


Koncepcja turnieju powstała w oparciu 

o pomysły przedstawione w książce 

HORSTA WEINA „FUNINO-PIĘKNA GRA”  

 

FUNINO to optymalny program rozwoju 

zdolności do gry dzieci w wieku poniżej 

10 lat. Daje graczom możliwość 

samodzielnego odkrywania atrakcyjności gry 

w piłkę nożną z interesującym programem 

uproszczonych gier, dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych 

młodych zawodników. Pozwala dziecku 

przejmować odpowiedzialność, dzięki czemu 

nabywa ono umiejętności przydatnych 

w późniejszym życiu. 

 



Człowiek określany w środowisku mianem „trenera 
trenerów”. Nie wzięło się to znikąd.  

Horst był mentorem i miał wpływ na pracę ponad 
11 000 trenerów z 54 krajów. Jest autorem 34 
książek oraz niezliczonej liczby artykułów. Jego 
prace zostały wydane w językach: hiszpańskim, 
koreańskim, greckim, niemieckim, angielskim, 
holenderskim, włoskim, japońskim, portugalskim, 
fińskim, duńskim oraz rosyjskim. 

Jedna z jego książek „Developing Youth Football 
Players” została oficjalnym podręcznikiem 
Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej i rozeszła się w 
nakładzie ponad 100 000 egzemplarzy. 

Horst Wein był konsultantem w: FC Barcelona, 
Inter Milan, AC Milan, Arsenal,Sunderland, Leeds 
United, Schalke 04, Bayer Leverkusen, a także: 
Hiszpańskim, Angielskim, Niemieckim, Szkockim, 
Duńskim oraz Fińskim Związku Piłki Nożnej. 

HORST WEIN 
 

 



Turniej piłki nożnej FUNINO Domów Dziecka jest przeznaczony dla wychowanków 

placówek opiekuńczo-wychowawczych typu dom dziecka, wioska dziecięca, 

świetlica środowiskowa i terapeutyczna, urodzonych po 

1 stycznia 2003 roku. 

 

Turniej będzie składał się z 3 etapów: 
 

¬ 4 finałów regionalnych 

¬ Obozu letniego dla najlepszych 24 zawodników oraz 24 zawodniczek finałów regionalnych 

¬ Udziału najlepszej Wyjazd najlepszej 12-stki (chłopców oraz dziewcząt) 

        w międzynarodowym turnieju Piłki Nożnej Youth Festival w Suwałkach 
 

Wszystkie etapy są nieodpłatne dla uczestników. 
 

W każdym z czterech finałów regionalnych udział wezmą 64 drużyny chłopców 

oraz dziewcząt. 
 

Drużyna składa się z 4 osób. 

 

 

 



FINAŁY REGIONALNE 
Podczas pierwszego etapu (finałów regionalnych) drużyny zostaną podzielone na 
szesnaście 4- zespołowych grup. Wszyscy uczestnicy, bez względu na osiągnięte 
miejsce otrzymają takie same upominki: medale, dyplomy oraz komplet meczowy. 
Zwycięzcy otrzymają okolicznościowy puchar. 
 

LETNI OBÓZ PIŁKARSKI 
Po rozegraniu 4 finałów regionalnych, grupa delegowanych do tego celu 
trenerów,  wskaże 24 najlepsze zawodniczki oraz 24 najlepszych zawodników, 
którzy wyjadą w lipcu na tygodniowy obóz piłkarski. Podczas obozu dzieci będą 
miały okazję trenować pod okiem profesjonalnych trenerów piłki nożnej jak 
również uczestniczyć w rożnego rodzaju aktywnościach dodatkowych. Kadra 
instruktorska podczas obozów będzie liczyła 6 osób, w tym nauczyciel języka  
angielskiego, psycholog. 
 

YOUTH FESTIVAL W SUWAŁKACH 
Ostatni etap turnieju to udział w Youth Festival - międzynarodowym turnieju piłki 
nożnej w Suwałkach 



Kalendarz rozgrywek: 
 

FINAŁY REGIONALNE 
Kraków, obiekty KS Borek (12.07.2014) 
Opole, MOSiR – Centrum Sportu (13.07.2014) 
Plewiska, GOSiR (19.07.2014) 
Cetniewo, Centralny Ośrodek Sportu       (20.07.2014) 

 

LETNI OBÓZ PIŁKARSKI 
Suwałki (01-07.08.2014) 

 

YOUTH FESTIVAL 
Suwałki (08-10.08.2014) 



 

Podczas FINAŁU REGIONALNEGO mecze rozgrywane będą jednocześnie na 8 
boiskach. Na każdym boisku FUNINO znajdują się 4 bramki. 



Kontakt: 
 

POLSKA FUNDACJA SPORTU I KULTURY 

Al. Jerozolimskie 151/10, 02-326 Warszawa 

sportikultura.org 

t: 22 745 11 75 

fax: 22 745 11 76 

 

Magdalena Ekiert 

t: + 48 22 403 47 51 

m: funino@sportikultura.org 
 

 

 

Polska Fundacja Sportu i Kultury  działa na rzecz edukacji i integracji,  dzieci  

i  młodzieży realizując projekty kulturalne i sportowe. 

Są wśród nich między innymi: 

AKTYWNA KSIĄŻKA, EKO EKO, SZANSA NA START, PALCEM PO MAPIE, 

WYTRWALE DO CELU, AKCJA REAKCJA 




