
 

 

REGULAMIN VII MISTRZOSTW ŚWIATA DZIECI Z DOMÓW DZIECKA W PIŁCE NOŻNEJ  
13-14 lipca 2019 roku Warszawa  
 
I.  
1. Organizatorem VII Mistrzostw Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej jest 
Stowarzyszenie „Nadzieja na Mundial“ z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 42/20, 
reprezentowane przez Prezesa Zarządu Sylwestra Trześniewskiego.  
 
2. Impreza odbędzie się w dniach 13-14 lipca 2019 roku w Warszawie, w godzinach 9:00-20:00.  
 
3. Celem przeprowadzenia Mistrzostw jest:  
a) Aktywizacja wychowanków domów dziecka do uczestnictwa w imprezach sportowych,  
stanowiących kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego.  
b) Wyłonienie i wyróżnienie indywidualnych i drużynowych mistrzów.  
c) Ośmielenie dzieci z trudnych środowisk do wykorzystania sportu w celu wypełnienia wolnego 
czasu 
d) Rozwijanie umiejętności współdziałania z rówieśnikami, społecznych i interpersonalnych, co 
zwiększa szanse rozwoju i możliwości efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży 
z domów dziecka.  
 
 
II.  
1. Nieodłączną częścią niniejszego regulaminu jest REGULAMIN REKRUTACJI DRUŻYN NA VII 
MISTRZOSTWA ŚWIATA DZIECI Z DOMÓW DZIECKA W PIŁCE NOŻNEJ, którego wymagania 
musi spełniać każda zgłoszona oraz chcąca wziąć udział w Mistrzostwach Świata drużyna. 
 
 

III.  
1.Zawodników uczestniczących w Mistrzostwach obowiązuje strój i obuwie do piłki nożnej (z 
wyłączeniem korków metalowych).  
 
2. Drużyny zostaną podzielone na grupy. Z każdej grupy awansują po dwie drużyny. O kolejności 
decyduje liczba punktów, później bilans bramkowy, a następnie wynik bezpośredniego pojedynku. 
Kolejny etap rozgrywek będzie prowadzony systemem pucharowym.  
 
3. W przypadku takiej samej ilości punktów, remisu w meczu bezpośrednim, takiego samego 
bilansu bramkowego, takiej samej ilości strzelonych bramek zostanie zarządzona seria rzutów 
karnych po 3 dla każdej drużyny. W przypadku braku wyłonienia zwycięzcy pomimo rozegrania 
pełnej serii rzutów karnych zostaną zarządzone kolejne rzuty – po 1 dla każdej drużyny, aż do 
zwycięskiego gola. 
 
4. Mecze grupowe będą rozgrywane równolegle na 4 boiskach. Czas trwania meczy to 14 minut 
(2x7 minut) ze zmianą stron. Czas trwania meczy półfinałowych to 2x10 minut. Mecz o miejsce III 
oraz finał - 2x15 minut. 
 
5. Organizator zastrzega sobie nieznaczne modyfikacje systemu rozgrywek (dotyczące np. czasu 
trwania meczy) w zależności od ostatecznej ilości przybyłych drużyn. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IV.  
1. Pierwsze trzy miejsca drużynowe będą premiowane nagrodami rzeczowymi w postaci sprzętu 
sportowego. Dodatkowo Organizator przewidział nagrody indywidualne dla najlepszych 
zawodników w następujących kategoriach:  
- najlepszy zawodnik, 
- król strzelców, 
- najlepszy bramkarz. 
 
2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania dodatkowych, nieprzewidzianych 
Regulaminem nagród i wyróżnień.  
 
 
V.  
1. Organizator zapewnia porządek w trakcie imprezy i bezpieczeństwo wszystkim osobom 
biorącym udział w Mistrzostwach poprzez zabezpieczenie obecności m.in.:  
a) Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych wyróżniających się elementami ubioru.  
b) Powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i 
organizującego pracę Służb Porządkowych.  
c) Udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.  
 
2. Organizator zapewnia uczestnikom dodatkową opiekę medyczną w trakcie imprezy. 
 
 
VI.  
1. Organizator w zakresie określonym Ustawą z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie 
imprez masowych, Dz.U.01.120.1298 (zwanej dalej Ustawą) i przepisami wykonawczymi do niej, 
jest uprawniony do utrwalania imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą 
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  
 
2. Organizator zastrzega sobie również prawo do utrwalania przebiegu imprezy dla celów 
dokumentacji oraz promocji Organizatora i Sponsorów. Wizerunek osób przebywających na 
terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów 
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.  
 
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu 

Cywilnego. 


