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Zapraszamy do wzięcia udziału w XVI Mi ędzynarodowym MłodzieŜowym Turnieju 

Piłki NoŜnej Dobiegniew Cup 2010 im. Kazimierza Górskiego, który odbędzie się w dniach                               
19-25 lipca 2010 r. w Dobiegniewie, w województwie lubuskim.  

 

Turniej rozgrywany jest rokrocznie od 1995 roku. Biorą w nim udział młodzieŜowe 
druŜyny piłkarskie z całej Polski oraz zespoły angielskie, duńskie, niemieckie, ukraińskie, 
białoruskie, litewskie, łotewskie i estońskie. 

W turnieju Dobiegniew Cup 2010 spodziewamy się udziału 60 zespołów,                             
w czterech kategoriach wiekowych: 

- kategoria U-9 roczniki urodzenia 2001 i młodsi – zespoły 7 osobowe 
- kategoria U-11 roczniki urodzenia 1999/2000 – zespoły 7 osobowe 
- kategoria U-13 roczniki urodzenia 1997/1998 – zespoły 11 osobowe 
- kategoria U-15 roczniki urodzenia 1995/1996 – zespoły 11 osobowe 
- kategoria U-17 roczniki urodzenia 1993/1994 – zespoły 11 osobowe 
 
Turniej Dobiegniew Cup rozgrywany jest na czterech boiskach trawiastych oraz                      

na boisku ze sztuczną nawierzchnią. Zawodnicy zakwaterowani są w salach szkolnych, 
istnieje równieŜ moŜliwość zakwaterowania w pokojach hotelowych.   

Podczas turnieju zapewniamy pełne wyŜywienie w stołówkach szkolnych oraz 
profesjonalną opiekę medyczną. 

W trakcie trwania turnieju odbywają się koncerty muzyczne gwiazd polskiej muzyki 
rozrywkowej, a wstęp na koncerty jest bezpłatny.  

Uczestnicy w czasie wolnym od rozgrywek mogą bezpłatnie korzystać z kąpieli                    
i sprzętu pływającego na tutejszej plaŜy oraz brać udział w wycieczkach krajoznawczych                
do Drawieńskiego Parku Narodowego, spływach kajakowych i rejsach Ŝaglówkami.  

 

Koszt udziału w turnieju to tylko 200 zł opłaty wpisowej od druŜyny oraz 250 zł                 
od kaŜdego uczestnika Dobiegniew Cup. 

JeŜeli zdecydujecie się wziąć udział w naszym turnieju, to prosimy o przesłanie 
zgłoszenia na załączonej karcie zgłoszeniowej w terminie do 31.05.2010 r. 

 

Do zobaczenia na XVI MMTPN Dobiegniew Cup 2010 w walce o medale, puchary               
i nagrody indywidualne oraz wiele innych atrakcyjnych wyróŜnień. 

Wszystkie dodatkowe informacje oraz regulamin turnieju znajdziecie Państwo                    
na naszej stronie internetowej www.dobiegniewcup.pl 
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