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REGULAMIN  
  

1.        Organizator, sponsorzy oraz partnerzy 

•        organizatorem turnieju jest UKS Mini Soccer Academy  

•        partnerem turnieju jest Miasto Mrągowo 

•        turniej jest imprezą z cyklu Puchar Warmii i Mazur 2018  

 

2.        Miejsce i termin 

•        termin rozegrania turnieju: 25-27.05.2018  

•        miejsce rozegrania turnieju: stadion miejski, ul. Mrongowiusza 1, Mrągowo (sztuczna 

płyta) 

 

3.        Cel turnieju  

•        propagowanie sportu i rywalizacji sportowej wśród dzieci 

•        nawiązywanie nowych znajomości wśród uczestników turnieju 

•        wychowanie poprzez sport 

•        integracja różnych środowisk społecznych 

 

4.        Kategoria wiekowa i ubezpieczenie 

•        zawodnicy (chłopcy i dziewczęta) z rocznika 2008 i młodsi 

•        uczestnik turnieju musi posiadać w czasie trwania turnieju ważny dokument tożsamości 

ze zdjęciem  

•        uczestnicy turnieju ubezpieczają się na koszt własny 

 

5.        System rozgrywek i podstawowe reguły 

•        w turnieju wystąpi 12 drużyn; 

•        dzień pierwszy i drugi 

- drużyny będą podzielone na dwie grupy po 6 zespołów, w których będą grały systemem 

„każdy z każdym”, 

dzień trzeci 

- drużyny które zajmą miejsce 1-3 w finałowej grupie o miejsca 1-6 

drużyny które zajmą miejsce 4-6 w finałowej grupie o miejsca 7-12 

- drużyny z miejsc 1, 2  oraz 3 będą rywalizowały z drużynami z drugiej grupy dnia 

następnego (niedziela 27.05), z wyłączeniem meczów z tymi drużynami z którymi 

rywalizowali w grupie dnia pierwszego 

- drużyny z miejsc 4, 5  oraz 6 będą rywalizowały z drużynami z drugiej grupy dnia 

następnego (niedziela 27.05), z wyłączeniem meczów z tymi drużynami z którymi 

rywalizowali w grupie dnia pierwszego 

 

•        O kolejności miejsc w tabeli decyduje: 

– Ilość punktów 

– Bezpośredni pojedynek 

– Różnica bramek 



– Więcej strzelonych bramek 

W przypadku trzech drużyn z taką samą ilością punktów o kolejności decyduje: 

– Ilość punktów zdobytych w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami 

– Korzystniejsza różnica bramek pomiędzy zainteresowanymi drużynami 

– Większa ilość zdobytych bramek pomiędzy zainteresowanymi drużynami 

•        każda drużyna rozegra 8 meczów po 30 minut 

- piątek (1 mecz – 30 minut) 

- sobota (4 mecze – 120 minut) 

- niedziela (3 mecze – (90 minut) 

•        Boisko: 2 boiska o wymiarach 60mx30m 

•        Ilość zawodników: 6+1(bramkarz) 

•        Czas gry: 30 minut 

•        Auty: podanie nogą lub wprowadzenie  

•        Rozpoczęcie od bramki: piłka musi opuścić pole karne 

•        Kary: 1 min, 2 min, 5 min, wykluczenie z gry 

•        wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator turnieju 

•        zasady nieujęte w regulaminie zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN 

 

6.        Nagrody i wyróżnienia 

•        wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowy medal 

•        wszystkie zespoły otrzymają pamiątkowe puchary 

•        dodatkowe nagrody indywidualne dla zawodników  

•        nagrody będą rozdawane jedynie podczas uroczystego zakończenia turnieju  

•        drużyny zobligowane są do uczestnictwa w ceremonii rozdania nagród 

 

7.        Uczestnictwo 

•        W turnieju Puchar Warmii i Mazur mogą brać udział chłopcy i dziewczynki z roczników 

2008 i młodsi. 

•        Drużyna może liczyć maksymalnie 14 zawodników 

•        Liczbę zawodników biorących udział turnieju należy zgłosić do dnia 25.03.2018 r. 

•        Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć przed pierwszym meczem lub przesłać skan do 

organizatora na adres mariusznarel@gmail.com lub radekrogowski@vp.pl                

•        Zawodnicy nie mogą zmieniać zespołów w trakcie trwania turnieju. Zapis obowiązuje w 

przypadku zgłoszenia przez ten sam klub więcej niż jednego zespołu 

•        Drużyny mają obowiązek posiadania strojów sportowych z numerami na koszulkach. 

•        Wszystkich uczestników turnieju: Trenerów, Zawodników oraz Rodziców obowiązują 

zasady „Fair Play” 

•        Opiekunowie zespołów, opiekunowie prawni Zawodników/Rodzice Zawodników dają 

organizatorowi prawo do wykorzystania wizerunku wszystkich uczestników turnieju 

(m.in. relacja foto z turnieju lub video) 

•         organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe zdarzenia w 

czasie trwania turnieju 

•         opiekunowie drużyn zobowiązani są do posiadania zaświadczeń lekarskich o braku 

przeciwwskazań do udziału w turnieju (oświadczenie na liście zgłoszeniowej zawodników) 

•        kwota wpisowego za drużynę wynosi 400 zł 



•      drużyna biorąca udział w turnieju zobowiązana jest do wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł 

z wpisowego oraz 30% kosztów noclegu do dnia 25.04.2018 r. 

•        ze względu na ograniczoną ilość miejsc o udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń 

•        pozostała część opłaty wpisowej płatna na konto organizatora przed rozpoczęciem 

turnieju do dnia 18.05.2018 r. 

•        całkowity koszt za nocleg od zawodnika – 180 zł 

cena obejmuje: 

2 doby z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę, 

6 posiłków (piątek – kolacja, sobota -śniadanie, obiad, kolacja, niedziela – śniadanie, obiad) 

woda dla każdej drużyny 

•        miejsce zakwaterowania drużyn 

Polonez Mrągowo 

ul. Młynowa 51, 11-700 Mrągowo (odległość od stadionu ok. 3,4 km) 

•        jeden trenera ma darmowe zakwaterowanie 

•        dane do przelewu 

 
Uczniowski Klub Sportowy 
Mini Soccer Academy 
ul. Młodkowskiego 25 
11-700 Mrągowo 
 
Rachunek Bankowy: 
15 8848 0008 0000 1502 1000 0001 
 
Tytuł przelewu: nazwa klubu + nazwa turnieju (np. Legia Warszawa, Puchar Warmii i Mazur - 
rocznik 2008) 
 

8.        Organizator zapewnia 

•        wodę i napoje dla każdej drużyny 

•        sędziów z uprawnieniami 

•        wykwalifikowaną opiekę medyczną 

9.       Postanowienia końcowe 

•        organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy w szatniach i innych 

miejscach na terenie obiektu. 

•        organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za skutki wypadków przed, po i w 

czasie trwania turnieju. 

•        organizator nie odpowiada z tytułu NW osób biorących udział w turnieju, jak również 

osób towarzyszących i innych osób przebywających na terenie obiektu. 

•        organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz ostatecznej interpretacji 

wszelkich kwestii spornych, odwołań i protestów. 

•        niniejszy regulamin obowiązuje podczas całego turnieju „Puchar Warmii i Mazur” 

•        przystąpienie do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu 


