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Startuje XVI edycja Turnieju „Z Podwórka na
Stadion o Puchar Tymbarku”

Do 25 września potrwają zapisy do XVI edycji Turnieju „Z
Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Następców Arkadiusza Milika, Tomasza
Kędziory i Pauliny Dudek czeka pasjonująca piłkarska przygoda, która już po raz trzeci swój
Wielki Finał będzie mieć na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zwycięzcy wyjadą na mecz
Reprezentacji Polski.
W poszukiwaniu następców Milika
Historia futbolu pokazuje, że największe piłkarskie talenty rodzą się na podwórku, a swój blask i
uznanie zyskują na największych stadionach świata. Właśnie taka przygoda czeka tegorocznych
uczestników Turnieju, którzy rywalizację o Puchar Tymbarku rozpoczną na szkolnych boiskach i
podwórkach całej Polski, a najlepsi zagrają na murawie Stadionu Narodowego. Wśród miliona
dzieci, które wzięły udział w dotychczasowych edycjach Turnieju byli m.in. Tomasz Kędziora, Marcin
Kamiński, Paulina Dudek oraz Arkadiusz Milik. Tegoroczna edycja największego Turnieju dla dzieci
w Europie już po raz kolejny rozgrywana jest aż w trzech kategoriach wiekowych U-8 (I klasa
szkoły podstawowej), U-10 (II i III klasa), U-12 (IV i V klasa). Nagrodą główną będzie mecz
Reprezentacji Polski oraz spotkanie z kadrą Biało-Czerwonych. Drużyny zgłaszać można tylko
do 25 września.
– Przyszli reprezentanci! Mam nadzieję, że jesteście gotowi na niezapomnianą piłkarską przygodę.
Nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku, dlatego podejmujcie działanie i bierzcie
udział w Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Przez poprzednie edycje przewinęło
się wielu obecnych reprezentantów Polski. Zawody, które organizujemy to świetna zabawa, ale też
szansa na zmierzenie się rówieśnikami z całej Polski. Szczęściarze, którym uda się przejść przez
wszystkie eliminacje i szczeble regionalne, zagrają w maju w finale na Stadionie Narodowym.
Postaramy się też po drodze nauczyć was jak najwięcej, a trenerom dostarczyć dodatkowej wiedzy.
Jesteście gotowi na rozpoczęcie tej przygody? Czekamy na Was! – mówi Zbigniew Boniek, Prezes
Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Jak zgłosić drużynę
Rozgrywki przeznaczone są dla szkół podstawowych, uczniowskich klubów sportowych, Akademii
Młodych Orłów oraz innych podmiotów np. stowarzyszeń i fundacji. Zespoły w trzech kategoriach
wiekowych: do lat 8, 10 oraz 12 zgłaszać mogą nauczyciele oraz trenerzy za pośrednictwem
formularza dostępnego na oficjalnej stronie Turnieju www.zpodworkanastadion.pl. Zapisy do

XVI edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” potrwają do 25 września. Za
udział każdej drużyny w rozgrywkach opiekunowie otrzymają koszulkę piłkarską. Pierwsze mecze
rozegrane zostaną już na przełomie września i października.
– Jesteśmy na starcie XVI edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, trwają
zapisy i to jest właśnie ten moment kiedy każdy nauczyciel i trener może dać szansę dzieciom na
pokazanie ich piłkarskiego talentu. Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” jest dziś
wyznacznikiem nie tylko sportowych umiejętności i talentu, ale również szansą na spełnienie
piłkarskich marzeń, a niejednokrotnie pierwszym krokiem na drodze do gry w Reprezentacji Polski –
powiedział Krzysztof Pawiński Prezes Zarządu Grupy Maspex Wadowice i współwłaściciel
firmy Tymbark.
Mecze finałowe na Stadionie Narodowym
Już po raz trzeci zwycięzców Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” poznamy
na Stadionie Narodowym w Warszawie. Mecze finałowe XVI edycji rozegrane zostaną 2 maja
bezpośrednio przed finałem Pucharu Polski. Dzięki udziałowi w Turnieju każde dziecko, które kocha
piłkę nożną może dołączyć do elitarnego grona strzelców gola na Stadionie Narodowym w którym są
m.in. Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Mesut Özil, czy Arkadiusz Milik. Finał rywalizacji o Puchar
Tymbarku jest jedną z trzech dróg do zagrania na murawie największego polskiego stadionu, obok
gry w Reprezentacji Polski oraz występu w finale Pucharu Polski.
Reprezentacyjne emocje dla najlepszych
Zdobywcy Pucharu Tymbarku w kategoriach U-10 i U-12 wyjadą na mecz Reprezentacji Polski,
by na żywo przeżyć niezapomniane emocje towarzyszące grze Biało-Czerwonych oraz wezmą udział
w wyjątkowym spotkaniu z piłkarzami Reprezentacji.
Rywalizacja w kategorii U-8 swój Wielki Finał ma na poziomie wojewódzkim, a na zwycięzców
czekają wyjątkowe nagrody, puchary, medale i stroje sportowe. Na każdym etapie Turnieju na
trenerów i dzieci czekają piłkarskie upominki i jedyne w swoim rodzaju sportowe emocje.
Turniej przyszłych Reprezentantów Polski
Organizatorem Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” jest Polski Związek
Piłki Nożnej, a sponsorem głównym od dziewięciu lat firma Tymbark. Główne cele Turnieju to
popularyzacja aktywności sportowej wśród uczniów szkół podstawowych, wyłanianie piłkarskich
talentów oraz spełnianie dziecięcych marzeń.
Podczas swojej 15-letniej historii Turniej był początkiem piłkarskiej przygody dla wielu
obecnych reprezentantów Polski różnych kategorii wiekowych: Arkadiusza Milika, Marcina
Kamińskiego, Piotra Zielińskiego, Bartosza Salamona, Tomasza Kędziory, Bartosza Bereszyńskiego,
Gracjana Horoszkiewicza, Igora Łasickiego, Karola Żwira, Filipa Jagiełło, Michała Bartkowiaka, oraz
Pauliny Dudek.
Patronat honorowy nad Turniejem objęli: UEFA Grassroots, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz
Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Szczegółowe informacje o Turnieju znajdują się na stronach:
www.zpodworkanastadion.pl oraz www.pzpn.pl
Dodatkowych informacji udzielają:
Ewa Szumowska – osoba odpowiedzialna za Turniej z ramienia PZPN:
Adres e-mail: ewa.szumowska@pzpn.pl, tel. 22 551 22 26, +48 501 770 043
Daniel Karaś – osoba odpowiedzialna za Turniej z ramienia firmy Tymbark:
Adres e-mail: d.karas@maspex.com, tel. 33 870 84 55, +48 502 195 114
Kontakt z mediami:
Paweł Drażba, PZPN, adres e-mail: pawel.drazba@pzpn.pl, tel. 22 551 22 23
Dorota Liszka, Tymbark, adres e-mail: d.liszka@maspex.com, tel. 33 870 82 04
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