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Startują zapisy drużyn do piłkarskich Mistrzostw Polski w kategorii U-10
czyli XI Turnieju Piłki Nożnej
„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”
- każdy może spełnić swoje piłkarskie marzenia
Rozpoczęły się zapisy do XI edycji Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion
o Puchar Tymbarku”, czyli oficjalnych Mistrzostw Polski dziewcząt i chłopców
w kategorii U-10. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 marca. Na zdobywców
Pucharu Tymbarku i tytułu Mistrzów Polski, obok wielkich emocji, czekają wspaniałe
nagrody – wyjazd na imponujący stadion klubu Ajax Amsterdam oraz możliwość
treningu w jednej z najlepszych, piłkarskich młodzieżowych szkółek świata.
Turniej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” należy do największych i najbardziej
prestiżowych piłkarskich rozgrywek w Polsce. Z roku na rok bije kolejne rekordy popularności i
budzi coraz większe emocje wśród młodych zawodników, trenerów oraz kibiców. Tylko w 2010
roku o zwycięstwo w Turnieju walczyło ponad 40 000 piłkarek i piłkarzy, którzy z ogromną
pasją rywalizowali na boiskach w duchu fair play. Od lutego przyjmowane są zgłoszenia
kolejnych drużyn dziesięciolatków i młodszych dzieci, chcących przeżyć swoją wielką piłkarską
przygodę z Turniejem o Puchar Tymbarku. Każdy trener, którego drużyna weźmie udział w
rozgrywkach, otrzyma markową koszulkę piłkarską Nike. Zapisy potrwają do końca marca.
– Jak co roku z niecierpliwością oczekuję pierwszego gwizdka, który rozpocznie rozgrywki
kolejnej, już XI edycji Turnieju – powiedział Dariusz Czech, prezes firmy Tymbark. – Zawsze
mocno trzymam kciuki za wszystkich młodych zawodników, którzy tak wiele serca wkładają
w każdy mecz. Gorąco zachęcam opiekunów i trenerów do zgłaszania drużyn do Turnieju. To
naprawdę wspaniała piłkarska przygoda.
Zapisy do XI edycji Turnieju
Drużyny do Turnieju może zgłaszać trener lub nauczyciel. Zespół może liczyć od 6 do
maksymalnie 12 zawodników – dziewcząt lub chłopców. Każdy trener może zgłosić dowolną
liczbę drużyn, dzięki czemu w rozgrywkach mogą wziąć udział wszystkie dzieci, które pasjonują
się piłką nożną. Najłatwiej zrobić to przez formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na
stronie www.zpodworkanastadion.pl.
Turniej o Puchar Tymbarku cieszy się stale rosnącą popularnością wśród młodych piłkarzy,
trenerów oraz rodziców, dlatego organizatorzy spodziewają się kolejnego rekordu frekwencji.
W ubiegłorocznej edycji do zmagań na szczeblu gminnym i powiatowym stanęło ponad 40 tys.
dzieci, czyli od momentu, kiedy firma Tymbark objęła patronat nad Turniejem, liczba jego
uczestników wzrosła o 250% (VII edycja – 16 tys. uczestników, VIII edycja – 23 tys., IX
edycja – 26 tys., X edycja – 40 tys.).
– Bardzo cieszy mnie rosnąca liczba uczestników Turnieju.– powiedział Tomasz Zabielski,
koordynator Turnieju z ramienia PZPN. – Wraz z rosnącym zainteresowaniem naszymi
rozgrywkami, z roku na rok obserwuję także wzrost umiejętności wśród młodych zawodników.
Sprawia to, że strzelane przez nich gole czy popisowe akcje wzbudzają w nas – dorosłych –
jeszcze większe emocje. Wszystkim piłkarkom i piłkarzom życzę, aby udział w Turnieju, oprócz
okazji do doskonalenia swych umiejętności, był przede wszystkim świetną zabawą.

Nagroda główna
Pomocą w nakłonieniu młodych sportowców i ich trenerów do udziału w Turnieju „Z podwórka
na stadion o Puchar Tymbarku” z pewnością będą rozpalające wyobraźnię nagrody. Obok
Pucharu Tymbarku i tytułu Mistrzów Polski w kategorii U-10, nagrodą w XI edycji
Turnieju jest wyjazd do Holandii na stadion Amsterdam Arena, którego gospodarzem jest
słynny Ajax Amsterdam. Oprócz zwiedzania stadionu i Amsterdamu, zwycięzcy tegorocznego
Turnieju obejrzą mecz legendarnej holenderskiej drużyny. Dodatkowo będą mogli także odbyć
profesjonalny trening w szkółce Ajaxu – jednej z najlepszych szkółek piłkarskich świata – z
której wywodzą się takie legendy futbolu jak: Dennis Bergkamp, „Frank” Rijkaard czy „Marco”
van Basten. Taka nagroda to z pewnością spełnienie piłkarskich marzeń fanów futbolu z całego
świata.
Harmonogram rozgrywek
Pierwsze mecze XI Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” rozpoczną się
w połowie kwietnia. Najpierw rozgrywki wystartują na etapie gminnym i powiatowym.
Następnie zwycięskie drużyny zmierzą się w jednym z 16 finałów wojewódzkich. Najlepsze
zespoły z poszczególnych województw w lipcu i sierpniu wyjadą na obozy szkoleniowe, podczas
których rywalizować będą o awans do Wielkiego Finału. Jedną z najważniejszych idei Turnieju o
Puchar Tymbarku, jest wyłanianie największych piłkarskich talentów, dlatego począwszy od
etapu rozgrywek gminnych aż do finałów wojewódzkich, trenerzy zwycięskich drużyn mogą
dobrać do swojego składu do 5 najlepszych zawodników z pozostałych zespołów. We wrześniu
zostanie rozegrany Wielki Finał Turnieju, podczas którego poznamy nowych Mistrzów Polski U10.
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Szansa dla każdego
Szansę na zdobycie Pucharu Tymbarku i wyjazd na mecz Ajaxu Amsterdam ma każda drużyna,
która do końca marca zgłosi swój udział w Turnieju. Wypełniony formularz zgłoszeniowy można
wysłać przez Internet, pocztą tradycyjną do działu UKS przy PZPN, ul. Bitwy Warszawskiej
1920 r. 7, 02-366 Warszawa lub faksem na numer (22) 55-12-240.
Przed kilkoma miesiącami dziewczęta z Wielkopolski i chłopcy z Pomorza odwiedzili Mediolan
i stadion San Siro w nagrodę za zwycięstwo w X Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar
Tymbarku”, gdzie rozegrali mecze ze swoimi włoskimi rówieśnikami i spotkali się z Arturem
Borucem. Teraz szansa przeżycia wspaniałej piłkarskiej przygody stoi przed kolejnymi
zawodnikami. Każdy może zostać gwiazdą i spełnić swoje marzenia.
Organizatorem Turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej, a sponsorem głównym firma
Tymbark.
Patronat honorowy nad Turniejem objęli: UEFA Grassroots Ministerstwo Edukacji
Narodowej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Patronat mediowy nad Turniejem objęli: Piłka Nożna, Piłka Nożna Plus, Piłka Nożna Junior, Bravo Sport, Polska
Dziennik Bałtycki, Polska Gazeta Wrocławska, Polska Kurier Lubelski, Echo Dnia, Gazeta Pomorska, PORTAL INTERIA
PL, PORTAL FUTBOLOWO.PL, Portal Interklasa.pl, www.pilkanozna.pl, www.wychowaniefizyczne.pl, www.u21.pl
Partnerami Turnieju są firmy Tetra Pak i Reporter Young.
Szczegółowe informacje o Turnieju znajdują się na stronach:
www.zpodworkanastadion.pl oraz www.uks.info.pl
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