Informacja prasowa
Magia Wembley i legendarnych pojedynków Anglii z Polską czeka na
zwycięzców piłkarskiego Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar
Tymbarku”, którego organizatorem jest Polski Związek Piłki Nożnej, a
sponsorem firma Tymbark. Właśnie wystartowały zapisy do XIII edycji
rozgrywek.
Najważniejszym i najbardziej emocjonującym piłkarskim spektaklem dla polskich i
angielskich kibiców w 2013 roku, będzie mecz Anglia – Polska na słynnym stadionie
Wembley. Na kolejne legendarne spotkanie tych drużyn, które dla biało-czerwonych fanów
futbolu jest czymś więcej niż „tylko” meczem, wyjadą zwycięzcy tegorocznej, XIII edycji „Z
podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, największych piłkarskich rozgrywek dla
dziesięciolatków w Europie. Najlepsze drużyny Turnieju, w 40-tą rocznicę „zwycięskiego
remisu” reprezentacji Polski z Anglią, swoim dopingiem będą próbowały pomóc drużynie
selekcjonera Waldemara Fornalika „odczarować” Wembley.
Zanim jednak dzieci i trenerzy zaczną marzyć o nagrodzie, najpierw muszą zgłosić swoje
zespoły do rozgrywek. Zapisy do Turnieju potrwają do 31 marca. Drużyny w kategoriach
chłopców i dziewcząt do lat 10, mogą zgłaszać trenerzy, nauczyciele i opiekunowie zespołów
ze szkół podstawowych oraz Uczniowskich Klubów Sportowych na stronie
www.zpodworkanastadion.pl. Główną ideą Turnieju, w którym tylko w 2012 roku
uczestniczyło ponad 140 000 dzieci z całej Polski, jest wyłanianie największych piłkarskich
talentów oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu. Sponsor i Organizator
zgodnie podkreślają, że najważniejsza jest jednak dobra zabawa i możliwość spełniania
piłkarskich marzeń dzieci.
Dzieci są najwspanialszą, najlepszą oraz najważniejszą treścią, która wypełnia życie
nas wszystkich. Łączą nas one bez względu na światopogląd, wykształcenie czy status
społeczny. Za kilka czy kilkanaście lat właśnie te dzieciaki, które mają dzisiaj 10, 8 czy 12 lat,
będą grały w reprezentacji Polski. Są przyszłością polskiej piłki. Dlatego turnieje młodzieżowe
muszą być odpowiednio zorganizowane. Chcemy je wspierać i pomagać. Polski Związek Piłki
Nożnej zawsze jest i chce być tam, gdzie takie rozgrywki są organizowane – powiedział
Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, który dał również ważną
wskazówkę uczestnikom Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. – Moje
pokolenie mogło tylko pomarzyć o warunkach, jakie mają dziś do gry w piłkę dzieciaki. My do
wszystkiego musieliśmy dojść sami, a one to mają powszechnie dostępne. Świat się zmienił.
Dzieciaki, musicie zdawać sobie sprawę z tego, że piłka to unikalna, fantastyczna i czasem
jedyna możliwość osiągnięcia czegoś w życiu. Takich możliwości, jakie daje sport, nie daje
żadna inna dziedzina życia – zauważył prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Dariusz Czech, prezes firmy Tymbark, dodaje: – Wizytówką Turnieju „Z podwórka na
stadion o Puchar Tymbarku”, są wyjątkowe emocje i spełnione marzenia setek tysięcy dzieci.
Chociaż każdy uczestnik Turnieju będzie miał swoje własne, małe lub wielkie marzenie, to

jednak wszystkie połączy to samo: będą szczere, pełne pasji i zawsze towarzyszyć im będzie
niezłomna wiara w ich spełnienie. Wyjazd na mecz Anglia – Polska, to wymarzony i
najważniejszy mecz dla każdego kibica piłki nożnej. Nasza firma uwielbia spełniać marzenia
dzieci, dlatego wierzymy, że będzie to kolejny magiczny wyjazd dla zwycięzców, a być może
najlepsze drużyny w kategorii U-10, przyniosą szczęście polskiej reprezentacji w meczu na
Wembley, tworząc dla nas wszystkich nową, jeszcze piękniejszą legendę tego stadionu.

Jak wziąć udział?
Zapisy do Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” już trwają. Trenerzy,
nauczyciele i opiekunowie mogą zgłaszać do rozgrywek dowolną liczbę drużyn w kategoriach
chłopców i dziewcząt. Za udział w rozgrywkach każdej z nich, trenerzy otrzymają nagrodę w
postaci koszulki piłkarskiej firmy Jako.
Każdy zespół może liczyć od 6 do maksymalnie 12 zawodników. Formularz zgłoszeniowy,
regulamin oraz szczegółowe informacje na temat Turnieju, dostępne są na stronie:
www.zpodworkanastadion.pl
Atrakcje
Turniej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, oprócz wspaniałych piłkarskich zmagań
oraz niepowtarzalnych emocji, to również wielkie atrakcje i nagrody dla dzieci, a także
trenerów. Już za sam udział drużyn w eliminacjach gminnych i powiatowych, trenerzy
otrzymają koszulki piłkarskie, a dzieci pamiątkowe dyplomy. Podczas finałów wojewódzkich
na wszystkie dzieci czekać będą medale, upominki i dyplomy. W czasie Wielkiego Finału,
który jest wyjątkowym piłkarskim świętem, dzieci otrzymają zestawy strojów piłkarskich, a
także wiele innych atrakcyjnych nagród. Najlepsza drużyna w kategorii chłopców oraz
najlepszy zespół dziewcząt, wzniosą w górę Puchar Tymbarku i wyjadą do Londynu na mecz
Anglia – Polska na stadionie Wembley.
Harmonogram rozgrywek
Zanim najlepsze drużyny zobaczą w akcji reprezentację Polski w starciu z Anglikami, najpierw
będą musiały przejść przez trudne eliminacje, rozpoczynające się od rozgrywek gminnych i
powiatowych. Kolejnym etapem będą finały wojewódzkie, gdzie na każdym z 16 finałów, o
awans do Wielkiego Finału powalczy kilkaset młodych piłkarzy i piłkarek. Po raz pierwszy w
historii Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” w rozgrywkach finałowych
wezmą udział reprezentacje wszystkich 16 województw. Najlepsi z najlepszych, drużyna

chłopców i drużyna dziewcząt, powalczą o Puchar Tymbarku, tytuł Mistrzów U-10 oraz
wspomniany wyjazd na mecz Anglia – Polska na stadionie Wembley.
Organizatorem i pomysłodawcą Turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej, a sponsorem
głównym, od siedmiu lat, firma Tymbark. Patronat honorowy nad Turniejem objęli: UEFA
Grassroots, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Patronat medialny nad Turniejem objęli: Telewizja Polsat, Trójka – Polskie Radio, Piłka
Nożna, Piłka Nożna Plus, Piłka Nożna Junior, Bravo Sport, Gazeta Wrocławska, Dziennik
Bałtycki, Głos Wielkopolski, Kurier Lubelski, Dziennik Łódzki, Nowa Trybuna Opolska, Nowiny,
Echo Dnia, Express Bydgoski, Kurier Szczeciński, Gazeta Krakowska, Interia.pl, Futbolowo.pl,
Interklasa.pl, www.pilkanozna.pl, www.wychowaniefizyczne.pl.
Partnerem technicznym Turnieju jest firma Jako.
Szczegółowe informacje o Turnieju znajdują się na stronach:
www.zpodworkanastadion.pl oraz www.uks.info.pl
Dodatkowych informacji udzielają:
Magdalena Chrapla – osoba odpowiedzialna za Turniej z firmy Tymbark, adres e-mail:
turniej@tymbark.com, tel. 33 870 81 03
Magdalena Urbańska - osoba odpowiedzialna za Turniej z ramienia PZPN: adres e-mail:
magdalena.urbanska@pzpn.pl, tel. 22 551 22 41
Kontakt z mediami:
Dorota Liszka, Tymbark: adres e-mail: d.liszka@maspex.com, tel. 33 870 82 04
Paweł Drażba, PZPN, adres e-mail: pawel.drazba@pzpn.pl, tel. 22 551 22 23

Grupa Maspex Wadowice | www.maspex.com

