
CYKL TURNIEJÓW PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR DYREKTORA 

CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU
MARIUSZA KAŁUŻNEGO



Piłka nożna to nie tylko najpopularniejsza dyscyplina sportu w
naszym kraju ale wręcz element codziennego życia dużej części
Polaków.

Największy, najbardziej intensywny i najcenniejszy wpływ piłka
nożna ma na nasze dzieci i młodzież. To właśnie ich piłkarskie
marzenia są niejednokrotnie początkiem sportowych karier. Są
także często początkiem życiowej drogi, której jednym z
fundamentów jest aktywność fizyczna. Naszą rolą jest sprawić,
aby dzieci i młodzież otrzymały od nas jak najwięcej wskazówek,
możliwości, wzorów, pomocy oraz zwyczajnych sportowych
szans. Jeśli nie damy naszym dzieciom sposobności
bezpośredniego uczestniczenia w prawdziwej sportowej
rywalizacji, nigdy nie przekonamy się czy ich marzenia się
spełnią.



Taki właśnie cel postawił sobie - organizator „Cyklu Turniejów 
Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu 

Mariusza Kałużnego” 

Impreza w formie turniejów piłkarskich w kategorii wiekowej U -
12 odbędzie się między 18.05.2019 r. a 30.06.2019 r. w sześciu 

miastach Województwa Kujawsko-Pomorskiego : Toruniu, 
Chełmży, Chełmnie, Górsku, Inowrocławiu oraz Rypinie



Cykl turniejów zwieńczy turniej finałowy

Organizator planuje rozegranie Turnieju Finałowego o Puchar 
Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu 14 września 2019 na PGE 

Narodowym w Warszawie!





Organizator przewidział dla każdego uczestnika (zawodnika)
pakiet startowy, który będzie zawierał wodę, kanapki, zdrowe
przekąski, owoce oraz pamiątkowy sportowy upominek.

Możliwe jest także sfinansowanie dojazdu do miejsc
organizowania turniejów dla drużyn, które nie będą w stanie
same sfinansować sobie transportu (dojazd dłuższy niż 50 km w
jedną stronę).



NAGRODY:

Wszyscy uczestnicy turniejów otrzymają wartościowe sportowe
upominki. Drużyny, które znajdą się na podium otrzymają
medale, puchary, sprzęt sportowy oraz vouchery na sprzęt
sportowy w sieci sklepów GO Sport, Decathlon oraz Intersport!
W każdym turnieju wybrany zostanie także najlepszy bramkarz
(najmniej wpuszczonych goli), napastnik (najwięcej strzelonych
goli) oraz drużyna fair play (najmniej upomnień – kartek).

Szczegółowy wykaz nagród w regulaminie turniejów.



NAGRODY:

Nagrodą główną w turnieju finałowym będzie pięciodniowe
zgrupowanie dla całej zwycięskiej drużyny w Centralnym
Ośrodku Sportu przygotowań olimpijskich w Cetniewie oraz
voucher na niezwykle wartościowy sprzęt sportowy!

W pakiecie zawarte będą: treningi z zawodowymi trenerami,
dostęp do pływalni, profesjonalnej odnowy biologicznej oraz
pełne wyżywienie.

Szczegółowy wykaz nagród w regulaminie turniejów.





Sponsorem Tytularnym turniejów jest 

Centralny Ośrodek Sportu

Partnerami przedsięwzięcia będą: Urząd Wojewódzki 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Urzędy Marszałkowskie, 

jednostki samorządu terytorialnego oraz Kujawsko – Pomorski 
Związek Piłki Nożnej.



Start „Cyklu Turniejów Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora
Centralnego Ośrodka Sportu Mariusza Kałużnego” poprzedzi
uroczysta konferencja prasowa. W jej trakcie zostaną
przedstawieni Partnerzy projektu, drużyny, które zostały
zakwalifikowane do turniejów, strona internetowa regulaminy i
zasady ich rozgrywania a także lista nagród. Finałową częścią
konferencji będzie losowanie grup turniejów, które prowadzić
będzie Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu Mariusz Kałużny
oraz była gwiazda Reprezentacji Polski Marek Citko.



W każdym z turniejów weźmie udział 16 piłkarskich drużyn
amatorskich, a miejscem ich rozegrania będą dostosowane do
juniorskich rozgrywek klubowe stadiony piłkarskie. Organizator
przewiduje, że w każdym turnieju weźmie udział od 150 do 200
dzieci. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną (mail
lub poprzez formularz na stronie internetowej). Rekrutacja
drużyn będzie zależna od daty turnieju. Zakończenie
przyjmowania zgłoszeń nastąpi na tydzień przed danym
turniejem. W przypadku wolnych miejsc będzie możliwość
dokonania zgłoszenia po terminie za zgodą Organizatora.





Turnieje zakładają rywalizację systemem grupowo –
pucharowym. Każdy mecz będzie trwał 15 minut. Mecze będą
prowadzone przez licencjonowanych sędziów.

W fazie grupowej drużyny zostaną podzielone na 4 grupy po 4
drużyny. Na tym etapie każdy w grupie zagra z każdym. Do fazy
pucharowej awansują zwycięzcy grup. Półfinałowe pary utworzą
zwycięzcy z grupy a i d oraz b i c. Zwycięzcy półfinałów awansują
do finału, przegrani zagrają finał pocieszenia.



Każdemu turniejowi towarzyszyć będą atrakcje sportowe dla
widzów i pozostałych uczestników, w tymd dzieci i młodzieży, ale
także dla dorosłych oraz całych rodzin. Nie zabraknie także
instruktaży, szkoleń i lekcji piłkarskiego rzemiosła dla
najmłodszych. Turnieje zostaną zorganizowane na wzór
prawdziwych piłkarskich imprez dużego formatu. Organizator
zadba o dostęp do cateringu dla widzów, oprawę muzyczną,
występy artystyczne i sportowe (pokazy soccer freestyle) spikera,
prowadzących, animatorów oraz udział gości specjalnych. Każdy
z turniejów odbędzie się według przygotowanego wcześniej
harmonogramu.





Tak wyjątkowe sportowe przedsięwzięcie będzie zaplanowane i
zrealizowane w odpowiedni do tego sposób. Turnieje
poprzedzone będą przemyślaną i precyzyjnie zorganizowaną
kampanią mediową. Swoim zasięgiem obejmie ona całe
Województwo Kujawsko-Pomorskie.



Kampania mediowa będzie opierać się na wszystkich mediach
dostępnych do jak najlepszej promocji projektu. Organizator
planuje kampanię w telewizjach lokalnych (TVP Bydgoszcz), radio
(ESKA), prasie, a także reklamę zewnętrzną w postaci bilbordów,
plakatów oraz reklamę w środkach komunikacji miejskiej. By
dotrzeć do młodych ludzi, planowana jest też dobrze
wypozycjonowana kampania internetowa dedykowanego profilu
na facebooku. Oprócz tego organizator planuje kampanię w
placówkach oświatowych, sportowych, Urzędach Miejskich,
Urzędach Gmin ośrodkach kultury oraz podczas dużych imprez w
miastach goszczących turnieje.





Stwórzmy wydarzenie 
jakiego w Kujawsko –

Pomorskim jeszcze nie było!


