Już 50 zawodników Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” trafiło do
młodzieżowych i seniorskich Reprezentacji Polski. Na Podkarpaciu rozpoczęła się
kolejna edycja dziecięcych zmagań
Ruszyły rozgrywki XVIII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Młodzi piłkarze
i piłkarki powalczą nie tylko o występ w finale na stadionie PGE Narodowym, ale także postawią pierwszy,
znaczący krok w kierunku gry w biało-czerwonej koszulce. Już 50 zawodników i zawodniczek trafiło
z Turnieju do Reprezentacji Polski różnych kategorii wiekowych.
„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” to świetna okazja na odkrycie talentu i zapoczątkowanie
piłkarskiej kariery. Wyróżniający się zawodnicy, obserwowani na poszczególnych etapach rozgrywek, mają
szansę dostać zaproszenie na zgrupowania i konsultacje. – W proces obserwacji zawodników podczas Turnieju
zaangażowani są trenerzy młodzieżowych reprezentacji Polski, trenerzy pracujący w Akademiach Młodych
Orłów oraz skauci Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. Kulminacyjnym momentem naszej pracy jest Finał
Ogólnopolski, który odbywa się w Warszawie, ale obserwujemy zawodników i zawodniczki również na etapie
wojewódzkim. Poza tym mamy ścisły kontakt z trenerami prowadzącymi poszczególne zespoły. Bardzo blisko
współpracujemy również z trenerami koordynatorami w danych województwach, którzy obserwują mecze
i informują nas dokładnie o przebiegu Turnieju i występujących w nim zawodnikach – mówi Bartłomiej
Zalewski, selekcjoner reprezentacji Polski U-17.
Najlepsi uczestnicy Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” regularnie biorą udział w Letniej
Akademii Młodych Orłów i stanowią większość zapraszanych na nią zawodników (ostatnio 46 z 80 w kat. U12) i zawodniczek (ostatnio 30 z 40 w tej samej kategorii). Kolejnym krokiem na piłkarskiej ścieżce młodych
adeptów futbolu jest powołanie do młodzieżowych Reprezentacji Polski. W niedawno rozegranym
międzynarodowym meczu towarzyskim chłopców w kategorii U-14 ze Słowacją wzięło udział aż 12 (z 20
powołanych) zawodników wywodzących się z Turnieju.
Marzeniem każdego dziecka rozpoczynającego zabawę z piłką na tym etapie jest przede wszystkim gra
w dorosłej Reprezentacji Polski. – Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” traktujemy jako
początek drogi do Reprezentacji. Udział w tych rozgrywkach to jeden z podstawowych kroków, dzięki którym
gra z Orłem na piersi może stać się w przyszłości realna dla wielu chłopców i dziewczynek – dodaje Zalewski.
W historii Turnieju brało udział ponad 50 zawodników, którzy potem przebili się do Reprezentacji Polski
w kategoriach U15, U17, U19, U21 a także do dorosłej kadry. Wśród nich są Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński,
Tomasz Kędziora, Bartosz Bereszyński, Damian Kądzior czy Marcin Kamiński, a więc piłkarze, którzy w ostatnich
meczach eliminacji do mundialu w Rosji znaleźli się w zespole selekcjonera Adama Nawałki.
„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” to Turniej, w którym uczestniczą dzieci z każdego zakątka Polski.
Najlepiej świadczy o tym fakt, że w XVIII edycji do gry o marzenia przystąpią drużyny z niemal całego kraju –
aż w 99 proc. powiatów w Polsce są rozgrywane mecze eliminacyjne. Wezmą w nich udział uczniowskie kluby
sportowe, Akademie Młodych Orłów, kluby sportowe, organizacje prowadzące działalność sportowoedukacyjną, a także szkoły podstawowe, które stanowią najwięcej, bo aż 70% wszystkich zespołów.
W porównaniu do poprzedniej edycji, w tym roku na Podkarpaciu do rywalizacji przystąpi o 23% więcej
drużyn.
Okres od października do marca to czas zmagań na etapie gminnym i powiatowym. Ci, którzy okażą się najlepsi
w tej fazie, zakwalifikują się do Finałów Wojewódzkich rozgrywanych na przełomie marca i kwietnia przyszłego
roku. Tam wyłonieni zostaną zwycięzcy Turnieju w kategorii U-8, z kolei starsze grupy czeka jeszcze majowy
Finał Ogólnopolski z decydującymi meczami na stadionie PGE Narodowym. Nagrodą główną dla najlepszych

zespołów chłopców i dziewcząt do lat 8 będą nagrody rzeczowe, a do lat 10 i 12 możliwość obejrzenia meczu
kadry Adama Nawałki oraz osobistego spotkania z piłkarzami Reprezentacji Polski.
Największy Turniej piłkarski dla dzieci w Europie swym patronatem objęło Ministerstwo Edukacji
Narodowej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki, a honorowy patronat nad XVIII edycją sprawuje Prezydent
RP – Andrzej Duda. Głównym Sponsorem rozgrywek organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej od 11
lat jest firma Tymbark, a od zeszłej edycji Brązowym Sponsorem została firma Electrolux. Głównym celem
zmagań jest popularyzacja sportu i aktywności fizycznej wśród najmłodszych. W dotychczasowych edycjach
Turnieju łącznie zgłoszonych zostało blisko 2 miliony dzieci.
Szczegółowe informacje o Turnieju znajdują się na stronie www.zpodworkanastadion.pl
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