Tymbark, luty 2012 r.

Wystartowa y zapisy do XII Turnieju „Z podwórka na
stadion o Puchar Tymbarku” – zwyci!zcy w nagrod! wyjad#
w niezwyk # podró$ na mecz Mistrzów Euro 2012!
Ruszy y zapisy do XII Turnieju Pi ki No$nej Z podwórka na stadion
o Puchar Tymbarku, czyli Mistrzostw ch opców i dziewcz#t w kategorii
U-10. Zwyci!zcy tegorocznej edycji rozgrywek otrzymaj# niezwyk #
nagrod! w postaci wyjazdu na mecz Mistrzów Europy, wy onionych
podczas zawodów, które rozegrane zostan# w Polsce i na Ukrainie.
Wyj#tkowo pod ka$dym wzgl!dem
Zapisy do Turnieju Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku ju si rozpocz "y i potrwaj# do
ko$ca marca. Te presti owe rozgrywki dla m"odych pi"karzy i pi"karek z ca"ej Polski, od lat bij#
rekordy popularno&ci i stanowi# elazn# pozycj w kalendarzu sportowych imprez dla trenerów
i nauczycieli wychowania fizycznego. Tylko w ubieg"orocznej edycji wzi "o udzia" ponad 85 000
dzieci z ca"ej Polski, co oznacza, e ju co pi#ty dziesi ciolatek walczy" o tytu" Mistrzów U-10!
Kolejna edycja zapowiada si równie emocjonuj#co, poniewa na m"odych zawodników ju
czekaj# niezwyk"e atrakcje i wspania"e nagrody zwi#zane z Mistrzostwami Europy w pi"ce
no nej, a zwyci ska dru yna – zdobywcy Pucharu Tymbarku, wyjad# w niezwyk"# podró na
mecz Mistrzów Europy, wy"onionych podczas Euro 2012!
- Mam nadziej , e 2012 rok b dzie szczególny dla Turnieju – powiedzia" Tomasz Zabielski,
koordynator Turnieju z ramienia Polskiego Zwi#zku Pi ki No$nej - W poprzedniej edycji
wzi !y udzia! reprezentacje wszystkich powiatów z ca!ej Polski. Ponad 85 000 dzieci, dla
których pi!ka no na to przede wszystkim rewelacyjna zabawa i pasja, to (wietny wynik.
Najwa niejsza jest rado(* z gry i szansa na rozwój pi!karskich talentów. Mam nadziej , e
wspania!a pi!karska atmosfera, która towarzyszy* nam b dzie w 2012 roku, w zwi,zku
z mistrzostwami Euro 2012, udzieli si równie wszystkim m!odym zawodnikom, którzy stan,
do rywalizacji podczas tegorocznej, XII edycji Turnieju Z podwórka na stadion o Puchar
Tymbarku.
Wspania e nagrody Turnieju o Puchar Tymbarku
Obok pasji, emocji i pi"karskich marze$, które s# wizytówk# Turnieju Z podwórka na stadion
o Puchar Tymbarku, wa ne s# równie nagrody przyznawane uczestnikom Turnieju na ka dym
etapie rozgrywek. Pierwsze z nich zostan# przyznane za udzia" dru yn w eliminacjach
gminnych i powiatowych. Trenerzy zg"oszonych zespo"ów otrzymaj# kurtki treningowe firmy
JAKO, a zawodnicy pami#tkowe dyplomy. W trakcie fina"ów wojewódzkich, które dzi ki
zaplanowanym atrakcjom pozwol# poczu5 niepowtarzaln# atmosfer
Mistrzostw Europy,
wszyscy zawodnicy oraz trenerzy zostan# wyró nieni medalami oraz atrakcyjnymi
upominkami. Z kolei podczas Wielkiego Fina"u, który co roku jest fantastyczn# imprez#
sportow# i wielkim pi"karskim &wi tem, dzieci otrzymaj# profesjonalne stroje pi"karskie
i wspania"e nagrody. T# najcenniejsz# jest presti owe trofeum w postaci Pucharu Tymbarku,
który otwiera przed zwyci zcami Turnieju drog na mecz Mistrzów Europy 2012 roku.

Mistrzowie i Mistrzynie w kategorii U-10, którzy w poprzednich edycjach zdobywali presti owy
i wymarzony Puchar Tymbarku, mieli ju dot#d okazj podziwia5 w akcji gwiazdy FC Barcelony,
dopingowa5 reprezentacj narodow# Anglii na stadionie Wembley oraz obserwowa5 pi"karskie
popisy zawodników Realu Madryt, AC Milanu i Ajaksu Amsterdam. Tym razem nagroda g"ówna,
pozwoli m"odym pi"karzom i pi"karkom jeszcze bardziej poczu5 wyj#tkow# atmosfer
pi"karskiego &wi ta w Polsce i na Ukrainie, poniewa dopiero 1 lipca, w dniu meczu fina"owego,
dowiedz# si , na mecz której reprezentacji Euro 2012 wybior# si zdobywcy Pucharu
Tymbarku.
Zawsze kiedy próbuj spojrze* na Turniej Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku oczyma
dziecka, widz emocjonuj,ce rozgrywki, w których spe!niaj, si ma!e i du e marzenia –
powiedzia Dariusz Czech, prezes firmy Tymbark. - Bardzo chcieliby(my, aby w tym roku
by!y one jeszcze bardziej wyj,tkowe ni zwykle, st,d specjalna nagroda g!ówna – wyjazd na
mecz Mistrzów Europy 2012 roku oraz gigantyczne emocje i niepowtarzalne imprezy
towarzysz,ce wszystkim 16 fina!om wojewódzkim w ca!ej Polsce, które jeszcze przez jaki(
czas, pozostan, wielk, niespodziank,. Je eli chodzi o moje marzenia zwi,zane z XII edycj,, to
mam jedno,…jeszcze wi cej ni przed rokiem u(miechów ma!ych pi!karzy i pi!karek, dla których
futbol jest wielk, pasj,. B dzie to niezwyk!y rok, wi c wierz , e na pewno si uda.
Firma Tymbark ju od 6 lat jest sponsorem tytularnym pi"karskich rozgrywek Turniej „Z
podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, aktywnie w"#czaj#c si w kampanie edukacyjne na
rzecz promocji sportu i zdrowego trybu ycia.
Jak wzi#7 udzia w Turnieju o Puchar Tymbarku?
Zapisy do tegorocznej edycji Turnieju o Puchar Tymbarku ju si rozpocz "y. Trenerzy,
nauczyciele oraz opiekunowie mog# zg"asza5 dowoln# liczb dru yn ch"opców i dziewcz#t
w kategorii wiekowej do lat 10 (klasy I-III). Zespo"y te mog# liczy5 od 6 do maksymalnie 12
zawodników. Formularz zg"oszeniowy a tak e szczegó"owe informacje na temat zapisów
i Turnieju, dost pne s# na stronie www.zpodworkanastadion.pl
Harmonogram rozgrywek
Pierwsze mecze XII Turnieju Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku rozpoczn# si ju
w kwietniu na etapie gminnym i powiatowym. Nast pnie zwyci skie dru yny zmierz# si
w jednym z 16 fina"ów wojewódzkich, które rozpoczynaj# si 14 maja. Najlepsze zespo"y
z poszczególnych województw wezm# udzia" w pó"fina"ach, podczas których rywalizowa5 b d#
o awans do Wielkiego Fina"u. Jedn# z najwa niejszych idei Turnieju o Puchar Tymbarku, jest
wy"anianie pi"karskich talentów, dlatego pocz#wszy od etapu rozgrywek gminnych, trenerzy
zwyci skich dru yn mog# dobra5 do swojego sk"adu do 5 najlepszych zawodników
z pozosta"ych zespo"ów. We wrze&niu zostanie rozegrany Wielki Fina" Turnieju, podczas którego
poznamy nowych Mistrzów w kategorii U-10, którzy wyjad# na mecz Mistrzów Europy 2012
roku.
Organizatorem Turnieju jest Polski Zwi#zek Pi ki No$nej, a sponsorem g"ównym od sze&ciu
jest lat firma Tymbark. Patronat honorowy nad Turniejem obj li: UEFA Grassroots, FIFA
Grassroots, UEFA Respect Your Health, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Turniej Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku
rozgrywany b dzie w duchu idei RESPECT.

Patronat mediowy nad Turniejem obj li: Polsat, Trójka, Kumpel, Pi"ka No na, Pi"ka No na Plus, Pi"ka No na Junior,
Bravo Sport, Gazeta Wroc"awska, Kurier Szczeci$ski, Express Bydgoski, Nowo&ci, Kurier Lubelski, Gazeta Lubuska,
Nowa Trybuna Opolska, Nowiny, Echo Dnia, Twój Tydzie$ Wielkopolski, Gazeta Olszty$ska, Gazeta Wspó"czesna,
Dziennik Elbl#ski, Dziennik Ba"tycki, Echo Tygodnik Górno&l#ski, Interia.pl, Futbolowo.pl, Interklasa.pl, Playarena.pl,
www.pilkanozna.pl, www.wychowaniefizyczne.pl. www.u21.pl
Partnerami Turnieju s# firmy Cobi, Reporter Young i JAKO.
Szczegó"owe informacje o Turnieju znajduj# si na stronach:
www.zpodworkanastadion.pl oraz www.uks.info.pl
Dodatkowych informacji udzielaj#:
Przemys"aw Ró owicz – osoba odpowiedzialna za Turniej z firmy Tymbark, adres e-mail: p.rozowicz@maspex.com,
tel.: 33 870 84 55
Maciej Papierski – osoba odpowiedzialna za Turniej z ramienia PZPN: adres e-mail: maciej.papierski@pzpn.pl, tel.:
22 551 22 41
Kontakt z mediami:
Nukasz St pniak, MG Network: adres e-mail: lukasz.stepniak@mgnetwork.pl, tel.: 22 824 31 38
Dorota Liszka, Tymbark: adres e-mail: d.liszka@maspex.com, tel. 33 870 82 04
Agnieszka Olejkowska; agnieszka.olejkowska@pzpn.pl, tel. +48 516 663 204

