
REGULAMIN MINI EURO 2012 – Ząbkowice Śląskie 
 

 
I. ORGANIZATORZY: 
 
Gmina Ząbkowice Śląskie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich 
 
II. PATRONAT: 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek 
 
III. PATRONAT MEDILANY: 
 
Echo Tygodnia  
Express-Miejski.pl  
Doba.pl  
 
IV. CEL IMPREZY: 
 
a) Promocja piłki nożnej jako sposobu na zagospodarowanie wolnego czasu od nauki szkolnej 
b) Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży Ziemi Ząbkowickiej 
c) Przeciwdziałanie patologiom społecznym  
d) Promocja Euro 2012 wśród dzieci i młodzieży  
 
V. UCZESTNICY: 
 
W turnieju udział biorą zawodnicy urodzeni w 1997 roku i młodsi (chłopcy i dziewczęta do 15 lat) 
 
VI. TERMIN: 
 
Turniej rozgrywany jest w dniach 28 maja – 06 czerwca 2012. Szczegółowy harmonogram w 
załączniku. 
 
VII. MIEJSCE: 
 
Miejscem rozgrywania spotkań MINI EURO 2012 są boiska Orlik 2012 w Ząbkowicach Śląskich. 
 
a) Szkoła podstawowa nr 3, ul. Orkana 32, 57-200 Ząbkowice Śląskie  
b) Stadion OSiR, ul. Kusocińskiego 17, 57-200 Ząbkowice Śląskie 
 
 
VIII. ZESPOŁY: 
 
a) Drużyna składa się maksymalnie z 10 zawodników. Podczas gry na boisku znajduje się 7 
zawodników (sześciu z pola + bramkarz),  
b) Drużyna powinna być ubrana w kolorystycznie jednolite stroje. Dozwolona jest gra wyłącznie w 
obuwiu na miękkiej podeszwie. 
c) Czas trwania poszczególnych spotkań wyniesie 2 x 20 minut. Przerwa  5 minut. 
d) Obowiązują przepisy gry ustalone przez organizatora.  
 
IX. SYSTEM ROZGRYWEK: 



 
Turniej Mini  Euro 2012 rozgrywany jest wg terminarza ustalonego przez organizatora 
Za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty. 
Za spotkanie nierozstrzygnięte (remis) przyznaje się 1 punkt. 
Za spotkanie przegrane nie przyznaje się punktów. 
O kolejności w tabeli decydują kolejno: ilość punktów, bezpośrednie spotkania, bilans bramkowy, 
ilość zdobytych bramek.  
Do ćwierćfinałów awansują 2 najlepsze zespoły z każdej, z czterech grup A, B, C i D.  
W spotkaniach ćwierćfinałowych,  półfinałowych i finałowych, przy nierozstrzygniętym meczu 
zarządza się serię rzutów karnych (3), przy braku rozstrzygnięcia po 1 rzucie karnym aż do skutku. 
 
X. UWAGI: 
 
Każdy z zawodników musi posiadać aktualne ubezpieczenie tytułu NW, organizator nie odpowiada za 
ewentualne wypadki i kontuzje podczas trwania imprezy. 
Każda drużyna musi posiadać pełnoletniego opiekuna.   
Każdy z uczestników musi dostarczyć do organizatora zgodę rodzica lub opiekuna na udział w 
turnieju.  
Każdy z zawodników musi posiadać aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do 
uczestnictwa w rozgrywkach. 
 
XI. NAGRODY: 
 
Najlepsze drużyny otrzymają puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ustalone przez 
Organizatora turnieju. 
Nagrody indywidualne: najlepszy zawodnik, najlepsza zawodniczka, najlepszy bramkarz, król 
strzelców.  
 
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
  
O wszystkich sprawach spornych, a niezawartych w regulaminie decyduje Organizator.  
Od decyzji Organizatora nie ma odwołania.  
Interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 
Organizator zastrzega, iż w przypadku złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
przeprowadzenie spotkań, harmonogram rozgrywek może ulec zmianie.  
Wszelkie zmiany będą na bieżąco zamieszczane na witrynie internetowej www.osirzabkowice.pl  
 
XIII. INFORMACJE I ZAPISY: 
 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich  
ul. Kusocińskiego 17, 57-200 Ząbkowice Śląskie  
www.osirzabkowice.pl  
e-mail: halasloneczna@wp.pl  
Tel. Hala Słoneczna 074/ 816 06 71, Daniel Ciepierski 603 129 423 
 
O nazwie zespołu decyduje kolejność zgłoszeń! 
Ilość miejsc ograniczona – 16! 
Zapisy do 21 maja bądź do wyczerpania wolnych miejsc! 
Udział zespołów bezpłatny.   


