnionego w terminie do 60 dni 

kalendarzowych od zakończenia Turnieju. 



6. Rozstrzyganie wszelkich sporów i protestów leży w gestii Organizatora, jednak nie przewiduje się 

anulowania wyników zakończonych spotkań z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 2 §4  pkt 6 §7 niniejszego 

regulaminu. 

7. W przypadku przyłapania uczestnika na posługiwaniu się sfałszowanym dokumentem tożsamości cała 

drużyna zostanie wykluczona z Turnieju bez zwrotu kosztów wpisowego. Ponadto informacja o zajściu 

trafi w formie pisemnej do odpowiednich instytucji oświatowych i organów sportowych. 

 

§15 Nagrody 

1. Każdy uczestnik Turnieju otrzyma pamiątkowy medal. 

2. Zespoły, które w końcowej klasyfikacji zajmą miejsca 1-3 otrzymają pamiątkowe puchary. 

3. Drużyny, które zajmą w końcowej klasyfikacji miejsca 1-2 w obu kategoriach wiekowych otrzymają prawo 

udziału w Finale Finałów Deichmann Minimistrzostw 2017. 

4. Zespoły, które zajmą w końcowej klasyfikacji miejsca 1-2 otrzymają zwrot kosztów wpisowego. 

5. Organizator zapewni drużynom, które w końcowej klasyfikacji zajmą miejsca 1-2 możliwość noclegu w 

placówkach oświatowych i wyżywienie na czas trwania Finału Finałów Deichmann Minimistrzostw 2017. 

6. Organizator nie zapewnia drużynom, które zajmą miejsca 1-2 w turnieju transportu na ogólnopolski Finał 

Finałów Deichmann Minimistrzostw 2017. 

7.  Wszystkie nagrody są elementem kampanii promocyjnej sponsorów Turnieju. 

 

§16 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zastrzeżenia i protesty  dotyczące  podejrzenia  złamania  przez  drużyny  zapisów  niniejszego 

regulaminu ze szczególnym uwzględnieniem pkt 2 §4  lub pkt 6 §7 należy zgłaszać Organizatorowi w 

formie pisemnej lub  za  pomocą  wiadomości  elektronicznej  (e-mail)  w  nieprzekraczalnym  terminie  7  

dni  od  chwili zaistnienia/zauważenia zdarzenia. 

2. Wszelkie zastrzeżenia i protesty wymagają pełnego podpisu osoby zgłaszającej. Ich brak skutkuje 

automatycznym odrzuceniem. 

3. Drużyna podejrzewana o złamanie zapisów niniejszego regulaminu ze szczególnym uwzględnieniu pkt 2 

§4 lub pkt 6 §6 jest zobowiązana do przedstawienia na pisemną prośbę Organizatora odpowiednich 

dokumentów w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma. Ich niedostarczenie traktowane będzie jako 

przyznanie się do popełnienia zarzucanych nieprawidłowości. 

4. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi - Stowarzyszeniu Kochamy Sport. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie. 

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 2 czerwca 2017 roku. 

 



Załącznik 1 – formularz rezygnacji z udziału w Turnieju Barażowym 

 

 

 

 

 

 

 

 

….........................., dnia ….... czerwca 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

Proszę o skreślenie …......................................... (imię, nazwisko), zawodnika pozostającego pod 

moją prawną opieką a wpisanego w skład zespołu ….................................................. (nazwa państwa i 

miasto rozgrywek) biorącego udział w rozgrywkach Deichmann Minimistrzostwa 2017 – Turniej 

Barażowy 

 Jednocześnie oświadczam, że rozumiem i akceptuję, iż w przypadku awansu z Turnieju 

Barażowego przez zespół mojego dziecka nie weżnie ono udziału w Finale Finałów, a tym samym nie 

będą mu przysługiwały żadne nagrody towarzyszące z wyjazdem zagranicznym za końcowe zwycięstwo 

drużyny i wyjazdem losowanym włącznie.  

 

 

............................................................ 

                                                                                                        (podpis rodzica) 

 



Załącznik 2 – Zgody opiekunów na udział zawodników w Turnieju Barażowym i udzielenie pomocy medycznej. 

 
Wyrażam zgodę na wyjazd i udział mojego dziecka w Deichmann Minimistrzostwach 2017 – Turnieju Barażowym, który odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2017 roku. 

Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju. W razie urazu lub innej nagłej potrzeby wyrażam 

zgodę na udzielenie pomocy przedmedycznej lub medycznej. 

 

l. p. Imię i nazwisko uczestnika Dokładny adres zamieszkania Telefon 

kontaktowy 

PESEL Czytelny podpis rodzica/ opiekuna 

prawnego 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.  

 

     

8.       

9.       

10.       

 


