
Sześć turniejów eliminacyjnych, a później wielki finał w Białych Błotach – piłkarska 

jesień na Kujawach i Pomorzu oraz Wielkopolsce dla młodych adeptów futbolu 

zapowiada się bardzo interesująco. We wrześniu ruszy kolejny cykl turniejów 

piłkarskich „O Puchar Niepodległości”. 

Wszystkim turniejom towarzyszyć będą piłkarskie pikniki, a w rozgrywkach mogą brać 

udział chłopcy z rocznika 2011 i młodsi oraz dziewczynki z rocznika 2010 i młodsze. 

Pierwsze turnieje odbędą się 11 września w Golubiu-Dobrzyniu i Grudziądzu. 16 

września drużyny zagrają w Skrwilnie, dwa dni później w Złotowie, 22 września w 

Białych Błotach, a 25 września w Ostaszewie. 9 października najlepsze zespoły 

przyjadą do Białych Błot, by zagrać w finale. 

– Mamy nadzieję, że zainteresowanie naszymi turniejami będzie jeszcze większe, niż 

w poprzednim roku. Piłka nożna to sport pełen dobrych emocji, ale także świetny 

sposób, by zdrowo spędzić czas – mówi Patryk Tyryłło, prezes Fundacji „Aktywni dla 

Polski”. 

W każdym z turniejów może wystartować maksymalnie po dwadzieścia drużyn, a 

imprezom będą towarzyszyć pełne atrakcji pikniki piłkarskie. Młodzi gracze i goście 

będą mogli wziąć udział w animacjach piłkarskich, konkursach sprawnościowych i 

obejrzeć występy artystyczne. Na każdego uczestnika będzie czekać również zaplecze 

gastronomiczne. 

– Pandemia nieco nas wszystkich rozleniwiła, ale mam nadzieję, że igrzyska, które 

oglądaliście przed telewizorem i emocje, które przeżywaliście razem z nami, sprawiły, 

iż chętnie ruszycie się z domów i wrócicie do aktywności fizycznej. Takie inicjatywy, 

jak te turnieje są bardzo ważne i dają dzieciakom masę frajdy – mówi Wojciech 

Nowicki, mistrz olimpijski w rzucie młotem, wielki fan piłki nożnej, który chwali 

organizację turniejów „O Puchar Niepodległości”. 

W każdym z turniejów eliminacyjnych może wystąpić maksymalnie dwadzieścia 

zespołów, a z każdego z nich dwa najlepsze będą mieć zagwarantowaną grę w 

wielkim finale, który odbędzie się 9 października w Białych Błotach. Wszyscy 

zawodnicy oraz trenerzy dostaną atrakcyjne upominki, a trzy pierwsze zespoły w 

każdym z turniejów otrzymają puchary i vouchery na zakup sprzętu sportowego o 

wartości tysiąca złotych za pierwsze miejsce, siedmiuset złotych za drugie i pięciuset 

złotych za trzecie. W wielkim finale nagrody wzrosną odpowiednio do trzech, dwóch i 

jednego tysiąca złotych. 

Organizatorem turniejów „O Puchar Niepodległości” jest fundacja Aktywni dla Polski. 

Zapisy drużyn do turniejów i więcej informacji na stronie aktywnidlapolski.pl. Udział w 

turniejach jest bezpłatny, a projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa 

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 


