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Hotele Atos, Portos i Aramis (Warszawa, ul. Mangalia 3)

Hotele zostały zarezerwowane na potrzeby drużyn biorących udział
w Turnieju.

Zakwaterowanie oraz wyżywienie jest gwarantowane dla zawodników,
trenerów oraz opiekunów drużyn, kierowcy.

Obiady podczas rozgrywek zostaną zapewnione na obiektach
sportowych, nie w hotelu. Kierowcy podczas rozgrywek nie mają
zapewnionych w tym czasie obiadów w hotelu.
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Hotele Atos, Portos i Aramis  

(Warszawa, ul. Mangalia 3)

Autokary po wjeździe w ulicę Mangalia będą
kierowane na parking hotelu, gdzie będą wyznaczone 
miejsca dla naszych autokarów.

Prosimy o przekazanie mapki wjazdu autokarów 
kierowcy.
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Zapraszamy jednego trenera do biura zawodów w celu rejestracji drużyny, 
otrzymania strojów oraz wszelkich istotnych informacji.  

Przed przyjazdem otrzymacie e-maila z informacją w którym hotelu śpicie, 
więc drugiego trenera zapraszamy z drużyną do zakwaterowania w 
odpowiednim hotelu. 

Dokumenty do rejestracji:

• Formularz zgłoszeniowy drużyny (wraz ze wszystkimi podpisami)

• Ważne legitymacje szkolne wszystkich zawodników / zawodniczek

• Brakujące zgody rodziców

UWAGA!

W związku z przyjazdem fotografa UEFA, robiącego zdjęcia do kampanii 
promującą piłkę kobiecą, WSZYSTKIE DRUŻYNY DZIEWCZĄT MUSZĄ 

PRZEKAZAĆ ZGODY UEFA - PODPISANE PRZEZ OBU RODZICÓW!
Dokument został wysłany e-mailem.
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Podczas Finału Ogólnopolskiego sędziowie będą wręczać nagrodę za 
postawę Fair Play zarówno zawodnikom, jak i trenerom, a nawet kibicom 

drużyn w postaci 

ZIELONEJ KARTKI FAIR PLAY
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Pierwsza odprawa trenerów odbędzie się o godz.15:30 w dniu przyjazdu 
drużyn, czyli w sobotę 29 kwietnia.

Miejsce Odprawy Trenerów: Sala Konferencyjna - CPS „Dialog”

(Prosimy o przybycie jednego trenera a drugiego o pozostanie z drużyną) 
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Od momentu przyjazdu do Warszawy i zakwaterowania w hotelu drużyny mają zapewniony 
transport przez organizatora. 

Autokary drużyn zostają do 2.05.2017 na parkingu hotelowym. 

Autokarami turnoejowymi mogą poruszać się wyłącznie zawodnicy, trenerzy i opiekunowie. 

Rodzice nie mogą jeździć autokarami turniejowymi z drużynami.

Autokar turniejowy może odjechać dopiero w momencie, gdy w środku znajdują się 3 pełne 
drużyny.

Prosimy ściśle przestrzegać instrukcji organizatorów w zakresie transportu.
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14:00 – 15:00 przyjazdy drużyn i rejestracja drużyn w hotelu Aramis

15:00 – 16:30 obiad

15:30 – 16:15 odprawa trenerów

16:45 – 17:15 wyjazdy drużyn na otwarcie

17:45 – 18:00 Parada Finalistów

18:00 – 19:30 Wielkie Otwarcie i losowanie

19:30 – 20:00 powrót drużyn do hoteli

20:00 – 22:00 kolacja
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7:00 – 9:00 śniadanie

9:00 – 9:30  wyjazdy drużyn na rozgrywki

10:00 – 10:30 otwarcie rozgrywek

10:30 – 16:00 rozgrywki na boiskach bocznych Legii i Agrykoli

12:30 – 15:30 obiady drużyn na Agrykoli

15:30 – 16:30 powrót drużyn do hoteli

18:00 – 20:00 kolacja
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        Nr 

boiska
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10:30 - 11:00
A1-A2 A3-A4 B1-B2 B3-B4 I1-I2 I3-I4 J1-J2 J3-J4

11:00 - 11:30
C1-C2 C3-C4 D1-D2 D3-D4 K1-K2 K3-K4 L1-L2 L3-L4 M1-M2 M3-M4 N1-N2 N3-N4

11:30 - 12:00
E1-E2 E3-E4 F1-F2 F3-F4 O1-O2 O3-O4 P1-P2 P3-P4

12:00 - 12:30
G1-G2 G3-G4 H1-H2 H3-H4 A1-A3 A2-A4 B1-B3 B2-B4

12:30 - 13:00
C1-C3 C2-C4 D1-D3 D2-D4 M1-M3 M2-M4 N1-N3 N2-N4

13:00 - 13:30
E1-E3 E2-E4 F1-F3 F2-F4 I1-I3 I2-I4 J1-J3 J2-J4 O1-O3 O2-O4 P1-P3 P2-P4

13:30 - 14:00
G1-G3 G2-G4 H1-H3 H2-H4 K1-K3 K2-K4 L1-L3 L2-L4

14:00 - 14:30
A1-A4 A2-A3 B1-B4 B2-B3 C1-C4 C2-C3 D1-D4 D2-D3

14:30 - 15:00
E1-E4 E2-E3 F1-F4 F2-F3 M1-M4 M2-M3 N1-N4 N2-N3

15:00 - 15:30
G1-G4 G2-G3 H1-H4 H2-H3 I1-I4 I2-I3 J1-J4 J2-J3 O1-O4 O2-O3 P1-P4 P2-P3

15:30 - 16:00
K1-K4 K2-K3 L1-L4 L2-L3

Agrykola Legia

30 kwietnia 2017



7:00 – 9:00 śniadanie

9:00 – 10:00  wyjazdy drużyn na rozgrywki

10:00 – 15:00 rozgrywki na boiskach bocznych Legii i Agrykoli

13:00 – 16:00  obiady drużyn na Agrykoli

12:00 – 16:00 wycieczki po stadionie Legii (według harmonogramu)

14:00 – 16:00 Ceremonie wręczenia nagród miejsca XVI – III

15:00 – 17:00 powrót drużyn do hoteli

18:00 – 20:00 kolacja
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        Nr 

boiska
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10:00 - 10:30
QF B (3A-4B) QF B (3B-4A) QF B (3C-4D) QF B (3D-4C) QF B (3I-4J) QF B (3J-4I) QF B (3K-4L) QF B (3L-4K) QF B (3M-4N) QF B (3N-4M) QF B (3O-4P) QF B (3P-4O)

10:30 - 11:00
QF B (3E-4F) QF B (3F-4E) QF B (3G-4H) QF B (3H-4G) QF A (1I-2J) QF A (1J-2I) QF A (1K-2L) QF A (1L-2K) QF A (1M-2N) QF A (1N-2M) QF A (1O-2P) QF A (1P-2O)

11:00 - 11:30
QF A (1A-2B) QF A (1B-2A) QF A (1C-2D) QF A (1D-2C) QF A (1E-2F) QF A (1F-2E) QF A (1G-2H) QF A (1H-2G) SF B-1 SF B-1 SF B-2 SFB-2

11:30 - 12:00
SF B-1 SF B-1 SF B-2 SF B-2 SF A-2 SF A-2 SF A-2 SF A-2 SF B-1 SF B-1 SF B-2 SF B-2

12:00 - 12:30
SF B-1 SF B-1 SF B-2 SF B-2 SF A-1 SF A-1 SF A-1 SF A-1

12:30 - 13:00
SF A-1 SF A-1 SF A-2 SF A-2 SF A-1 SF A-1 SF A-2 SF A-2 o miejsce 15 o miejsce 13 o miejsce 11 o miejsce 9

13:00 - 13:30
o miejsce 15 o miejsce 13 o miejsce 11 o miejsce 9 o miejsce 15 o miejsce 13 o miejsce 11 o miejsce 9

13:30 - 14:00
o miejsce 15 o miejsce 13 o miejsce 11 o miejsce 9

14:00 - 14:30
o miejsce 7 o miejsce 7 o miejsce 7 o miejsce 7

14:30 - 15:00
o miejsce 5 o miejsce 5 o miejsce 5 o miejsce 5 o miejsce 3 o miejsce 3 o miejsce 3 o miejsce 3

Agrykola Legia

1 maja 2017



7:00 – 8:30 śniadanie

8:00 – 9:00  wymeldowanie drużyn z pokoi i zapakowanie bagaży do 
autobusów drużyn

8:30 – 8:45 wyjazd drużyn grających o I miejsce na stadionie PGE 
Narodowym(autokary turniejowe)

9:00 – 9:30 wyjazdy drużyn niegrających na stadionie PGE Narodowy 
(autokary turniejowe)

10:00 – 10:15 otwarcie i powitanie drużyn

10:15 – 12:30 mecze finałowe

12:30 – 13:45 ceremonia dekoracji i zakończenia Turnieju

13:45 – 16:00 obiady

16:00 – 18:00 Finał Pucharu Polski

17:00 – 17:30 wjazd autokarów drużyn na teren stadionu PGE Narodowy

18:00 – 19:00 wyjazdy drużyn własnymi autokarami do domów
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10:15 - 10:40 finał dziewcząt U-10

10:45 - 11:10 finał chłopców U-10

11:30 - 11:55 finał dziewcząt U-12

12:00 - 12:25 finał chłopców U-12
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Ceremonia dekoracji będzie obejmowała:

• Drużyny - I i II miejsce

• Nagrody indywidualne 

• Nagrodę dla Najlepszego Trenera Turnieju 

• Nagrody dla Najlepszych Koordynatorów Wojewódzkich

LaczyNasPilka.pl



 Zawodnicy grający w meczach finałowych przyjeżdżają pierwszymi autokarami. 

Na PGE Narodowym będą przeprowadzeni przez organizatorów przez tunel 
techniczny prowadzący do szatni.

Każdy grający zawodnik oraz trener i opiekun musi mieć ze sobą bilet, który 
zostanie zeskanowany przed wejściem na stadion.

 Zawodnicy niegrający w meczach finałowych po przyjeździe pod bramę stadionu 
udają się na trybuny przez KOŁOWROTY.

Każdy zawodnik oraz trener i opiekun musi mieć ze sobą bilet, który zostanie 
zeskanowany przy przejściu przez bramki.

Wolontariusze będą w drużynami, aby pomóc.
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Wejście na rozgrywki na boiskach bocznych Legii i Agrykoli jest bezpłatne dla 
wszystkich kibiców.

Drużyny i ich opiekunowie dostaną bilety na finały 2.05 na PGE Narodowym
w drodze na rozgrywki finałowe. 

Bilety dla rodziców (wg listy przesłanej mailowo) na FINAŁ 2.05 na PGE 
Narodowym zostaną przekazane trenerom po przyjeździe do Warszawy.

Nie ma możliwości wystawienia duplikatów biletów ani zamówienia innych. 

W sytuacji, gdy rodzice zapomną biletów nie będziemy w stanie im pomóc. 
Prosimy uczulić rodziców o konieczności zabrania ich ze sobą na stadion PGE 
Narodowy.

Jest jeden wspólny bilet na finał turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar 
Tymbarku” i finał Pucharu Polski. 

Po wejściu na stadion nie można wyjść i ponownie wrócić na stadion. 

Nikt bez biletu nie dostanie się na rozgrywki!
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Kierowcy autokarów drużyn o 15:00 odbierają prowiant dla swoich 
zespołów.

Autokary drużyn przyjeżdżają na PGE Narodowy o 17:00.

Wjazd - BRAMA 8

Autokary wjeżdżają na TV COMPOUND,

gdzie zostają czekając na swoje drużyny.

Kierowcy nie mają możliwości
wejścia na trybuny.

KAŻDY AUTOKAR MUSI MIEĆ WJAZDÓWKĘ!
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Każdy zawodnik otrzymuje od nas strój do gry. 

W skład stroju wchodzi: koszulka, spodenki, getry oraz ortalion. Drużyny 

zakładają oficjalne stroje na Wielkie Otwarcie i rozgrywki. 

Każdy trener otrzymuje koszulkę oraz ortalion, które także nosi podczas 

Wielkiego Otwarcia i rozgrywek (także na PGE Narodowym).
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Podczas całego Turnieju zapewniamy drużynom opiekę medyczną –

zarówno podczas Wielkiego Otwarcia, rozgrywek, jak i pobytu w hotelach.

Podczas rozgrywek zapewniamy przy boiskach karetkę plus dwa zespoły 

ratowników.

Zapewniamy także dyżury nocne lekarza podczas pobytu drużyn w hotelach. 

Po przyjeździe do Warszawy podamy Państwu numer kontaktowy do 

dyżurnego lekarza oraz numer pokoju, w którym będzie przebywał.
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Każda drużyna będzie miała swojego opiekuna w postaci wolontariusza.

Przypominamy, że wolontariusze są osobami, które dobrowolnie
pomagają w organizacji imprez, spędzają z nami czas i oferują swoją
pomoc.

Wolontariusz jest przewodnikiem po finale ogólnopolskim, ale nie jest
przewodnikiem po mieście.

Wolontariusz nie jest też osobą odpowiedzialną za dzieci, bo jest nią
trener i opiekun drużyny!

Zwracamy się z prośbą o zwracanie się z szacunkiem do pracy 
wolontariuszy, o dobrą relację i wzajemny szacunek.
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Mecze finałowe będzie można obejrzeć „na żywo” na stronie 
www.zpodworkanastadion.pl

Zapraszamy kibiców, którzy nie będą mogli być na PGE Narodowym do 
kibicowania przed komputerami!
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Rodzice proszeni są o niewchodzenie do pokoi dzieci. 

Trener i opiekun drużyny są osobami odpowiedzialnymi za dzieci. 
Rodzice proszeni są o wejście maksymalnie do recepcji hotelu,
w którym przebywa dziecko.

Prosimy o informacje jeżeli jakiś zawodnik jest wegetarianinem 
lub jest na specjalnej diecie.

Zwracamy uwagę na to, aby rodzice nie wsiadali do autokarów 
turniejowych.
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W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:

e-mail: turniej@pzpn.pl

telefon: 22 55 12 324; 22 55 12 326
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