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Znamy mistrzów województwa podlaskiego, którzy w
finale ogólnopolskim powalczą o grę na Stadionie
Narodowym i Puchar Tymbarku

Po dwóch dniach zaciętej rywalizacji w Sokółce poznaliśmy piłkarskich mistrzów województwa
podlaskiego w kategoriach U-8, U-10 i U-12. W zakończonym finale wojewódzkim XVI edycji Turnieju
„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” triumfowały zespoły UKS Talencik Białystok i UKS Łomżyczka
Łomża w kategorii U-8, Szkoły Podstawowej nr 19 z Białegostoku i UKS Łomżyczka Łomża w kategorii U-10
oraz Szkoły Podstawowej nr 5 w Białymstoku i Szkoły Podstawowej z Zabłudowa w U-12. Zwycięskie
drużyny U-10 i U-12 będą reprezentowały województwo podlaskie w finale ogólnopolskim, który
rozstrzygnie się już 2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie.
Finały województwa podlaskiego zostały rozegrane 14-15 kwietnia na stadionie OSiRu przy ulicy Mariańskiej
31 w Sokółce. Zmagania dzieci były częścią wielkiego święta futbolu, w którym uczestniczyli rodzice, trenerzy
oraz kibice piłki nożnej dopingujący reprezentantów swoich miast i szkół. Pierwszego dnia o miano
najlepszych walczyły najstarsze dzieci z kategorii U-12, a drugiego zostały wyłonione najlepsze drużyny w
kategoriach najmłodszych, czyli U-8 i U-10.

W kategorii wiekowej do lat 8, najlepszą żeńską drużyną została ekipa UKS Łomżyczka Łomża, która w
dwumeczu pokonała Szkołę Podstawową nr 3 z Augustowa. - Czuję ogromną radość z tego zwycięstwa, tym
bardziej, że nie spodziewaliśmy się takiego obrotu spraw - cieszył się trener, Henryk Pestka. - Warunki do
trenowania mamy ograniczone, gdyż przez całą zimę mogliśmy korzystać tylko z hali. Dziewczynki jednak cały
ten okres mocno trenowały, pracując zwłaszcza nad techniką. Praca z nimi polega głównie na zabawie z
piłką, co później staram się przenieść na boisko i pokazać im, na czym to wszystko polega - komentował
opiekun zwyciężczyń.

Wśród chłopców w najmłodszej kategorii zwyciężył zespół UKS Talencik Białystok, który w emocjonującym
finale triumfował nad drużyną Junior Białystok 5:1. Po finale szkoleniowiec zwycięskiej drużyny chwalił
organizację rozgrywek. - Cóż mogę powiedzieć po takim turnieju: pogoda jest fantastyczna, granie wspaniałe,
zaangażowanie chłopców niesamowite, a organizacja na najwyższym poziomie - mówił szczęśliwy trener,
Tomasz Klimczuk. - Praca z takimi dziećmi to ogromna wdzięczność, ale także duży wysiłek. Musimy tutaj
ukształtować nie dobrego piłkarza, ale przede wszystkim dobrego człowieka. Zaczynamy od wpajania
dobrego zachowania, a dopiero na drugim miejscu stawiamy stricte piłkę nożną. Dopiero takie podejście
przynosi odpowiednie efekty.
W rywalizacji dziewczynek do lat 10, podobnie jak w młodszej kategorii, najlepsza okazała drużyna UKS
Łomżyczka Łomża, która w finałowym meczu pokonała 3:1 UKS Mielnik. - Jadąc tutaj nie liczyliśmy na
wygraną. Sporym sukcesem byłoby już znalezienie się w pierwszej czwórce, a tutaj taka niespodzianka –
wyznał po triumfie Henryk Pestka, trener dziewczynek. Opowiedział także o najbliższych tygodniach i
przygotowaniach do finałów ogólnopolskich: - Teraz czeka nas wyjazd do Warszawy, więc na pewno
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zwiększymy intensywność treningów. Dziewczyny muszą poprawić kilka elementów, zwłaszcza dyspozycję
strzelecką, która tutaj bardzo zawodziła. Wprowadzimy także taktykę, aby na finałowym turnieju stwarzać
sobie więcej okazji do zdobycia bramki - dodał opiekun zespołu z Łomży.

Jeśli chodzi o drużyny chłopców w kategorii U-10, najlepiej wypadła ekipa ze Szkoły Podstawowej nr 19 w
Białymstoku, wygrywając finałowe starcie z drużyną ze Szkoły Podstawowej w Kleosinie 5:1. - Było dzisiaj
dużo radości, gdyż chłopcy naprawdę wznieśli się na wyżyny swoich umiejętności. Z meczu na mecz grali
coraz lepiej, a spotkanie finałowe, pomimo sporego zmęczenia na pewno podobało się kibicom. Graliśmy
przed tym turniejem kilka sparingów i wyjaśnialiśmy chłopcom różnice w zasadach, żeby jak najlepiej wypadli
podczas finału wojewódzkiego – tłumaczył po ostatnim meczu Mariusz Konopko, szkoleniowiec drużyny. Na co dzień dajemy zawodnikom płaszczyznę, żeby mogli się spotykać i wspólnie trenować. Cała praca
natomiast wykonywana jest przez nich i to im należą się gratulacje.
W kategorii U-12 najlepszą spośród żeńskich drużyn okazała się drużyna Szkoły Podstawowej z Zabłudowa,
pokonując w ostatnim meczu UKS Łomżyczka Łomża 8:0. Po turnieju opiekun zespołu nie krył radości. Dziewczyny same sobie zapracowały na ten sukces. Pogoda nas nie rozpieszczała, ale nie przeszkodziło nam
to w osiągnięciu dobrych wyników - wyznał chwilę po finałowym spotkaniu trener Artur Zieniewicz. Trenujemy wprawdzie tylko raz w tygodniu, ale mam w zespole dwie zawodniczki, które pracują regularnie w
klubie. Zostały tylko dwa tygodnie do finałów turnieju "Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku" i na
pewno będziemy chcieli się do tego dobrze przygotować, żeby godnie reprezentować województwo. Miałem
przyjemność pojechać na ten finał dwa lata temu, jednak wtedy się nie udało. W ubiegłym roku z kolei
zajęliśmy drugie miejsce w województwie, więc tym razem jedziemy powalczyć o dobre miejsce - zapowiadał
pełen optymizmu szkoleniowiec triumfatorek.
Wśród chłopców, triumfatorem kategorii U-12 została drużyna ze Szkoły Podstawowej numer 5 w
Białymstoku. W finałowym meczu nie pozostawili złudzeń Szkole Podstawowej nr 1 z Wysokiego
Mazowieckiego. - Chłopcy zafundowali mi ogromną huśtawkę nastrojów, bo kilka naprawdę dobrych meczów
przeplatali ze słabszymi. Jestem bardzo wymagającym trenerem, więc nie mieli łatwo, jednak ostateczny
efekt jest taki, jak sobie zakładaliśmy - komentował trener Mateusz Woronicki. - Teraz czeka nas upragniony
wyjazd do Warszawy. Nie będziemy wykonywać specjalnych przygotowań, ale jakieś założenia taktyczne na
pewno będziemy sprawdzać i porozmawiamy sobie o tym, jak mamy grać na tym turnieju. Dążymy do tego,
żeby mieć silną drużynę, ale mamy kilka indywidualności, które potrafią zrobić różnicę. Zobaczymy, co z tego
dalej wyjdzie - podsumował opiekun drużyny z Białegostoku.
Jednym z celów Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” jest wyłanianie piłkarskich talentów,
dlatego trenerzy drużyn, które wygrały finały wojewódzkie mogą dobrać do swojego podstawowego składu
po 2 wyróżniających się zawodników z zespołów, które odpadły lub dwóch dodatkowych ze swojego
podmiotu. W finale ogólnopolskim rywalizować będą reprezentacje poszczególnych województw.
Kategoria
U-8

Klasyfikacja generalna

1.
2.
3.
4.

Chłopcy

UKS Talencik Białystok
Junior Białystok
SP 1 Siemiatycze
SP Księżyno

Dziewczynki
1. UKS Łomżyczka Łomża
2. SP 3 Augustów
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Najlepszy bramkarz

Mateusz Sycewicz (SP 1 Siemiatycze)

Król strzelców

Rafał Kałłaur (UKS Talencik Białystok)

Najlepszy zawodnik

U-10
Najlepszy bramkarz

Najlepszy zawodnik
Król strzelców
U-12
Najlepszy bramkarz

Najlepszy zawodnik
Król strzelców

Jan Wawiernia (Junior Białystok)
1. SP 19 Białystok
2. SP Kleosin
3. SP 1 Siemiatycze
4. SP 6 Suwałki
Damian Fajfer (SP 19 Białystok)

Patryk Drygiel (SP Kleosin)
Szymon Stypułkowski (SP 1 Siemiatycze) - 12
bramek
1. SP 5 Białystok
2. SP 1 Wysokie Mazowieckie
3. SP 3 Augustów
4. SP 37 Białystok
Stanisław Chomaciuk (SP 5 Białystok)
Oliwier Wojciechowski (SP 1 Wysokie Maz.)

Jan Żuberek (SP 5 Białystok)- 16 bramek

Hanna Sokołowska (SP 3 Augustów)
Magdalena Popielarczyk (UKS Łomżyczka
Łomża)
Małgorzata Rykaczewska (UKS Łomżyczka
Łomża) - 4 bramki
1. UKS Łomżyczka Łomża
2. UKS Mielnik
3. SP Brańsk
4. SP Perlejewo
Natalia Topczewska (SP Brańsk)
Kinga Solińska (UKS Łomżyczka Łomża)
Maja Górska (UKS Mielnik) - 9 bramek
1. SP Zabłudów
2. UKS Łomżyczka Łomża
3. SP Dobrzyjałowo
4. SP 3 Augustów
Olga Fiedorczuk (SP Zabłudów)

Oliwia Bałdyga (UKS Łomżyczka Łomża)

Urszula Onoszko (SP Zabłudów)- 25 bramek

WIELKI FINAŁ I NAGRODA GŁÓWNA

Zwycięzcy finałów wojewódzkich w kategorii U-10 i U-12 zagrają w finale ogólnopolskim, który już po raz
trzeci rozegrany zostanie w Warszawie w dniach 30 kwietnia – 2 maja. Najlepsze drużyny XVI edycji
poznamy 2 maja na Stadionie Narodowym bezpośrednio przed Finałem Pucharu Polski. Nagrodą Główną
XVI edycji jest Puchar Tymbarku oraz wyjazd na mecz Polska-Holandia rozgrywany 1 czerwca w Gdańsku, a
także spotkanie z piłkarzami reprezentacji Polski. Natomiast w kategorii U-8 rywalizacja o Puchar Tymbarku,
zakończyła się właśnie na poziomie wojewódzkim.
TURNIEJ PRZYSZŁYCH REPREZENTANTÓW POLSKI

Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” to największe rozgrywki dla dzieci w wieku szkolnym
w Europie. Organizatorem Turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej, a głównym sponsorem od dziesięciu
lat jest firma Tymbark. Celem Turnieju jest zachęcanie uczniów szkół podstawowych do uprawiania sportu,
wyłanianie piłkarskich talentów oraz spełnianie dziecięcych marzeń.

Podczas swojej historii Turniej był początkiem piłkarskiej przygody dla wielu obecnych reprezentantów
Polski różnych kategorii wiekowych: Arkadiusza Milika, Piotra Zielińskiego, Marcina Kamińskiego, Tomasza
Kędziory, Bartosza Salamona, Bartosza Bereszyńskiego, Gracjana Horoszkiewicza, Igora Łasickiego, Karola
Żwira, Filipa Jagiełło, Michała Bartkowiaka, oraz Pauliny Dudek.
Patronat honorowy nad XVI edycją Turnieju sprawuje Prezydent RP Andrzej Duda. Patronat nad
rozgrywkami objęły również: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo
Edukacji Narodowej, a także UEFA Grassroots.

Informacja prasowa
Patronat medialny: Radio Zet, TVN, Bravo Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Echo Dnia, Gazeta Krakowska,
Gazeta Olsztyńska, Gazeta Wrocławska, Gazeta Wyborcza Bydgoszcz, Gazeta Wyborcza Zielona Góra, Kurier
Lubelski, Kurier Szczeciński, Nasze Miasto Gdańsk, Nasze Miasto Katowice, Nasze Miasto Łódź, Nasze Miasto
Poznań, Nasze Miasto Warszawa, Nowa Trybuna Opolska i Nowiny.

Partnerem Turnieju jest firma Reporter Young. Partnerem Turnieju w województwie podlaskim jest firma
TEDI.
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

Materiały prasowe, w tym notka prasowa, wyniki wszystkich kategorii oraz zdjęcia zwycięskich drużyn w
pełnej rozdzielczości, znajdują się w folderze na turniejowym Dropboxie:
https://www.dropbox.com/sh/itmkb314cwyp89r/AAAfSd48mZ5LJuyxa_nQD986a?dl=0

