
Zapraszamy na wielki turniej piłkarski ! 

 

Drodzy Przyjaciele! 

W imieniu Akademii Piłkarskiej 21 mamy zaszczyt zaprosić Waszą drużyną na wielki turniej piłkarski  
Bielik Cup Zakopane 2020.  

Czkamy na Was! 

 

TERMIN: 

 08-10.05.2020 dla roczników 2008, 2009, 2012  DWUDNIOWY TURNIEJ PIŁKARSKI 

 11-14.06.2020 dla roczników 2007, 2010, 2011. TRZYDNIOWY TURNIEJ PIŁKARSKI Miejsce:

API SPORT ARENA UL. Pardałówka 9 

 



Podstawowe informacje: 

Termin: Turniej Bielik Cup Zakopane 2020 odbywa

 się będzie w w Zakopanem w dniach 0810.05.2020 dla roczników 2008, 2009, 2012 oraz 11-
14.06.2020 dla roczników 2007, 2010, 2011. Miejsce: API SPORT ARENA UL. Pardałówka 9 

Kategoria wiekowa: turniej rozgrywany w pięciu kategoriach wiekowych:U12 (rocznik 2007) U 11 
( rocznik 2008) U 10 (rocznik 2009) i U 9 (rocznik 2010) U 8 (rocznik 2011) U 7 (rocznik 2012). W każdej 
kategorii zaplanowaliśmy udział 16 - 24 zespołów. System gry: Gramy systemem każdy z każdym w 
dwóch grupach A i B, w każdej grupie odpowiednio po 8 – 12 zespołów w zależności od kategorii 
wiekowej na dwóch lub czterech boiskach. Po pierwszym dniu następuje podział na Ligę Mistrzów i 
Ligę Europy. Każda drużyna rozegra w ciągu dwóch dni po 18 c 22 mecze po 12 – 18 minut. Każdy 
zawodnik otrzymuje medal, każda drużyna puchar,  

Roczniki: 2007, 2008, gramy 8+1 2009, 2010, gramy 6+1, czas gry 18 min bez przerwy. Roczniki 2011, 2012
i młodsi , gramy systemem 4+1. 

Uczestnicy: 

Drużyny z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy + zwycięzcy eliminacji 

Zakwaterowanie: 

Drużyny zakwaterowane będą w ośrodku API .Pokoje wyposażone są w łazienkę (WC + prysznic), 
telewizję naziemną pokoje 4,3,2 osobowe. 

ZA ZAKWATEROWANIE ODPOWIEDZIALNY JEST ORGANIZATOR, Z KTÓRYM NALEŻY UZGADNIAĆ 
WSZELKIE SZCZEGÓŁY ( REZERWACJE W HOTELACH, POSIŁKI itp.) SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO 
SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY HOTELOWEJ RÓWNIEŻ RODZICÓW KIBICÓW, ZAŁATWIAMY 
WSZELKIE FORMALNOŚCI. Każda 16 osoba GRATIS. 

Koszty:  

8-10 MAJ 2020 DWUDNIOWY TURNIEJ PIŁKARSKI  

Pełny koszt uczestnictwa w naszym turnieju wynosi 350 PLN/osoby TRENER GRATIS. W cenę wliczony 
jest nocleg (od piątku do niedzieli), pełne wyżywienie ( 3 posiłki dziennie ), dostęp do obiektów 
sportowych znajdujących się na terenie ośrodka, wyjazd na termy Gorący Potok. 

Wpisowe: BRAK 

Program turnieju: 

· piątek – przyjazd na obiad i zakwaterowanie drużyn, 18:00 uroczyste rozpoczęcie turnieju oraz 
losowanie grup. · sobota – gry eliminacyjne · niedziela – mecze finałowe, ceremonia zakończenia 
turnieju. Wyjazd zespołów – po obiedzie. 

Nagrody: Każdy zespół otrzyma pamiątkowy puchar, a każdy zawodnik pamiątkowy medal. Dla 
najlepszych drużyn (trzy pierwsze w każdej kategorii wiekowej) – specjalne puchary! Zwycięzca Ligi 
Mistrzów otrzyma voucher na sprzęt sportowy. Każdy uczestnik otrzyma nagrodę gwarantowaną 

Zapewniamy :  medale i puchary dla wszystkich, profesjonalnych sędziów, opiekę medyczną, napoje , 
nowoczesny obiekt sportowy - wspaniałą zabawę. 



11 -14 CZERWIEC 2020 TRZYDNIOWY TURNIWJ PIŁKARSKI  

Pełny koszt uczestnictwa w naszym turnieju wynosi 450 PLN/osoby TRENER GRATIS. W cenę wliczony 
jest nocleg (od czwartku od kolacji do niedzieli po obiedzie), pełne wyżywienie ( 3 posiłki dziennie ), 
dostęp do obiektów sportowych znajdujących się na terenie ośrodka, wyjazd na termy Gorący Potok. 
Wpisowe: BRAK 

 

Program turnieju: 

· czwartek  przyjazd drużyn, 18:00 uroczyste rozpoczęcie turnieju oraz losowanie grup, kolacja – 
piątek– gry eliminacyjne –· sobota rewanże w grupach eliminacyjnych · niedziela – pl ay off ,mecze 
finałowe, ceremonia zakończenia turnieju. Wyjazd zespołów – po obiedzie. 

Nagrody: Każdy zespół otrzyma pamiątkowy puchar, a każdy zawodnik pamiątkowy medal. Dla 
najlepszych drużyn (trzy pierwsze w każdej kategorii wiekowej) – specjalne puchary! Zwycięzca Ligi 
Mistrzów otrzyma voucher na sprzęt sportowy. Każdy uczestnik otrzyma nagrodę gwarantowaną 

Zapewniamy :  medale i puchary dla wszystkich, profesjonalnych sędziów, opiekę medyczną, napoje , 
nowoczesny obiekt sportowy - wspaniałą zabawę. 

 

Ubezpieczenie: Wszyscy uczestnicy turnieju ubezpieczają się na własny koszt! 

Rezerwacja miejsc: Wszelkie formalności związane ze startem Twojej drużyny na naszym turniej 
załatwisz przez Internet na stronie: http://akademiaeventy.pl/bielik-cup/ 

Kontakt: Sebastan: tel.: +48 661 804 109 Marek: tel.: +48 602 599 931 

ZAPRASZAMY 
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