
 

 

                                       

 

 

 

 

1. CEL TURNIEJU 
 Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

 Aktywne spędzanie czasu wolnego 

 Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych 

 Rywalizacja sportowo-rekreacyjna zgodnie z zasadami fair play 

 

2. TERMIN I MIEJSCE 
Turniej Piłki Nożnej „Mini Euro 2016” [dalej Turniej] odbędzie się na boiskach 

zewnętrznych Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ulicy Światowida 56 w dniu 10 czerwca 

2016 r. w godzinach 18:00 – 21:00 oraz przy ulicy Strumykowej 21 w dniu 12 czerwca   

2016 r. w godzinach 9:00 – 16:00 

 

3. ORGANIZATORZY 
Organizatorami Turnieju są Dzielnica Białołęka m. st. Warszawy, Białołęcki Ośrodek 

Sportu, AP AGAPE Białołęka oraz Be a Star Football Academy 

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA 
W Turnieju mogą wziąć udział dzieci urodzone w latach 2007/08 (dziewczynki i chłopcy). 

Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane w dniu 10 czerwca 2016 r., w godzinach       

18:00 – 19:00 w biurze zawodów. Maksymalna liczba uczestników to 192 osoby.     

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Warunkiem wpisania na listę startową jest dostarczenie do biura zawodów podpisanego 

przez rodzica lub prawnego opiekuna oświadczenia, iż osoba ta posiada dobry stan zdrowia i 

nie ma przeciwwskazań lekarskich do ćwiczeń ruchowych oraz akceptuje niniejszy 

Regulamin Turnieju. 

Udział w Turnieju jest bezpłatny. 

Po zakończeniu przyjmowania zapisów Organizatorzy przeprowadzą oficjalne losowanie 

drużyn dla poszczególnych uczestników. 

W turnieju weźmie udział 16 zespołów po 12 zawodników. Każda z drużyn będzie miała 

przyporządkowanego pełnoletniego opiekuna (trenera). 

 



 

 

 

 

5. SYSTEM ROZGRYWEK I PRZEPISY GRY 
Turniej zostanie rozegrany systemem pucharowym. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek. 

Mecze odbywają się według obowiązujących przepisów piłki nożnej. Dodatkowo 

obowiązują następujące przepisy: 

 W meczu uczestniczy bezpośrednio następująca liczba uczestników: 

5 zawodników w polu + bramkarz 

 Czas gry: 1 x 12 min. 

 Rzuty z autu wykonywane są nogą (z podłoża) 

 Zmiany zawodników są lotne (w strefie zmian-bez konieczności zgłaszania ich 

sędziemu) 

 Bramkarz po aucie bramkowym wybija piłkę dowolnie: ręką lub nogą z podłoża 

 Turniej zastanie rozegrany piłką o rozmiarze nr 4 

 Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą 

znajdować się co najmniej w odległości 5m od piłki 

 Nie wolno wykonywać wślizgów 

 Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN 

 

6. NAGRODY 
Dla uczestników Turnieju przewidziane są medale, dyplomy okolicznościowe oraz nagrody 

rzeczowe 

 

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych w zakresie 

wizerunku tj. m.in. zdjęcia, obrazu, podobizny, a także imion, nazwisk, nazwy miejscowości, 

nazwy i numeru szkoły, które mogą być wykorzystane w celu realizacji działań 

promocyjnych Organizatorów  opublikowane na stronach internetowych, facebooku, lokalnej 

prasie, radio i TV. 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za udział uczestników w Turnieju niezgodny z 

postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane. 

Zgłoszenie się do turnieju jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Turnieju. 

 

 

 

 
                                       

 


