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                                                      Football to zabawa ! 
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Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne drużyny na kolejną ogólnopolską edycję 
turnieju pod nazwą Santos Cup, którego organizatorem jest Akademia Piłkarska Santos 
Gdańsk. Turniej ten, który odbędzie się 20 grudnia 2009 roku, w gdańskiej hali MOSiR-u przy 
ulicy Kołobrzeskiej jest już 3 edycją tych rozgrywek. W pierwszej edycji, która odbyła się w 
grudniu 2008 roku wzięło udział 8 drużyn. Zwycięstwo zanotowała Lechia Gdańsk, która w 
finale pokonała UKS Jedynkę Redę. Natomiast wygrana w letnich zawodach organizowanych 
przez naszą Akademię przypadła zespołowi – UKS SMP Bródno Warszawa. Młodzi piłkarze ze 
stolicy w wielkim finale zwyciężyli Arkę Gdynia 2000 . 

Santos Cup to wyjątkowe rozgrywki, które na stałe wpisały się do kalendarza 
Pomorskiej piłki nożnej. W tym roku w turnieju organizatorzy przewidzieli występ 12 drużyn, w 
tym jedna drużyna gospodarzy. Zawody zostaną rozegrane w godzinach 9:00 – 20:00. W 
przerwach zaplanowano wiele atrakcji i niespodzianek. Dla pierwszej trójki przewidziano 



puchary oraz medale. Z nagród indywidualnych wyłoniony zostanie: najlepszy bramkarz, 
strzelec oraz MVP turnieju. Ponadto każdy zespół otrzyma pamiątkowy dyplom. 

Jeżeli Państwa drużyna chce przeżyć wspaniałe chwile w atmosferze piłkarskiego święta, 
to po prostu musi tam być. SANTOS CUP to wielka futbolowa zabawa ! 

–  Zwycięzcy poprzednich edycji SANTOS CUP:

 SANTOS CUP ZIMA 2008 - LECHIA GDAŃSK
 SANTOS CUP LATO 2009 – UKS SMP BRÓDNO WARSZAWA 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SANTOS CUP – ZIMA 2009 

miejsce: Miejska Hala sportowa – ul. Kołobrzeska 61, Gdańsk – Przymorze
data: 20 grudnia 2009 godz. 9:00-20:00

W turnieju Santos Cup – zima 2009 weźmie udział 12 zespołów. Z powodu ograniczonej 
ilości miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń ! Dlatego prosimy o jak najszybsze potwierdzenie 
obecności poprzez odesłanie wypełnionego formularza, który otrzymaliście Państwo od nas 
jako załącznik. Obowiązywać będą zasady futsalu. Szczegóły w regulaminie turnieju. 

W KAŻDEJ DRUŻYNIE MOŻE WYSTĘPOWAĆ MAKSYMALNIE 10 ZAWODNIKÓW + 2 
OPIEKUNÓW. NA BOISKU JEDNOCZEŚNIE MOŻE PRZEBYWAĆ 5 ZAWODNIKÓW 
(4+BRAMKARZ), WYMIAR CZASOWY JEDNEGO MECZU WYNOSI: 12 MIN

Organizatorzy za dodatkową opłatą zapewniają drużynie przyjezdnej nocleg + 
wyżywienie. Cena obligatoryjna to około 80 zł za dobę od osoby. (Internat lub schronisko 
młodzieżowe) Dla wszystkich uczestników turnieju Santos Cup przewidziano możliwość 
wykupienia obiadu w cenie 15 zł. 

Organizatorzy w ramach opłaty wpisowego zapewniają:

– profesjonalnych sędziów zrzeszonych w Pomorskim Związku Piłki Nożnej
– spikera, prowadzącego zawody 
– Puchary dla zwycięskich drużyn oraz nagrody indywidualne (pamiątkowe statuetki)
– Pamiątkowe dyplomy dla każdej z drużyn
– nagrody rzeczowe w zależności od pozyskania sponsorów
– wodę 
– owoce 
– profesjonalną oprawę turnieju 

UWAGA ! 

1. Zawodnicy powinni być ubezpieczeni na czas udziału w turnieju( organizator nie będzie 
ponosił konsekwencji z tytułu wypadków) oraz posiadać aktualne badania lekarskie.

2. W sprawach nie ujętych w zaproszeniu decyduje ostatecznie organizator. 
3. Szczegółowy terminarz gier oraz regulamin drużyna otrzyma przed rozpoczęciem 

zawodów na odprawie, która odbędzie się o godzinie 9:00 na hali MOSiR. 

KWOTA WPISOWEGO WYNOSI – 200 ZŁ    

Wpisowe należy wpłacać na nr konta: 38 1050 1764 1000 0023 2448 1957 – ING 
Bank Śląski nie później niż do dnia 1 grudnia 2009. 



Dane teleadresowe Akademii Piłkarskiej Santos: 

Akademia Piłkarska Santos Gdańsk 
ul. Pestalozziego 14/7
Gdańsk 80-445 

tel. 0 (58) 344 28 29 
fax 0 (58) 344 28 29
mail: info@santosgdansk.pl

NIP 957-09-90-524

PATRONAT ORAZ WSPÓŁORGANIZACJA 

Główny organizator: 

                                           

               

Patronat:

Wszelkie informacje udzielane są pod numerami telefonów: 

– Jakub Czaplewski (Prezes Zarządu)  +48 662 288 634
– Krzysztof Myk (Trener koordynator Akademii) +48 503 435 964

     Szczegółowych informacji udzielamy także pod adresem mailowym: info@santosgdansk.pl

–        SANTOS CUP 
                        Football to zabawa !
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