
 

 
 

 
adidas FOOTBALL CHALLENGE 2010 – wejdź do świata profesjonalnej piłki. Weź udział w piłkarskim 

święcie i wykorzystaj szansę do wzniesienia się na nowy poziom piłkarskich umiejętności. 

 

adidas FOOTBALL CHALLENGE 2010 to turniej inny niż wszystkie turnieje, w których do tej pory 
rywalizowałeś. W tych zawodach oprócz zwykłej rywalizacji na boisku, w której wraz ze swoim zespołem 

będziesz musiał wykazać się charakterem, pokazać ducha drużyny, zacięcie w walce o każdą piłkę. Pamiętaj 

– w naszym turnieju rywalizacja na boisku to tylko połowa sukcesu. Po rozegranym meczu, każdy z 

zespołów i zawodników będzie mógł wykazać się umiejętnościami technicznymi w specjalnie 

przygotowanym adidas FUN PARK. Ta specjalna piłkarska strefa obnaży wszelkie braki w technice, ale 

również pozwoli Ci wykazać się piłkarskim talentem będziesz mógł zaprezentować precyzję strzału, 

najlepsze zwody w rywalizacji jednej na jeden, czy wreszcie pokazać jak dobry jesteś w egzekwowaniu 

rzutów wolnych. Rywalizacja w adidas FUN PARK wliczana będzie do punktacji ogólnej zawodów. 

 

Pamiętaj jednak, że turniej ma być miejscem pełnego szacunku dla Twojego rywala, a zasady fair-play mają 

być dla Ciebie najważniejszym wyznacznikiem. Postaraj się, by Twój talent mógł rozbłysnąć właśnie na 

czas turnieju, by inni mogli dostrzec drzemiący w Tobie potencjał. Będzie miejscem, w którym twój 

szkoleniowiec będzie mógł poszerzyć swoją wiedzę na temat futbolu. Niespotykany dotąd system 

rozgrywek, sprawi, że smak zwycięstwa będzie dla Ciebie jeszcze lepszy niż dotychczas. 

 

adidas FOOTBALL CHALLENGE 2010 pokaże kto tak naprawdę zasługuje na miano zwycięzcy. Już 

dziś zarejestruj swoją drużynę i podążaj śladem piłkarskich idoli... 

 



 

 
Uwaga!!! Przed rozpoczęciem każdych zawodów trzeba zarejestrować się w Biurze Zawodów!  

 
Turnieje eliminacyjne adidas FOOTBALL CHALLENGE 2010  

08-09.05.2010r. Gdynia - obiekt GOSiR Gdynia ul. Olimpijska 5/9 

Termin zgłoszeń  do turnieju w Gdyni mija 06.05.2010r. o godzinie 19:00 

8.05.2010r. - Kategoria wiekowa: 9-10 i 11-12 lat  

Start zawodów o godzinie 9:00. 

9.05.2010r. - Kategoria wiekowa: 13 i 14 lat  

Start zawodów o godzinie 9:00.  

 
15-16.05.2010r. Kraków - obiekt KS Hutnik Kraków, ul. Ptaszyckiego 4 (boisko ze sztuczną murawą) 

Termin zgłoszeń  do turnieju w Krakowie mija 12.05.2010r. o godzinie 19:00 

15.05.2010r. - Kategoria wiekowa: 9-10 i 11-12 lat  

Start zawodów o godzinie 9:00. 

16.05.2010r. - Kategoria wiekowa: 13 i 14 lat  

Start zawodów o godzinie 9:00.  

  



29-30.05.2010r. Warszawa - obiekt OSiR Targówek, ul.Łabiszyńska 20  

Termin zgłoszeń  do turnieju w Warszawie mija 21.05.2010r. o godzinie 19:00 

29.05.2010r. - Kategoria wiekowa: 9-10 i 11-12 lat  

Start zawodów o godzinie 9:00. 

30.05.2010r. - Kategoria wiekowa: 13 i 14 lat  

Start zawodów o godzinie 9:00.  

Finał ogólnopolski adidas FOOTBALL CHALLENGE 2010 

05-06.06.2010r. Warszawa - obiekt OSiR Targówek, ul.Łabiszyńska 20 

W finale turnieju adidas FOOTBALL CHALLENGE 2010 zagrają po 4 najlepsze zespoły z turniejów 

eliminacyjnych (z każdej kategorii wiekowej). 

05.06.2010r. - Kategoria wiekowa: 9-10 i 11-12 lat  

Start zawodów o godzinie 9:00. 

06.06.2010r. - Kategoria wiekowa: 13 i 14 lat  

Start zawodów o godzinie 9:00.  

Ogólnopolski turniej finałowy odbędzie się 5 czerwca dla 9-10 i 11-12 latków oraz 6 czerwca  

dla 13 i 14 latków w Warszawie na boisku OSiR Targówek. W finale imprezy weźmie udział  

48 drużyn (po dwanaście z każdej kategorii wiekowej). Zespoły zostaną podzielone na dwie  

grupy po sześć zespołów, w których rozgrywki toczyć się będą w systemie „każdy z każdym”.  

Drużyny z pierwszych i drugich miejsc zagrają w pófinale swojej kategorii. Zwycięzcy półfinałów  

zmierzą się w finale o I miejsce w turnieju, a przegrani o III miejsce. Zespoły, które uplasowały  

się na trzeciej lokacie w grupie, zagrają w spotkaniu o V miejsce. Ekipy z czwartych pozycji  

w grupie o VII miejsce, z piątych pozycji o IX miejsce, a z szóstych pozycji o XI miejsce  

w końcowej klasyfikacji. 

Schemat rozgrywek 

Turniej adidas FOOTBALL CHALLENGE 2010 rozegrany zostanie na dwóch szczeblach w czterech 

kategoriach wiekowych: 

• Runda eliminacyjna 

• Finał ogólnopolski 

 

W rundzie eliminacyjnej weźmie udział maksymalnie trzydzieści dwie ekipy w każdej kategorii wiekowej, 

które w zależności od ilości zgłoszeń zostaną podzielone na 3 lub 4 zespołowe grupy. W fazie grupowej 

rozgrywki toczyć się będą w systemie „każdy z każdym”. Zwycięzcy oraz drużyny z drugich miejsc 

awansują do 1/8 finałów. Od tej pory turniej rozgrywany będzie systemem „przegrywający odpada”.  

W ten sposób zostaną wyłonione po cztery najlepsze zespoły eliminacji. Ponadto podczas gry w turnieju 

eliminacyjnym rywalizacja rozgrywać się będzie w ramach specjalnej strefy adidas Fun Park w ramach, 

której zorganizowane zostaną cztery konkurencje:  

 

1) Armatka piłkarska 



 
2) Bramka celnościowa z murem 

 
3) Slalom sprawnościowy 

 
4) Boisko „ONE vs. ONE”  

 
W każdej konkurencji będzie brać udział po jednym zawodniku z każdej drużyny wyznaczony przez 

kapitana zespołu. Zwycięstwo liczone będzie jak jedna zdobyta bramka, zatem można zdobyć dodatkowo 

maksymalnie cztery gole. Bramki zdobyte w adidas Fun Parku dodawane będą do osiągniętego wyniku na 

boisku. Rywalizacja w tej specjalnej strefie będzie prowadzona tylko w fazie grupowej.  
 

Jak zgłosić zespół? 

Zgłoszenia zespołu do turnieju adidas FOOTBALL CHALLENGE 2010 można dokonać na cztery sposoby:  

• Internet: www.adidasfc.pl 

• E-mail: biuro@adidasfc.pl 

• Tel.: +48 (022) 357 33 21 

• Fax.: +48 (022) 357 92 21 

Zgłoszenie drużyny powinno zawierać: 

• Imię, nazwisko Opiekuna/Trenera drużyny, 

• Dokładny adres, telefon kontaktowy, fax oraz e-mail do Opiekuna/Trenera drużyny, 

• Nazwę drużyny, 

• Kategorię wiekową, 



• Miasto, w którym będzie rozgrywany turniej. 

Najszybszym sposobem zarejestrowania drużyny do turnieju adidas FOOTBALL CHALLENGE 2010 jest 

wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej w zakładce „Formularz zgłoszeniowy”. Po 

zakończonej rejestracji na stronie pojawi się komunikat o dokonanym zgłoszeniu. 

 

Zgłoszenia do turnieju dokonać może wyłącznie pełnoletni Opiekun/Trener drużyny.  

 

Zgłoszenia można przesyłać do: 

• Gdynia 06.05.2010 r. do godziny 19:00 

• Kraków 12.05.2010 r. do godziny 19:00 

• Warszawa 21.05.2010 r. do godziny 19:00 

 

Więcej www.adidasfc.pl 


