
[ 10 ] PRZEGLĄD OSIECKIZ podwórka na stadion
Ruszyły zapisy do XII Turnieju Piłki Nożnej Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku, czyli Mistrzostw chłopców i dziewcząt
w kategorii U-10. Zwycięzcy tegorocznej edycji rozgrywek otrzymają niezwykłą nagrodę w postaci wyjazdu na mecz Mistrzów
Europy, wyłonionych podczas zawodów, które rozegrane zostaną w Polsce i na Ukrainie.

Wyjątkowo pod każdym
względem

Zapisy do Turnieju Z podwórka
na stadion o Puchar Tymbarku już
się rozpoczęły i potrwają do końca
marca. Te prestiżowe rozgrywki dla
młodych piłkarzy i piłkarek z całej
Polski, od lat biją rekordy popular-
ności i stanowią żelazną pozycję w
kalendarzu sportowych imprez dla
trenerów i nauczycieli wychowania
fizycznego. Tylko w ubiegłorocznej
edycji wzięło udział ponad 85 000
dzieci z całej Polski, co oznacza,
że już co piąty dziesięciolatek wal-
czył o tytuł Mistrzów U-10! Kolejna
edycja zapowiada się równie emo-
cjonująco, ponieważ na młodych
zawodników już czekają niezwykłe
atrakcje i wspaniałe nagrody zwią-
zane z Mistrzostwami Europy w
piłce nożnej, a zwycięska drużyna
– zdobywcy Pucharu Tymbarku,
wyjadą w niezwykłą podróż na
mecz Mistrzów Europy, wyłonio-
nych podczas Euro 2012! 

- Mam nadzieję, że 2012 rok
będzie szczególny dla Turnieju –
powiedział Tomasz Zabielski,
koordynator Turnieju z ramienia
Polskiego Związku Piłki Nożnej -
W poprzedniej edycji wzięły udział
reprezentacje wszystkich powia-
tów z całej Polski. Ponad 85 000
dzieci, dla których piłka nożna to
przede wszystkim rewelacyjna za-
bawa i pasja, to świetny wynik.
Najważniejsza jest radość z gry i
szansa na rozwój piłkarskich ta-
lentów. Mam nadzieję, że wspa-
niała piłkarska atmosfera, która
towarzyszyć nam będzie w 2012
roku, w związku z mistrzostwami
Euro 2012, udzieli się również
wszystkim młodym zawodnikom,
którzy staną do rywalizacji pod-
czas tegorocznej, XII edycji Tur-
nieju Z podwórka na stadion o
Puchar Tymbarku.

Wspaniałe nagrody Turnieju
o Puchar Tymbarku

Obok pasji, emocji i piłkarskich
marzeń, które są wizytówką Tur-
nieju Z podwórka na stadion o Pu-
char Tymbarku, ważne są również
nagrody przyznawane uczestni-
kom Turnieju na każdym etapie
rozgrywek. Pierwsze z nich zo-
staną przyznane za udział drużyn
w eliminacjach gminnych i powia-
towych. Trenerzy zgłoszonych ze-
społów otrzymają kurtki
treningowe firmy JAKO, a zawod-
nicy pamiątkowe dyplomy. W trak-
cie finałów wojewódzkich, które
dzięki zaplanowanym atrakcjom
pozwolą poczuć niepowtarzalną
atmosferę Mistrzostw Europy,

wszyscy zawodnicy oraz trenerzy
zostaną wyróżnieni medalami oraz
atrakcyjnymi upominkami. Z kolei
podczas Wielkiego Finału, który co
roku jest fantastyczną imprezą
sportową i wielkim piłkarskim świę-
tem, dzieci otrzymają profesjo-
nalne stroje piłkarskie i wspaniałe
nagrody. Tą najcenniejszą jest
prestiżowe trofeum w postaci Pu-
charu Tymbarku, który otwiera
przed zwycięzcami Turnieju drogę
na mecz Mistrzów Europy 2012
roku.

Mistrzowie i Mistrzynie w kate-
gorii U-10, którzy w poprzednich
edycjach zdobywali Puchar Tym-
barku, mieli już dotąd okazję po-
dziwiać w akcji gwiazdy FC
Barcelony, dopingować reprezen-
tację narodową Anglii na stadionie
Wembley oraz obserwować piłkar-
skie popisy zawodników Realu
Madryt, AC Milanu i Ajaksu Am-
sterdam. Tym razem nagroda
główna, pozwoli młodym piłkarzom
i piłkarkom jeszcze bardziej po-
czuć wyjątkową atmosferę piłkar-
skiego święta w Polsce i na
Ukrainie, ponieważ dopiero 1 lipca,
w dniu meczu finałowego, dowie-
dzą się, na mecz której reprezen-
tacji Euro 2012 wybiorą się
zdobywcy Pucharu Tymbarku. 

Zawsze kiedy próbuję spojrzeć
na Turniej Z podwórka na stadion
o Puchar Tymbarku oczyma
dziecka, widzę emocjonujące roz-
grywki, w których spełniają się
małe i duże marzenia – powiedział
Dariusz Czech, prezes firmy Tym-
bark.  - Bardzo chcielibyśmy, aby
w tym roku były one jeszcze bar-
dziej wyjątkowe niż zwykle, stąd
specjalna nagroda główna – wy-
jazd na mecz Mistrzów Europy
2012 roku oraz gigantyczne emo-
cje i niepowtarzalne imprezy towa-
rzyszące wszystkim 16 finałom
wojewódzkim w całej Polsce, które
jeszcze przez jakiś czas, pozo-
staną wielką niespodzianką. Jeżeli
chodzi o moje marzenia związane
z XII edycją, to mam jedno,…jesz-
cze więcej niż przed rokiem uśmie-
chów małych piłkarzy i piłkarek, dla
których futbol jest wielką pasją.
Będzie to niezwykły rok, więc wie-
rzę, że na pewno się uda.

Firma Tymbark już od 6 lat jest
sponsorem tytularnym piłkarskich
rozgrywek Turniej „Z podwórka na
stadion o Puchar Tymbarku”, ak-
tywnie włączając się w kampanie
edukacyjne na rzecz promocji
sportu i zdrowego trybu życia.

Jak wziąć udział w Turnieju o
Puchar Tymbarku?

Zapisy do tegorocznej edycji
Turnieju o Puchar Tymbarku już
się rozpoczęły. Trenerzy, nauczy-
ciele oraz opiekunowie mogą zgła-
szać dowolną liczbę drużyn
chłopców i dziewcząt w kategorii
wiekowej do lat 10 (klasy I-III). Ze-
społy te mogą liczyć od 6 do ma-
ksymalnie 12 zawodników.
Formularz zgłoszeniowy a także
szczegółowe informacje na temat
zapisów i Turnieju, dostępne są na
stronie www.zpodworkanasta-
dion.pl 

Harmonogram rozgrywek
Pierwsze mecze XII Turnieju Z

podwórka na stadion o Puchar
Tymbarku rozpoczną się już w
kwietniu na etapie gminnym i po-
wiatowym. Następnie zwycięskie
drużyny zmierzą się w jednym z 16
finałów wojewódzkich, które roz-
poczynają się 14 maja. Najlepsze
zespoły z poszczególnych woje-
wództw wezmą udział w półfina-
łach, podczas których rywalizować
będą o awans do Wielkiego Finału.
Jedną z najważniejszych idei Tur-
nieju o Puchar Tymbarku, jest wy-
łanianie piłkarskich talentów,
dlatego począwszy od etapu roz-
grywek gminnych, trenerzy zwy-
cięskich drużyn mogą dobrać do
swojego składu do 5 najlepszych
zawodników z pozostałych zespo-

łów. We wrześniu zostanie roze-
grany Wielki Finał Turnieju, pod-
czas którego poznamy nowych
Mistrzów w kategorii U-10, którzy
wyjadą na mecz Mistrzów Europy
2012 roku.

Organizatorem Turnieju jest
Polski Związek Piłki Nożnej, a
sponsorem głównym od sześciu
lat  jest firma Tymbark. Patronat
honorowy nad Turniejem objęli:
UEFA Grassroots, FIFA Grassro-
ots, UEFA Respect Your Health,
Ministerstwo Sportu i Turystyki
oraz Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej. Turniej Z podwórka na sta-
dion o Puchar Tymbarku
rozgrywany będzie w duchu idei
RESPECT.

Szczegółowe informacje o Tur-
nieju znajdują się na stronach:

www.zpodworkanastadion.pl
oraz www.uks.info.pl 

Dodatkowych informacji udzie-
lają:

Przemysław Różowicz – osoba
odpowiedzialna za Turniej z firmy
Tymbark, adres e-mail: p.roz-
owicz@maspex.com, tel.: 33 870
84 55

Maciej Papierski – osoba odpo-
wiedzialna za Turniej z ramienia
PZPN: adres e-mail: maciej.pa-
pierski@pzpn.pl, tel.: 22 551 22 41 

W Popowie Wonieskim w ostatnią sobotę karnawału odbył się bal
karnawałowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Nie tylko najmłodsi
wystąpili w karnawałowych maskach. Nie zabrakło zabaw, kon-
kursów i tańców, kto chciał mógł posiedzieć ze znajomymi, są-
siadami przy wspólnym stole.


