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MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKARSKI „OMEGAMED DEYNA CUP JUNIOR”
W dniach 27-29 września 2013 roku w Starogardzie Gdańskim pod patronatem PZPN odbędzie się
międzynarodowy młodzieżowy turniej piłkarski pn. Omegamed Deyna Cup Junior, w którym weźmie udział
ponad 400 młodych sportowców reprezentujących kluby piłkarskie Polski, Szwecji, Rosji, Litwy i Białorusi,
m.in. Lech Poznań, Arka Gdynia, Śląsk Wrocław, Jagiellonia Białystok, Zagłębie Lubin, Korona Kielce, Ruch
Chorzów, Zawisza Bydgoszcz, Arkonia Szczecin, Górnik Zabrze, Baltika Kaliningrad, FC Neman Grodno, FK
Nevezis, ŁKS Łódź, Wisła Kraków.
Turniej zostanie rozegrany na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Deyny, w dwóch kategoriach wiekowych:
chłopcy urodzeni w 2003 roku oraz chłopcy z 2004 rocznika i młodsi. Łącznie planowany jest udział 40
drużyn – po 20 7-osobowych zespołów w każdej kategorii wiekowej. Rozgrywki odbywać się będą
systemem „każdy z każdym”. Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i medale, każda drużyna
otrzyma puchar. Zwycięzca turnieju otrzyma markowy komplet strojów piłkarskich. Prowadzone będą
również klasyfikacje na najlepszego strzelca, najlepszego bramkarza i najlepszego zawodnika turnieju.
Przewidziane są także atrakcje dodatkowe dla uczestników turnieju, trenerów, rodziców dzieci i
pozostałych kibiców. Podczas turnieju zostanie uruchomiona strefa rozrywki dla dzieci, można będzie
zwiedzać wystawę z Muzeum Legii Warszawa poświęconą Kazimierzowi Deynie. 14 września br. zostanie
uruchomiona strona internetowa www.deynajuniorcup.pl
_________________________________________
Turniej Deyna Cup jest jednym z ważniejszych elementów strategii promocyjnej realizowanej przez
Starogard Gdański – rodzinne miasto Kazimierza Deyny. Celem kampanii związanej z upamiętnieniem
najwybitniejszego polskiego piłkarza jest promocja zdrowego, aktywnego stylu życia, rozwijanie postaw
patriotycznych i poczucia dumy, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, a także wspieranie i promocja polskiego
sportu. W ciągu 3 lat wdrażania kampanii pn. „Legenda Deyny” w Starogardzie Gdańskim powstał szlak
edukacyjno-turystyczny, wykonana została rzeźba piłkarza, stworzony portal informacyjny
www.legendadeyny.pl , dokonano rekonstrukcji Stadionu Miejskiego im. Kazimierza Deyny, odbyły się
liczne konkursy i imprezy poświęcone Deynie.
_________________________________________

Dodatkowe informacje:
Ludwik Szakiel, naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej UM,
ludwik.szakiel@um.starogard.pl , tel. kom. 663788728
Marcin Kaszubowski, prezes Klubu Sportowego Beniaminek 03,
marcin.kaszubowski@mkkaszubowski.pl , tel. kom. 609221411
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