
 

 

 

Wrocław, 1 stycznia 2021 r. 

Deichmann Minimistrzostwa 2021 – Eliminacje Miejskie 

Regulamin Rozgrywek 

§1 Organizator i cel 

1) Organizatorem Deichmann Minimistrzostwa 2020 – Eliminacji Miejskich zwanych dalej Turniejem jest 

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

2) Organizator wyznacza w każdym z miast rozgrywek Koordynatora odpowiedzialnego za regulaminowy przebieg 

Turnieju. Celem Turnieju jest promocja regularnej aktywności fizycznej wśród dzieci do 13 roku życia. 

§2 Formuła Turnieju 

1) Turniej przeprowadzany jest w kategoriach rozgrywkowych uzależnionych od roku urodzenia zawodników:  

a)   U-6 (skrzat) dzieci urodzone w roku 2015 i później, 

b)   U-7 (skrzat) dzieci urodzone w roku 2014 i później, 

c)   U-8 (żak) dzieci urodzone w roku 2013 i później, 

d)   U-9 (żak) dzieci urodzone w roku 2012 i później, 

e)   U-10 (orlik) dzieci urodzone w roku 2011 i później, 

f)    U-11 (orlik) dzieci urodzone w roku 2010 i później, 

g)   U-12 (młodzik) dzieci urodzone w roku 2009 i później, - rozgrywki w wybranych miastach 

h)   U-13 (młodzik) dzieci urodzone w roku 2008 i później, - rozgrywki w wybranych miastach 

 

2) Turniej przeprowadzany jest pomiędzy kwietniem a czerwcem 2021 roku, w terminach wyznaczonych przez Koordynatora 

zwanych dalej dniami meczowymi. 

3) Daty dni meczowych i ich wymiar zostaną podane do informacji trenerom przed inauguracją spotkań danej kategorii 

rozgrywkowej. Szczegółowe harmonogramy dni meczowych będą publikowane z minimum dwudniowym wyprzedzeniem na 

stronie www.kochamsport.pl.  

4) Turniej w kategoriach rozgrywkowych U-8, U-9, U-10, U-11, U-12 i U-13 ma charakter dwuetapowy z podziałem na: 

a)  Fazę Ligową rozgrywaną we wszystkich miastach Turnieju, trwającą do ośmiu dni meczowych i kończącą się najpóźniej 

do dnia   

6 czerwca 2021 roku, 

b) Finały Miejskie rozgrywane w ciągu jednego dnia meczowego nie później niż do 13 czerwca 2021 roku we wskazanych 

miastach Turnieju. 

5) Zwycięzcy Finałów Miejskich w kategoriach U-8, U-9, U-10, U-11 uzyskują prawo gry w Turnieju Deichmann 

Minimistrzostwa 2021 – Finał Finałów. Zostanie on rozegrany na podstawie postanowień odrębnego regulaminu. 

6) W kategoriach rozgrywkowych U-6 oraz U-7 Turniej przeprowadzany jest wyłącznie na etapie Fazy Ligowej i nie ma na celu 

ustalenia kolejności ani wytypowania najlepszych drużyn. System gry i szczegółowe przepisy ustala Koordynator. 

7) Miasta, w których w kategorii rozgrywkowej U-8, U-9, U-10, U-11 udział weźmie mniej niż 8 zespołów, przeprowadzają 

wyłącznie rozgrywki na etapie Fazy Ligowej.  

§3 Zgłoszenia 

1) Zgłoszenia przyjmują koordynatorzy miast do 15 marca 2021 roku lub do wyczerpania puli wolnych miejsc. Podczas 

zapisów każdemu zespołowi przydzielona zostaje nazwa reprezentacji, pod którą bierze on udział w Turnieju. 

2) Skład drużyny ustala się na 8-12 zawodników i trenera. 

3) Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wspólnej dla wszystkich zawodników w drużynie przynależności klubowej bądź 

szkolnej, istniejącej nie później niż od 15 marca 2021 roku. 

4) Organizator dopuszcza udział w drużynie jednej dziewczynki starszej o 2 lata, powiązanej z drużyną zgodnie z niniejszym 

regulaminem. 

5) Uzupełnień i zmian stanowiących maksymalnie ¹⁄3 pierwotnego składu drużyny dokonują wyłącznie trenerzy do drugiego 

dnia meczowego danej kategorii rozgrywkowej w Turnieju włącznie. Wyjątek stanowią kontuzje uniemożliwiające grę.  

6) Wpisanie do składu drużyny zgłoszonej do Turnieju zawodnika starszego (wyjątek stanowi pkt.4 §3),   bądź niepowiązanego 

z resztą składu wspólną przynależnością klubową bądź szkolną istniejącą nie później niż od 15 marca 2021 roku jest 

zagrożone karą wykluczenia drużyny bez zwrotu kosztów wpisowego. Całkowitą odpowiedzialność za skład drużyny ponosi 

Trener.  

7) Warunkiem udziału drużyny w Turnieju jest wpłata wpisowego i przekazanie kompletu dokumentów drużyny przez trenera 

(Karty Zgłoszeniowe Uczestników, Karta Trenera Prowadzącego, Karta Zgłoszenia Drużyny, Oświadczenie COVID, itp. 

zwane dalej Potwierdzeniem Udziału. 

8) Zespoły rozgrywają spotkania wyłącznie w składach zgłoszonych przez trenera na ostatniej Karcie Zgłoszenia Drużyny. 

Zawodnik nie może reprezentować w jednej kategorii rozgrywkowej więcej niż jednego zespołu. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

§4 Strój sportowy i ubezpieczenie NNW dla zawodników 

 

1) Każdy zawodnik biorący udział w Turnieju otrzyma strój sportowy (koszulka, spodenki i getry. Stroje zostaną wydane 

trenerowi po Potwierdzeniu Udziału. 

2) Zawodnicy mają obowiązek rozgrywania spotkań w strojach otrzymanych przez Organizatora, bez możliwości poddawania 

ich modyfikacjom jak np. umieszczanie dodatkowych nadruków przed zakończeniem udziału w Turnieju. 

3) Organizator nie gwarantuje dostarczenia strojów na inaugurację Turnieju zespołom zgłoszonym po 15 marca 2021 roku, a 

także zespołom, które nie dokonają do tego dnia wpłaty kwoty wpisowego. 

4) Zawodnicy zostają objęci ubezpieczeniem NNW w miejscu i podczas rozgrywek po Potwierdzeniu Udziału. 

 

§5  Wpisowe do Turnieju 

 

1)   Opłata wpisowego wynosi 190 złotych od zawodnika. 

2) Wpłat należy dokonywać jednorazowo za całą drużynę do dnia 15 marca 2021 roku (z wyłączeniem dopisywania lub 

wymiany zawodników czy zgłoszeń drużyn po zakończeniu zapisów), na konto organizatora Turnieju: 12 1050 1575 1000 

0090 6080 8426 - ING oddział we Wrocławiu; wpisując w tytuł przelewu: miasto, kategorię wiekową i nazwę 

reprezentacji. 

3) Organizator przekazuje fakturę na wyraźną prośbę wpłacającego, przekazaną na adres e-mail: faktury@kochamsport.pl 

4) Zespoły zachowują prawo do rezygnacji z udziału w Turnieju, pod warunkiem poinformowania w formie pisemnej o swojej 

decyzji Koordynatora Turnieju na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek. 

5) Zespołom przysługuje zwrot wpłaconego wpisowego w wysokości: 

A) 100% - w przypadku poinformowania Koordynatora o rezygnacji co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek 

B) 60% - w przypadku poinformowania Koordynatora o rezygnacji z Turnieju krócej niż 7 dni przed rozpoczęciem 

rozgrywek. 

6) Organizator za każdy rozpakowany bądź niezwrócony strój sportowy potrąca kwotę 95 PLN stanowiącą 50% kwoty 

wpisowego. 

 

§6  Faza Ligowa i Finały Miejskie w kategoriach rozgrywkowych U-8, U-9, U-10, U-11, U-12 i U13 

 

1)  Udział w Fazie Ligowej biorą wszystkie drużyny, które dokonały Potwierdzenia Udziału. 

2) Udział w Finałach Miejskich biorą wyłącznie drużyny, które rozegrają na Turnieju przynajmniej 75% zaplanowanych spotkań 

grupowych. 

3) Trenerzy mają prawo zgłaszania Koordynatorowi nieobecności drużyn z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem. 

4) Spotkania Fazy Ligowej nierozegrane przed jej zakończeniem w wyniku zgłaszanych nieobecności będą weryfikowane jako 

walkowery na korzyść drużyny, która zgłosi mniejszą ilość tychże nieobecności.  

5) Rozgrywki Fazy Ligowej są podporządkowane systemowi gry przyjętemu przez Koordynatora na podstawie liczby 

zgłoszonych drużyn, ich poziomu czy dostępności boisk w danym mieście. 

6) Koordynator zobowiązany jest do zamieszczenia na stronie www.kochamsport.pl informacji o przyjętym systemie gry i 

wynikającym z niego rozstawieniu podczas Finałów Miejskich. Aktualność ta musi być zamieszczona minimum na trzy dni 

przed inauguracją danej kategorii rozgrywkowej w mieście.  

7) Mecze wewnątrz grup są rozgrywane wg zasady każdy z każdym, z możliwością przeprowadzenia rund rewanżowych. 

8) Spotkania w Fazie Ligowej są punktowane wg zasady: 3 punkty za zwycięstwo, 1 punkt za remis i 0 punktów za porażkę. 

9) W przypadku równej ilości punktów w tabeli Fazy Ligowej o zajętym przez drużynę miejscu decydują: 1) wyniki pomiędzy 

zainteresowanymi drużynami, 2) bilans bramkowy w meczach zainteresowanych drużyn, 3) ilość bramek strzelonych w 

meczach zainteresowanych drużyn,  4) bilans bramek w tabeli grupowej, 5) ilość bramek strzelonych w tabeli grupowej, 6) 

losowanie. 

10) W przypadku nierozegrania z przyczyn niezależnych wszystkich spotkań grupowych Fazy Ligowej wylicza się iloraz sumy 

zdobytych punktów przez liczbę meczów przez drużynę z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. 

11) Faza Finałów Miejskich rozgrywana jest systemem pucharowym – na każdym etapie gier drużyna rozgrywa mecz, który 

musi zakończyć się wyłonieniem zwycięzcy, przegrywający kończy grę w Turnieju. 

12) Podczas Finałów Miejskich, w spotkaniach zakończonych remisem sędzia zarządza: 1) 5-minutową dogrywkę (2x2,5 minuty 

ze zmianą stron), 2) w przypadku nierozstrzygnięcia serię 3 rzutów karnych, 3) w przypadku nierozstrzygnięcia pojedyncze 

rzuty karne wykonywane przez kolejnych zawodników do momentu uzyskania przez którykolwiek zespół prawa do 

rozpoczęcia drugiej kolejki ze względu na mniejszą liczbę zawodników. 

§7 Przepisy 

 

1) System gry 4+1 z możliwością zmiany przez Koordynatora wyłącznie podczas Eliminacji Miejskich Turnieju w kategoriach 

U-8 i U-9 

2) System gry 6+1 z możliwością zmiany przez Koordynatora wyłącznie podczas Eliminacji Miejskich Turnieju w kategoriach 

U-10, U-11, U-12, U-13 

3) Piłki rozmiar 4, 

4) Nakaz gry w obuwiu sportowym o miękkiej podeszwie. Zakaz gry w butach z korkami wkręcanymi w podeszwę 

 oraz innymi przedmiotami mogącymi być uznanymi za potencjalnie niebezpieczne. 

5) Mecze 2x10 minut z jednominutową przerwą i zmianą stron. Podczas Finałów Miejskich sędzia ma prawo  

doliczyć dodatkowy czas wynikający z przerw w meczu lub dogrywce. 

6) Brak pozycji spalonej. 

7) Zmiany lotne. 
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8) Odległość przeciwnika od zawodnika wykonującego wynosi: 

a) 3 metry przy wykonywaniu autów, 

b) 5 metrów przy innych stałych fragmentach gry z wyłączeniem autów bramkowych. 

9) Rzut karny wykonywany z odległości 9 metrów. 

10) Auty wykonywane nogą przez wprowadzenie piłki (strzał na bramkę i podanie „górą” możliwe od drugiego kontaktu z piłką.)  

11) Wznowienie gry z autu bramkowego wykonuje wyłącznie bramkarz poprzez zagranie nogą (podanie lub wprowadzenie) piłki 

nieruchomo położonej na murawie w dowolnym miejscu w obrębie całego pola karnego. 

12) Przy wznowieniu gry z autu bramkowego do momentu pierwszego zagrania piłki nogą przez bramkarza, zawodnicy drużyny 

przeciwnej zostają cofnięci poza obręb pola karnego. 

13) Przy wznowieniu gry z autu bramkowego piłka nie może przekroczyć linii środka boiska bez kontaktu z minimum jednym 

zawodnikiem prócz bramkarza wznawiającego. Zagranie takie skutkuje przyznaniem autu na wysokości linii środkowej 

boiska drużynie przeciwnej. 

14) Rozpoczęcie spotkania lub wznowienie gry po utracie bramki musi zostać poprzedzone podaniem. 

15) Kary dla zawodników dwu lub pięciominutowe (odpowiednio żółta i czerwona kartka) – zespół gra w osłabieniu. W 

przypadku utraty bramki przez zespół ukarany trener ma prawo wprowadzić innego zawodnika przed upływem końca kary.  

16) Dopuszcza się prowadzenie statystyk strzelców, a także wybór najlepszych zawodników Eliminacji Miejskich Turnieju. 

17) Każdy z zawodników jest zobowiązany do posiadania na miejscu rozgrywek dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego jego 

tożsamość oraz do niezwłocznego okazania go na prośbę Koordynatora (do decyzji koordynatora należy uznanie wersji 

elektronicznej dokumentu, np. zdjęcie) 

18) Weryfikacja tożsamości zawodników może być przeprowadzona wyłącznie przez Koordynatora na wyraźną prośbę trenera 

zainteresowanej drużyny. Prośbę tę należy zgłaszać w dniu meczu z danym zespołem, nie później niż do zakończenia 

spotkania. Weryfikacji podlegają automatycznie wszyscy obecni zawodnicy zainteresowanych drużyn  

§8 Przepisy porządkowe  

 

1)  Podczas Turnieju obowiązują zasady idei Fair Play. 

2) Wyłącznie trener ma prawo zgłaszania Koordynatorowi spornych kwestii regulaminowych, próśb czy uwag organizacyjnych 

3) Uczestnicy Turnieju są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obiektów, na jakich grają. Ponadto obowiązuje zakaz 

przebywania w miejscu Turnieju osób pod wpływem środków odurzających, palenia papierosów (w tym elektronicznych), 

używania pirotechniki, trwałego umieszczania banerów i transparentów a w szczególności zakłócania przebiegu zawodów.  

 

§9 Walkowery i wykluczenia  

 

1)  Karę walkoweru weryfikuje się jako przegraną 0-3 na niekorzyść 

drużyny ukaranej. 

2) Karę walkoweru obopólnego weryfikuje się nieprzyznaniem punktów za mecz pomiędzy zainteresowanymi zespołami w 

Fazie Ligowej lub równoczesnemu ich odpadnięciu w przypadku spotkania Fazy Finałów Miejskich  

3) Walkowery są przyznawane, gdy drużyna: A) nie stawi się na mecz w ciągu pięciu minut od wyznaczonej godziny, B) której 

liczba zawodników będzie mniejsza niż cztery, C) która samowolnie opuści boisko, D) która wystawi do meczu zawodnika 

nieuprawnionego, zweryfikowanego w odpowiednim czasie, E) której trener nie okaże dokumentów zawodników na prośbę 

Organizatora, F) która będzie łamać postanowienia §8 niniejszego regulaminu, G) nie rozegra spotkania w wyniku 

zgłaszanych nieobecności. 

4) Walkoweru nie przyznaje się w przypadku uzyskania lepszego wyniku na boisku przez przeciwnika. 

5) Karę wykluczenia weryfikuje się jako automatyczną dyskwalifikację drużyny z Turnieju bez zwrotu kosztów wpisowego. 

6) Karę wykluczenia stosuje się, gdy drużyna: A) nagminnie łamie postanowienia określone przez podpunkty C), D), E) i F) pkt. 

3 niniejszego paragrafu, B) dokona ingerencji w wygląd strojów meczowych sprzecznej z interesem Organizatora, C) nie 

spełnia kryteriów określonych w pkt 2 §6 niniejszego regulaminu, D) posługiwania się przez uczestnika sfałszowanym lub 

nie swoim dokumentem. 

7) Drużyna, której zostanie udowodnione złamanie postanowień pkt. 4 §3 niniejszego regulaminu, jest zobowiązana do 

natychmiastowego wycofania spornych zawodników pod groźbą wykluczenia z Turnieju całej drużyny lub odebrania 

ewentualnych tytułów i nagród po zakończeniu Turnieju. Dodatkowo może zostać ona ukarana przyznaniem walkowerów w 

meczach rozegranych do chwili usunięcia wskazanej nieprawidłowości.  

§10 Nagrody  

 

1)  Uczestnicy otrzymują imienny dyplom oraz pamiątkowy 

medal. 

2) Trzy najlepsze drużyny kategorii U-8, U-9, U-10, U-11, U-12 i U-13 Finałów Miejskich otrzymają puchary drużynowe. 

3) Zwycięzcy w kategoriach U-8, U-9, U-10 i U-11 wezmą udział w ogólnopolskim Finale Finałów. 

4) Wszystkie drużyny biorące udział w rozgrywkach kategorii U-6 i U-7 otrzymają puchar drużynowy. 

5) Wszystkie nagrody są elementem kampanii promocyjnej sponsorów Turnieju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

§11 Postanowienia końcowe 

 

1) Zastrzeżenia i protesty dotyczące bieżącego przebiegu Turnieju należy zgłaszać niezwłocznie Koordynatorowi. 

2) Zastrzeżenia i protesty dotyczące podejrzenia złamania przez drużyny zapisów regulaminu należy kierować podpisane z 

imienia i nazwiska na adres organizatora: biuro@kochamsport.pl niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. W zgłoszeniu 

należy wyraźnie wskazać drużynę, kategorię rozgrywkową i miasto eliminacyjne. 

3) Drużyna podejrzewana o złamanie zapisów pkt 4 §3 niniejszego regulaminu jest zobowiązana do przedstawienia na 

pisemną prośbę Organizatora odpowiednich dokumentów w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma. 

4) Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Organizatorowi. 

5) Rozstrzyganie wszelkich sporów i protestów leży w gestii Organizatora. 

6) Rozgrywki Finału Finałów w kategoriach U-8, U-9, U-10 i U-11 przeprowadzone zostaną na podstawie postanowień 

odrębnych regulaminów. 

7) Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. 

8) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2021 i obowiązuje do 31 grudnia 2021 roku. 

 


