
 



„Mini Euro  2021” – 23 edycja turnieju 

 

 
„Mini Euro 2021” – Organizacja imprezy: Rafał Zarzycki i Przyjaciele  

11.06.2021r. 

„MINI EURO 2021” 
KARTA  ZGŁOSZENIA  DRUŻYNY  DO   

TURNIEJU  W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ –  
TERMIN ZGŁOSZEŃ DRUŻYN ORAZ WPŁAT WPISOWEGO DO 22.06.2021r 

 
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ORGANIZACJĘ DRUŻYNY: 

 
Lp. 

Kapitan drużyny : Imię i  Nazwisko 
( proszę pisać drukowanymi literami) 

PESEL 
(WIEK) 

Miejsce zamieszkania 
(miejscowość) 

Podpis 
zawodnika 

 

1. - 
- 
(x lat) - - 

Telefon kontaktowy: E-MAIL kontaktowy: 

- -  

SKŁAD DRUŻYNY: 

 
Lp. 

Imię i  Nazwisko 
( proszę pisać drukowanymi literami ) 

PESEL 
(wiek) 

Miejsce zamieszkania 
(miejscowość) 

Podpis 
zawodnika 

 

1. - 
- 
(x lat) - - 

2. - 
- 
(x lat) - - 

Zawodnik 3 (uczeń szkoły gimnazjalnej lub podstawowej  albo dziewczyna bez ograniczeń wiekowych) 

3. - 
- 
(x lat) - - 

Zawodnik rezerwowy (uczeń szkoły gimnazjalnej lub podstawowej,  albo dziewczyna bez ograniczeń wiekowych) 

4. -  
- 
(x lat) - - 

NAZWA DRUŻYNY PO LOSOWANIU: 

Wylosowana nazwa drużyny: Grupa: Miejsce w turnieju drużyny: 

- -  

OSOBA PRZYJMUJĄCA ZGŁOSZENIE (podpis) WPISOWE OPŁACONE 

Imię nazwisko: 
 

podpis Data: Nr zgłoszenia: 

-  - - 

Uwaga!!!   
Losowanie nazw drużyn odbędzie się przed imprezą na miejscu rozgrywek – 25 czerwca 2021r. (piątek). Godzina 18.30.  Miejsce losowania – boisko przy 

ulicy Wrocławskiej 55 lub sala GOK  (ważne - wpisujcie w zgłoszeniu kontakty: e-mailowe i telefoniczne). Po losowaniu zgłoszenia nie będą przyjmowane. W trakcie 
trwania meczu w drużynie musi występować zawodnik, który jest uczniem szkoły podstawowej.  

Jako opiekun prawny oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w turnieju piłkarskim „MINI EURO  2021”, który odbędzie się dnia 27 czerwca 2021r. na 
boisku w Jordanowie Śląskim. Pomimo braku pisemnej opinii lekarza legitymuję się dobrym stanem zdrowia umożliwiającymi mi udział w turnieju (w przypadku osoby 
niepełnoletniej dobry stan zdrowia potwierdzają opiekunowie prawni). Zaznaczam również, że nie będę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów rozgrywek, z 
tytułu doznania ewentualnych uszczerbków na zdrowiu przed, podczas i po rozgrywanych meczach (za niepełnoletniego zgodę wyraża opiekun prawny). Stwierdzam 
jednocześnie, że zapoznałem się z regulaminem turnieju, akceptuję jego zapisy oraz wyrażam zgodę na zastosowanie się do nich. Podpisaną kartę zgłoszenia należy 
dostarczyć najpóźniej do 22 czerwca 2021. Wpisowe 10zł/osoby przesłać na konto 87 1090 1522 0000 0000 5215 4326 dopisek MINI EURO 2021 – wpisowe-nazwisko-
kapitana lub gotówką najpóźniej w dniu losowania. O kolejności zgłoszenia decyduje wpłata wpisowego. 

 
Czytelny podpis osoby pełnoletniej/opiekuna prawnego  

 
…………..…………….…………..…………… 

 



„Mini Euro  2021” – 23 edycja turnieju 

 

 
„Mini Euro 2021” – Organizacja imprezy: Rafał Zarzycki i Przyjaciele  

 
REGULAMIN 23 EDYCJI TURNIEJU „Mini EURO 2021”   

27 czerwca 2021 r. od godz. 1230 do godz. 1830 
Boisko Szkolne przy ulicy Wrocławskiej w Jordanowie Śląskim  

 

- W turnieju mogą wziąć udział drużyny składające się z trzech zawodników (na placu gry musi przebywać uczeń szkoły podstawowej albo dziewczyna 
bez ograniczeń wiekowych). Panie uczestniczą w drużynach turniejowych bez ograniczeń wiekowych. 

-  Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejszy wpis w karcie zgłoszenia, oraz dostarczenie karty zgłoszenia (TYLKO E-MAILEM) w terminie do 22 
czerwca do godziny 24.00 i opłata wpisowego 10 złotych od osoby. Podpisana karta przez opiekuna winna być dostarczona na losowanie. 

- Wpisowe 10zł/osoby przesłać na konto Rafał Zarzycki – Mini EURO  2021 konto BZ WBK : 87 1090 1522 0000 0000 5215 4326 ul. Wrocławska 81, 
55-065-Jordanów Śląski dopisek MINI EURO 2021 – wpisowe - nazwisko- kapitana lub gotówką najpóźniej w dniu 22 czerwca 2021. Brak 
wpisowego oznacza rezygnację z udziału w turnieju. 

- Istnieje możliwość zgłoszenia zawodników rezerwowych (uczeń szkoły podstawowej/gimnazjum lub dziewczyna). Zasadę nakazującą uczestnictwo 
ucznia szkoły wprowadzamy podczas tegorocznego turnieju celem propagowania i zachęty do gry w piłkę nożną najmłodszych oraz wśród Pań. Jak co 
roku wręczymy nagrody dla najmłodszego uczestnika turnieju!!!  

- Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy do 22 czerwca (WTOREK) 2021 do godziny 2400 (zgłoszenia PRZYJMIE DROGĄ E-MAIL Pan Rafał Zarzycki).  

- ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY TYLKO DROGĄ E-MAIL NA FORMULARZU ORGANIZATORA. Przesyłamy zgłoszenia tutaj: 
Rafal.zarzycki@zarzycki-konstrukcje.pl informacje pod numerem telefonu organizatora: 600 332 345. 

- O godzinie 18.30 dnia 25.06.2021 poprzedzającą turniej wylosujemy nazwy drużyn uczestniczące w turnieju. Losowanie odbędzie się na miejscu 
organizacji imprezy (boisko przy szkole) lub w sali GOK w godzinach od 1830. Do 2000 Na losowanie powinni stawić się kapitanowie drużyn.  

- Uprzejmie prosimy o wcześniejsze zgłoszenia drużyn. W tym roku obowiązuje limit zgłoszeń tylko 24 drużyny nazwy drużyn tak samo jak na 
Euro 2021! Zgłoszone zespoły rozlosowane zostaną w ww. terminie, a następnie zagrają fazę eliminacyjną, 1/8 finału; ¼ finału;  półfinały i finał w 
niedzielę  Decyduje kolejność zgłoszeń i termin wpłaty wpisowego. Przyjmujemy maksymalnie   24 drużyny! 

- Każda drużyna ma obowiązek występować w jednolitych strojach sportowych drużyny. Drużyny bez jednakowych strojów nie będą mogły uczestniczyć 
w rozgrywkach. 

- W rozgrywkach mogą brać udział zespoły mieszane (dziewczęta i chłopcy). 

- Mecze rozgrywane będą wg zasad powszechnie obowiązujących na turniejach piłki nożnej ( jest tylko kilka istotnych różnic w zasadach gry:  
 nie ma bramkarzy, 
 obowiązuje wyznaczona strefa na boisku, na której nie może znajdować się żaden zawodnik ani atakujący, ani broniący (tzw. pole bramkowe, w 

którym nie może stanąć żaden zawodnik),  
 jeżeli zawodnik drużyny broniącej pojawi się w polu bramkowym egzekwowany będzie rzut karny, 
 jeżeli w polu bramkowym stanie zawodnik atakujący dyktowany będzie rzut wolny,  
 wymiary bramki i boiska są ok. trzykrotnie mniejsze niż standardowe,  
 obowiązują kary minutowe - 1 i 3 min. (za bardzo groźne przewinienie), 
 nie obowiązują przepisy o „spalonych”. 
 po zdobytym golu gra wznawiana jest od środka. 

- Pozostałe zasady zgodnie z przepisami gry w mini piłkę nożną. Tegoroczny turniej rozgrywamy na  podobnych zasadach co EURO 2020 UEFA. 

- System rozgrywek zostanie ustalony po otrzymaniu wszystkich kart zgłoszeń.  Uprzejmie prosimy o punktualne stawienie się do gry.  

- Czas gry uzależniamy od liczby zgłoszeń: ok. 3 - 5 minut 1 połowa w fazie eliminacji, W dalszej części turnieju system pucharowy z dogrywką (2 x 1 
minuta) i ewentualnymi rzutami karnymi (3 serie po 3 strzały), dalej aż do wyłonienia zwycięzcy (karne strzelamy na pustą bramkę z odległości ok. 11 
stóp). 

- Podczas imprezy zapewniamy pyszne posiłki od Pań z KGW, oprawę muzyczną i atrakcyjne nagrody !!! 

- Dziękujemy wszystkim, którzy swoją pomocą i zaangażowaniem uczestniczą w organizacji imprezy. 

- Pomysłodawcą zasad gry oraz turnieju jest Rafał Zarzycki. Wszelkie uwagi na temat rozgrywek i turnieju prosimy kierować pod jego adresem 
mailowym ; Rafal.zarzycki@zarzycki-konstrukcje.pl lub Tel 600 332 345. 
 

 
ŻYCZYMY PAŃSTWU WSPANIAŁEJ ZABAWY I WIELU SPORTOWYCH  WRAŻEŃ !!! 

Organizatorzy: Rafał Zarzycki i Przyjaciele 
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