
                            R E G U L A M I N                

                  turnieju piłki nożnej  drużyn dziecięcych   

                      „Mini Mundial” o „Puchar Burmistrza”.  

               
 Celem   turnieju jest:  popularyzacja  czynnego wypoczynku wśród dzieci,    

                                    popularyzacja gier  zespołowych,  

                                    integracja  środowiska sportowo-rekreacyjnego,  

 

1. Organizator:  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Kostrzynie nad Odrą 

2. Termin i miejsce: rozpoczęcie turnieju 02.06.2018 r. od godz. 15.00 do godz. 17.45,  

                              Teren rekreacyjny przy amfiteatrze KCK  

3. Uczestnictwo: W turnieju uczestniczą po dwa zespoły UKS „Czwórka”, UKS „Celuloza”, MUKS 

„Przyjaciół Sportu, AF LP Dudka.  Turniej grany będzie w kategorii:  

skrzat - rocznik  2011 - 2012, żak -  rocznik 2009 - 2010  

4. System rozgrywek: Zbiórka zespołów na 15 minut przed rozpoczęciem turnieju. 

 SKRZAT – turniej godz. 15.00 – 16.15. W turnieju dla skrzatów na podstawie zgłoszeń grają: 

po dwa zespoły z: AFLP, UKS „Czwórka”, UKS „Celuloza”, MUKS „PS”. W grze bierze udział 

3 zawodników. Zespoły grają w dwóch grupach eliminacyjnych, systemem  „każdy z każdym”.  

Mecze finałowe – na podstawie zajętego miejsca w grupach. Bramki 2 x 1 m. Pole gry 9 x 6 m. z 

bandami.  Skład osobowy zespołu: 6 zawodników. Czas gry 1 x 3 minuty. 

ŻAK – turniej godz. 16.20 – 17.40. W turnieju dla żaków grają po dwa zespoły z: AFLP, UKS 

„Celuloza”, UKS „Czwórka”, MUKS „PS”. Zespoły grają w dwóch grupach eliminacyjnych, 

systemem każdy z każdym. W grze bierze udział 3 zawodników. Bramki 2 x 1 m., pole gry 9 x 6 

m. z bandami. Skład osobowy – 6 zawodników. Mecze finałowe – na podstawie kolejności 

miejsc w grupach. Czas gry 1 x 3 minuty. 

5. Nagrody: Za I miejsce „Puchar Mundial”. Za zajęcie II – VIII miejsca zespoły otrzymają 

jednakowe puchary. Wszyscy zawodnicy otrzymają złote medale. 

6. Uwagi:  Zgłoszenia do 28.05.2018 r. Trener drużyny składa zgłoszenie imienne obejmujące:  

nazwisko i imię oraz pełną datę urodzenia zawodników. Prawo gry w turnieju mają tylko 

wpisani na listę zgłoszeniową. Lista zgłoszeniowa musi być podpisana przez trenera zespołu. 

Obowiązuje jednolity strój sportowy  oraz miękkie obuwie sportowe. Startujący zawodnicy 

ubezpieczają się od następstw  nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie, a 

organizator z tego tytułu oraz za zaginione rzeczy nie ponosi  żadnej odpowiedzialności. 

 

7. PROGRAM  „MINI MUNDIALU SKRZATÓW” 

godz. 14.45 – zbiórka zespołów w strojach sportowych 

godz. 14.55 – oficjalne otwarcie Mundialu 

godz. 15.00 – mecze eliminacyjne 

godz. 15.45 – gry finałowe 

godz. 16.05 – wręczenie nagród 

PROGRAM „MINI MUNDIALU ŻAKÓW”: 

godz. 16.15 – zbiórka zespołów w strojach sportowych 

godz. 16.25 – oficjalne otwarcie Mundialu 

godz. 16.30 – mecze eliminacyjne 

godz. 17.15 – gry finałowe 

godz. 17.35 – wręczenie nagród 

Startujące drużyny zobligowane są do dostosowania się do opracowanego terminarza  rozgrywek.  

 

 

 



                   LISTA   ZGŁOSZENIOWA  

  

   …………………………………….………………. 
                                                  (nazwa zespołu) 

   

         

                           

      Nr     

 koszulki 

              Imię  i nazwisko  Pełna data urodzenia 

   

   

   

   

   

  

 

 

 

 

 

                                                            …………………………………………………..    

                                                              Imię i nazwisko trenera/ kierownika zespołu 

                                                                                                    

                                                                                           

   

  

  

  

 

 

  


