
 
 
II  MIĘDZYNARODOWY  WAKACYJNY  TURNIEJ  PIŁKI  NOŻNEJ  NIDZICACUP2012  
 
UKS „Jedynka” Nidzica zaprasza zespoły U10 i U12 do udziału w wakacyjnym, 
międzynarodowym turnieju NidzicaCUP2012 w terminie od wtorku 3 lipca  do niedzieli 8 
lipca 2012. Zaplanujcie swoje wakacje na Mazurach ! 
Szczegóły na stronie www.nidzicacup.pl . 

 
 

 
1. Turniej NidzicaCUP2012 na Mazurach 
NidzicaCUP2012 to międzynarodowy, wakacyjny turniej piłki nożnej dla dzieci 
organizowany w Nidzicy już po raz drugi. W zawodach weźmie udział około 250 młodych 
zawodników z Polski i zagranicy. Mecze rozegrane zostaną w dwóch kategoriach 
wiekowych:  

 U10 (rocznik 2002 i młodsi); 
 U12 (rocznik 2000 i młodsi).  

 Gwarantujemy udział każdej drużyny w co najmniej 6 meczach turniejowych. Dodatkowo 
możliwe będą mecze sparingowe z uczestnikami turnieju. Zachęcamy również do 
organizacji obozów sportowych w Nidzicy przed lub po turnieju. 

 Poza sportową rywalizacją uczestnicy będą mieli okazję poznać Nidzicę, malownicze 
miasteczko będące „bramą wjazdową na Mazury”, z pięknym XIV wiecznym gotyckim 
zamkiem, zlokalizowane w otoczeniu licznych lasów i jezior Pojezierza Mazurskiego. 

 Dodatkowo w dniach 7-8 lipca 2012 odbywać się będą Dni Nidzicy z szeregiem atrakcji, 
takich jak Turniej Rycerski, Koncerty, Festyny. 

 
2. Termin 
Turniej NidzicaCUP2012 w Nidzicy odbędzie się  w dniach od  wtorku 3 lipca do niedzieli 8 
lipca 2012.  
 
 

http://www.nidzicacup.pl/


3. Regulamin turnieju NidzicaCUP2012  (opis skrócony) 
Zawody rozgrywane będą na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz regulaminem turnieju 
NidzicaCUP2012. Mecze będą prowadzone w następujących kategoriach wiekowych: 
U12 – rocznik 2000 i młodsi; 
U10 – rocznik 2002 i młodsi. 
Wymiary boisk, skład drużyn, czas gry: 

 1/2 boiska pełnowymiarowego, 
 8 zawodników grających (cała drużyna nie powinna przekraczać 15 zawodników),  
 2 x 20 minut i 5-minutowa przerwa. 

 
 Organizatorzy dopuszczają możliwość zespołów mieszanych chłopców i dziewcząt. 

Mecze turniejowe będą rozgrywane na terenie boisk przy stadionie miejskim w Nidzicy   
 
4. Zakwaterowanie i wyżywienie 
W czasie turnieju NidzicaCUP2012 w Nidzicy planowane jest zakwaterowanie zawodników 
w budynkach Zespołu Szkół nr 1 i nr 2 w Nidzcy. Każda z drużyn otrzymuje salę i musi być 
wyposażona w materace i śpiwory. Organizatorzy zapewniają 3 posiłki dziennie 
serwowane przez lokalną restaurację. 
 
5. Warunki uczestnictwa  
250 PLN - wpisowe od drużyny w chwili rejestracji drużyny; 
300 PLN od zawodnika, trenera, opiekuna -  koszt uczestnictwa z noclegiem (szkoła)                    
i wyżywieniem (3 posiłki); 
lub 
80 PLN od zawodnika - koszt uczestnictwa bez noclegu. 
 
Alternatywnie możliwość zakwaterowania w internacie, lokalnych hotelach. 
Liczba miejsc ograniczona! Nie zwlekaj z rejestracją!  
UWAGA: dla pierwszych 3 zgłoszonych drużyn trenerzy bez opłat za nocleg i 
wyżywienie! 
Szczegóły na stronie www.nidzicacup.pl . 
 

6. Organizatorzy projektu  
Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" Nidzica  
przy Zespole Szkół nr 1 w Nidzicy 
13 - 100 Nidzica, ul. Kopernika 1 
Tel: + 48  531 487 841 
Fax: +48 89 625 21 16 
Email:     info@nidzicacup.pl        
WWW:  www.nidzicacup.pl 
NIP:   9840196990   
REGON:  280424237 
Konto bankowe: 37 8834 0009 2001 0010 3277 0001, Bank Spółdzielczy w Nidzicy 
Osoby kontaktowe: 
Artur PACUSZKA, tel. +48 531 487 841, artur.pacuszka@nidzicacup.pl 
Paweł WIŚNIEWSKI, pawel.wisniewski@nidzicacup.pl 

http://www.nidzicacup.pl/
mailto:info@nidzicacup.pl
mailto:info@nidzicacup.pl
http://www.nidzicacup.pl/
mailto:artur.pacuszka@nidzicacup.pl
mailto:pawel.wisniewski@nidzicacup.pl

