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ZZAAPPRROOSSZZEENNIIEE  
 

NA OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI 

NOŻNEJ MŁODZIKÓW D1  

rocznik 2001 i młodsi 

II EVENT SUMMER  

CUP BUK 2014 
 

 

    

  

Sobota 28 czerwca 2014r.  

  Start od godziny 10:00 

  



LLOOKKAALLNNEE  MMEEDDIIAA::    

  
  

 

 

 

KKRRÓÓTTKKOO  OO  TTUURRNNIIEEJJUU::  
 W Turnieju weźmie udział 16 drużyn młodzików - rocznik 2001 i młodsi  

z całej Polski. Celem Turnieju Event Summer Cup Buk 2014 jest przede 

wszystkim promowanie Sportu i Rekreacji w Gminie Buk, a także integracja 

młodych adeptów piłki nożnej z różnych klubów piłkarskich, jak i aktywne 

propagowanie wolnego czasu poprzez rywalizację sportową. 

 EVENT Winter Cup to cykliczna grudniowa impreza sportowa w 

bukowskiej hali OSiR. EVENT Summer Cup jest kontynuacją tej zimowej, jednak 

już na naturalnej trawie. Po udanej letniej edycji w 2012r. i rocznej przerwie, w 

2014 wracamy na doskonale przygotowane 4 trawiaste bukowskie boiska 

piłkarskie. 

 Impreza odbędzie się na naturalnej płycie boiska na Stadionie Miejskim 

w Buku ul. Sportowa 14. Arbitrami wszystkich meczy  będą sędziowie z 

Wielkopolskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Zgłoszone zespoły zostaną w 

drodze losowania przydzielone do 4 grup po 4 zespoły w każdej grupie. Ekipy 

rozegrają Młodzikowe Mini Mistrzostwa Świata 2014. Każdy zgłoszony zespoł 

będzie reprezentował w Mini Mistrzostwach Kraj jaki faktycznie wystąpi na 

brazilijskich boiskach.  

 Nagrodami w Turnieju będą puchary, medale i dyplomy dla pierwszych 3 

drużyn oraz dyplomy dla pozostałych ekip. Najlepszy strzelec, bramkarz i talent  

zostanie uchonorowany pamiątkową statuetką oraz imiennym dyplomem, 

najlepsza turniejowa  drużyna otrzyma pamiątkowe medale, a w przerwach 

miedzy meczami odbędą się konkursy indywidualne z nagrodami, nie zabraknie 

pojedynków 1x1, slalomów i strzałów do bramki. Dla każdej ekipy wyżywienie i 

napoje.   

  

NNIIEESSPPOODDZZIIAANNKKII::  
 Tradycją bukowskiego cyklu Turnieju Event Cup stało się zapraszanie 

honorowych gości, którzy swoją obecnością sprawiają wiele radości małym 

piłkarzom – uczestnikom Eventu. W minionych latach odwiedzali nas tacy goście 

jak: Marcin Dorna, Andrzej Dawidziuk, Piotr Reiss, Waldemar Kryger, Alain 

Ngamayama, Artur Marciniak, Bartosz Bosacki, Mateusz Blejwas, Paweł Beser, 

Marcin Urbaś. Postaramy się by i ta edycja w 2014r. miała  swoich wielkich 

sportowych gości.  

 Szczególnie serdecznie chcielibyśmy zaprosić właśnie Wasz klub do 

udziału w tym wydarzeniu. Koszt udziału jednego zespołu to 250zł. Prosimy 

potwierdzić udział drużyny w II Event Summer Cup Buk 2014 w 

nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca br. Wpłatę prosimy dokonać 

przelewem na konto OSIR w Buku najpóźniej do 1 czerwca br.  

 Wszelkie informację dotyczące Turnieju w podanym poniżej kontakcie 

z Marcinem Jóźwiakem koordynatorem imprezy.  

 Myślę, że zaproszenie znajdzie uznanie w Państwa oczach i pozwoli na 

to, że właśnie przez takie spotkania dzieci będą się integrować oraz będą 

spędzać czas na aktywnym wypoczynku, a przy tym czerpać z niego 

niezapomnianą radość. Do zobaczenia w Buku 28 czerwca 2014r.       

      

 KONTAKT: 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku 

 ul. Szarych Szeregów 10,  

 tel/fax. 061 8 149 140 
www.osir-buk.pl 

     specjalista ds. sportu  

Marcin Jóźwiak tel. 728457887 

    e-mail: mar.joz.osirb@gmail.com 

http://www.osir-buk.pl/
mailto:mar.joz.osirb@gmail.com

