
  

  TURNIEJ „Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU” 

 

Tak zaczynali Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński. Ruszają zapisy do 

XVII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” 

Tylko do 30 września można zgłaszać drużyny do XVII edycji „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. 

Na następców m.in. Arkadiusza Milika, Piotra Zielińskiego i Pauliny Dudek czeka pasjonująca piłkarska 

przygoda, której Wielki Finał już po raz czwarty rozegrany zostanie na Stadionie PGE Narodowy w 

Warszawie. Zwycięzcy w nagrodę obejrzą na żywo wyjątkowy mecz piłkarski. 

W POSZUKIWANIU NASTĘPCÓW MILIKA 

Drogę z podwórka na stadion przebyło już setki tysięcy piłkarzy na całym świecie. Historia piłki nożnej 

niejednokrotnie pokazała, że piłkarskie gwiazdy często swoją podróż do największych stadionów świata 

zaczynają od osiedlowego boiska. Podobna przygoda czeka na utalentowane dzieci, które wezmą udział w 

tegorocznej edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Rywalizacja rozpocznie się na 

szkolnych i osiedlowych boiskach w całej Polsce, a najlepsze zespoły przeniosą podwórkową rywalizację na 

murawę Stadionu PGE Narodowy. W szesnastu edycjach Turnieju wzięło udział już ponad 1 300 000 dzieci. 

Wśród nich m.in. bohater najdroższego transferu w historii polskiej piłki, Arkadiusz Milik oraz Piotr Zieliński i 

Paulina Dudek, czyli odpowiednio rozgrywający reprezentacji Polski i złota medalistka Mistrzostwa Europy do 

lat 17. Rozpoczynająca się edycja największego Turnieju dla dzieci w Europie po raz kolejny rozegrana 

zostanie aż w trzech kategoriach wiekowych U-8, U-10, U-12. Warto podkreślić, że już prawie 40 proc. 

uczestników Turnieju stanowią dziewczynki. Mistrzowie Polski do lat 10 i 12 czyli zwycięzcy finału 

ogólnopolskiego, których poznamy 2 maja 2017 r. na murawie Stadionu PGE Narodowego, w nagrodę 

obejrzą na żywo wyjątkowy mecz piłkarski. Zapisy do Turnieju potrwają tylko do 30 września. 

- Moi drodzy. Trwają zapisy do XVII edycji Turnieju "Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, który 

odbędzie się w roku szkolnym 2016/2017. Nie traćcie czasu, przeżyjcie wspaniałą przygodę i zapiszcie się do 

naszych rozgrywek już dziś. „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” to największy w Europie turniej dla 

dzieci w wieku szkolnym. Jego celem jest zachęcanie chłopców i dziewczynek do uprawiania sportu, 

wyłanianie piłkarskich talentów oraz spełnianie dziecięcych marzeń. Wielki Finał turnieju odbywa się na 

magicznym PGE Narodowym, gdzie na co dzień swoje mecze rozgrywa Reprezentacja Polski. Spotkanie z 

drużyną narodową i kibicowanie jej na stadionie to główna nagroda dla uczestników rozgrywek. Dokładną 

instrukcję zgłaszania drużyn do XVII edycji turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” znajdziecie 

na stronach laczynaspilka.pl oraz zpodworkanastadion.pl. Życzę wam wspaniałej zabawy, wielkich 

sportowych emocji, a na najlepszych czekam na PGE Narodowym. Do zobaczenia! – mówi Zbigniew Boniek, 

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

JAK ZGŁOSIĆ DRUŻYNĘ  

Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” skierowany jest do drużyn ze szkół podstawowych, 

uczniowskich klubów sportowych, Akademii Młodych Orłów oraz innych amatorskich podmiotów np. 

stowarzyszeń i fundacji, które nie są zarejestrowane w systemie extranet PZPN. Zespoły zgłaszać mogą 

nauczyciele oraz trenerzy za pośrednictwem formularza dostępnego na oficjalnej stronie Turnieju: 

www.zpodworkanastadion.pl. Zapisy odbywają się w trzech kategoriach wiekowych: do lat 8, 10 oraz 12. 

http://www.zpodworkanastadion.pl/


  

  TURNIEJ „Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU” 

Potrwają one do 30 września. Za udział każdej drużyny w rozgrywkach opiekunowie otrzymają piłkarski 

upominek. Pierwsze mecze rozegrane zostaną już w październiku. 

- Turniej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” jest szansą dla dzieci na zaprezentowanie swoich 

umiejętności i spełnienie piłkarskich marzeń, a dla najlepszych jak pokazują przykłady Arkadiusza Milika i 

Piotra Zielińskiego może być nawet pierwszym krokiem w stronę prawdziwej kariery. Tymbark jest głównym 

sponsorem Turnieju i już od 10 lat staramy się zachęcać dzieci do gry w piłkę nożną. Mamy nadzieję, że dobry 

występ naszej Reprezentacji na Euro we Francji podziałał na wyobraźnię dzieci lubiących piłkę nożną, i w tym 

roku jeszcze więcej chłopców i dziewczynek weźmie udział w tym największym nie tylko w Polsce, ale i 

Europie Turnieju – powiedział Krzysztof Pawiński, Prezes Zarządu Maspex.  

MECZE FINAŁOWE NA STADIONIE PGE NARODOWY 

Już po raz czwarty zwycięzców Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” poznamy na 

Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Mecze finałowe XVII edycji rozegrane zostaną 2 maja 2017 r. 

bezpośrednio przed finałem Pucharu Polski. Dzięki udziałowi w Turnieju każde dziecko, które kocha piłkę 

nożną może dołączyć do elitarnego grona strzelców gola na Stadionie PGE Narodowy 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.  

- Zapraszam wszystkich do uczestnictwa w turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Na pewno 

będzie to świetna zabawa. Coraz więcej dzieci w nim uczestniczy, a poziom sportowy jest coraz wyższy. Finały 

turnieju są rozgrywane na stadionie PGE Narodowym z piędziesięciotysięczną publicznością, a to naprawdę 

fantastyczne uczucie. Życzę każdemu, by zagrał tam w Wielkim Finale. Uczestnicy turnieju „Z Podwórka na 

Stadion o Puchar Tymbarku” mogą dzięki temu iść naszą drogą (red. Reprezentantów Polski). Ja jestem tego 

najlepszym przykładem, bo też grałem w ich wieku w tym turnieju - powiedział Arkadiusz Milik, napastnik 

reprezentacji polski i Ambasador Turnieju. 

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 
Marek Buklarewicz, Arskom Group, adres e-mail: m.buklarewicz@arskomgroup.pl, tel. 730 928 600 
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