
REGULAMIN 
 

MINI EURO 2016  
  Rocznik 2000, 2001, 2002 i młodsi 

  

1. Cel gry 

• Popularyzacja piłki nożnej jako sportu dla każdego 

• Wyłonienie mistrza MINI EURO 2016 wśród Dzikich Drużyn w roku 2016  

• Zapoznanie dzieci i młodzieży z przepisami gry w piłkę nożną 
 
2. Organizator 

• Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie 
 
3. Podział  drużyn 

       W zawodach uczestniczą minimum 5 osobowe zespoły, w których mogą występować wszyscy 
zawodnicy z roczników 2000 i młodsi 
 

4. Termin  i miejsce 

• Rozgrywki przeprowadzane będą  od lipca 2016 r. do sierpnia 2016 r. 

• Turnieje odbędą się na boiskach piłkarskich (naturalna nawierzchnia) 
         
5. Ilość  zawodników

• Drużyna składa się nie więcej niż z pięciu zawodników z których jeden jest bramkarzem. 

•  Aby rozpocząć spotkanie drużyna musi posiadać w swoim składzie co najmniej czterech zawodników.             
  Jeżeli w wyniku wykluczeń zawodników w którymkolwiek zespole pozostanie mniej niż dwóch            
      zawodników mecz należy zakończyć. 

• Dozwolona maksymalna ilość zawodników rezerwowych wynosi pięć osób. 

• Ilość zmian “w locie” z możliwością powrotu dokonywanych podczas meczu jest nieograniczona, za  
wyjątkiem bramkarza który może być wymieniony tylko w czasie przerwy w grze. 

• Zmiany “w locie” mogą być dokonywane tylko w strefie zmian w środkowej części boiska  
 
6. Ubiór  zawodników  
 Standardowe wyposażenie zawodników musi się składać z koszulki, spodenek, skarpet oraz obuwia. 

Jedynym dozwolonym rodzajem obuwia jest obuwie płócienne, z miękkiej skóry lub materiału 
skóropodobnego (skaj, derma) z podeszwami gumowymi (korkotrampki) lub z podobnego materiału. 
Używanie obuwia jest obowiązkowe.  

7. Czas  trwania  gry

• Czas trwania gry wynosi  10-minut. 
 
8. Kary  indywidualne 
Zawodnicy podlegają karą indywidualnym –napomnieniu (żółta kartka)- wykluczeniu z gry (czerwona kartka), 
analogicznie jak określają to przepisy gry w piłkę nożną. 
Napomnienie (żółta kartka) powoduje minutowe osłabienie drużyny      
Wykluczenie z gry (czerwona kartka ) powoduje  2 – minutowe osłabienie drużyny. 
     Zawodnik wykluczony nie może ponownie wejść na boisko, po 2 minutach zespół może uzupełnić skład. 

W przypadku gdy w okresie osłabienia padnie bramka stosuje się następujące zasady: 

•  gdy gra 5 zawodników przeciwko 4 zawodnikom i zespól 5-osobowy zdobędzie bramkę to zespół 4-
osobowy może uzupełnić swój skład 

•  Jeżeli w obydwu zespołach występuje po 4 zawodników i padnie bramka to obydwa zespoły uzupełniają 
swój skład, 

• Jeżeli 5 zawodników gra przeciwko 3 zawodnikom lub 4 zawodników gra przeciwko                                           



3 zawodnikom i zespół z większą ilością zawodników zdobędzie bramkę to 3 osobowy może uzupełnić 
swój skład tylko o jednego zawodnika, 

• Jeżeli obydwa zespoły grają 3 zawodnikami i padnie bramka to zespoły mogą uzupełnić swoje składy tylko 
o jednego zawodnika, 

• Jeżeli bramkę zdobędzie zespól z mniejszą ilością zawodników to w każdym w/w przypadku gra toczy się 
dalej bez zmiany ilości zawodników. 

Zawodnik ukarany wykluczeniem z gry (czerwona kartka) za tzw. akcję ratunkową, oraz wykluczony z gry po 
drugiej żółtej kartce nie może brać udziału w najbliższych zawodach swojej drużyny. 
W innych przypadkach wykluczenia z gry zawodnika, decyzję o dalszym jego udziale  w turnieju i okresie 
dyskwalifikacji, podejmować będzie każdorazowo organizator turnieju (dyskwalifikacja nie może być mniejsza 
niż dwa mecze).   
 
9. Rzuty  wolne 
      Podczas wykonywania rzutu wolnego zawodnicy drużyny przeciwnej mają obowiązek znajdować się co 
najmniej 3 metry od piłki, do czasu jej zagrania. 
Jeżeli drużyna nie wykona rzutu wolnego w ciągu 4 sekund, licząc od momentu kiedy zawodnik wszedł w 
posiadanie piłki, sędzia dyktuje rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej. 
 
10. Rzut  karny  
Rzut karny wykonuje się z punktu karnego znajdującego się na linii pola karnego , oddalonego  7 metrów od 
linii bramkowej. 
 
11. Rzut  z autu 
- Rzut z autu wykonuje się nogą a wykonawca rzutu w momencie wprowadzenia piłki do gry musi mieć 

umieszczone stopy przy linii bocznej.  
- Piłka nieruchomo leży na linii bocznej. 
- Zawodnicy drużyny przeciwnej winni się znajdować co najmniej 2 metry od miejsca z którego 

wykonywany jest rzut z autu. 
 
12. Rzut  od bramki 
Rzut od bramki wykonywany jest przez bramkarza który stojąc w obrębie własnego pola karnego wprowadza 
ręką  piłkę do gry. Piłka jest w grze gdy całym obwodem przekroczy linię pola karnego. 
 
13. Awans  do finału 

 Do finału kwalifikuje się 8 najlepszych drużyn. 
 

14.Nagrody  

• Puchary  i dyplomy, nagrody sportowe dla wszystkich zespołów uczestniczących w finale oraz  nagrody  
dla zwycięzców  ligi 

• Puchary  i dyplomy  oraz  nagrody dla trzech najlepszych drużyn w każdym z turniejów kwalifikacyjnych. 

• Paczki ze słodyczami dla każdej drużyny w turniejach eliminacyjnych 

• Nagrody indywidualne(zarówno w eliminacjach jak i w  finale) 
  Statuetki i dyplomy otrzymują najlepszy bramkarz, zawodnik ligi  
 
15.Postanowienia  końcowe 

• Mecze sędziowane będą  przez arbitrów Okręgowego Związku Piłki Nożnej 

• Uczestnicy biorą udział w turnieju  na własne ryzyko 
 
16.Zgłoszenia 
Zgłoszenia do MINI EURO 2016 należy składać do siedziby Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie 
przy ulicy Odrodzenia 28B lub w dniu zawodów do godz. 10.50 
 



Kontakt: 
Marcin Nyklewicz ( 76 ) 756 11 12  793-921-137 
Zbigniew Harendarz ( 76 ) 756 11 04 694-400-824 

 
 
UWAGA! 
W  sytuacjach nie ujętych w niniejszym regulaminie prawo interpretacji przysługuje  organizatorowi 
oraz  sędziom prowadzący zawody w oparciu o obowiązują przepisy gry w piłkę nożną dla drużyn 11 
osobowych. 

 

 

            


