
XIV edycja Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”.  
 

Szanowni Państwo,  
 
tylko do 21 lutego trwają zapisy do XIV edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” - największego 
turnieju w Polsce dla dziewcząt i chłopców do lat 10 i 12.  
W tym roku Turniej odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: U-10 i U-12. Zachęcamy do jak najpilniejszego 
zapisania drużyn. Rozgrywki przeznaczone są dla szkół podstawowych oraz uczniowskich klubów sportowych. Drużyny 
mogą zgłaszać nauczyciele oraz trenerzy za pomocą formularza dostępnego na oficjalnej stronie Turnieju:  
http://zpodworkanastadion.pl/formularz-zgloszeniowy  
Na powyższej stronie dostępny jest także regulamin oraz inne szczegółowe informacje na temat rozgrywek. 
Za udział każdej drużyny w Turnieju trener otrzyma koszulkę piłkarską firmy NIKE.  
Na każdym etapie rozgrywek na dzieci oraz trenerów czekają piłkarskie atrakcje. Finał ogólnopolski zostanie rozegrany w 
maju na Stadionie Narodowym w Warszawie. Na zwycięskie drużyny dziewcząt i chłopców w kategoriach wiekowych U-
10 i U-12 czeka wyjątkowy Puchar Tymbarku oraz pełen atrakcji wyjazd do Hamburga na mecz Niemcy – Polska.  
Harmonogram XIV edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” 
Zapisy: 20 stycznia - 21 lutego 2014 r. 
Finały Powiatowe: 3 - 21 marca 2014 r. 
Finały Wojewódzkie: 26 marca - 12 kwietnia 2014 r. 
Finał Ogólnopolski: 30 kwietnia - 2 maja 2014 r. 
Informacja dot. ilości zgłoszonych drużyn do XIV Edycji Turnieju w woj. małopolskim na dzień 28 stycznia br.  
Liczba zgłoszonych drużyn w woj. małopolskim: 266  
Liczba potwierdzonych: 121  
Liczba niepotwierdzonych: 145  
 Przypomina się trenerom/nauczycielom, iż warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach jest potwierdzenie swojego 
zgłoszenia 
Jak sprawdzić, czy drużyna została zgłoszona do Turnieju? 
Takie dane można otrzymać: 
- wysyłając zapytanie o sprawdzenie, czy drużyna znajduje się w bazie zgłoszeniowej - poprzez formularz kontaktowy ze 
strony www.zpodworkanastadion.pl 
- dzwoniąc do osób odpowiadających za Turniej-  udzielających  dodatkowych informacji - wskazanych w zakładce 
Kontakt, tj.: 
Daniel Karaś – osoba odpowiedzialna za Turniej z firmy Tymbark :e-mail: turniej@tymbark.com  
tel. 33 870 84 55  
Magdalena Urbańska - osoba odpowiedzialna za Turniej z ramienia PZPN :e-mail: magdalena.urbanska@pzpn.pl  
tel. 22 551 22 41  
Kontakt z mediami  
Dorota Liszka (Tymbark): e-mail: d.liszka@maspex.com ;tel. 33 870 82 04  
Paweł Drażba (PZPN) : e-mail: pawel.drazba@pzpn.pl ;  tel. 22 551 22 23  
 Ponadto przypomina się o obowiązku ubezpieczania zawodników - Zespół biorący udział w turnieju na każdym 
szczeblu rozgrywek oraz każdy z jego członków winien zostać ubezpieczony przez jednostkę zgłaszającą drużynę do 
turnieju. 

Zapraszamy do udziału w XIV edycji Turnieju.  
 
 
 
 

Grzegorz Kmita  
Małopolski Związek Piłki Nożnej 
Koordynator Turnieju  
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