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Warszawa, 02.03.2017 r.
Informacja prasowa
Już za dwa dni rozpoczyna się I Międzynarodowy Turniej Gamesball w piłkę nożną „Warsaw Cup 2017”
z Finałem na Stadionie PGE Narodowy.
Gamesball, to dwustronna gra stołowa piłka nożna i hokej. Zasady i taktyka gry w piłkę niemal w całości odzwierciedlają grę
w piłkę nożną. Tym samym można poznać i doskonalić umiejętności piłkarskie tj. zasady gry, taktykę i grę zespołową. Jest przy
tym wiele pozytywnych emocji sportowych i zabawy.
Grać i wygrywać mogą osoby w każdym wieku, zarówno dzieci 8 letnie a nawet osoby 108 letnie. Co ważne dla każdego
rodzica: gra jest doskonałą alternatywą dla nadmiernego przesiadywania dzieci przy komputerze i telewizji. Gra zapewnia
gimnastykę tak dla ciała jak i umysłu. Gracze rozwijają umiejętności manualne, zdolności przewidywania i współpracy. Przy
grze dzieci i młodzież nabierają pewności siebie. Gamesball uczy umiejętności kreowania pomaga wyszukać i rozwijać liderów
oraz organizatorów a w przyszłości: kapitanów drużyn, sędziów sportowych, kierowników, dyrektorów, prezesów i właścicieli
firm.
Pierwszy Międzynarodowy Turniej Gamesball ma charakter otwarty. Jego celem jest dostarczenie pozytywnych emocji
sportowych przy dobrej zabawie. A jednocześnie pomoc w integracji rodzin, pokoleń i różnych środowisk.
Turniej rozgrywany będzie wyłącznie w kategorii drużynowej. Każda drużyna składać się będzie z 2 osób. Warunek konieczny: 1
osoba (kapitan) musi być osobą pełnoletnią, zaś druga osoba musi być niepełnoletnia: np. brat, siostra, syn, córka, wnuczek,
wnuczka lub znajomy.
Reprezentacje krajów: do Turnieju zapraszamy drużyny z Polski, Europy oraz całego świata. Warunkiem udziału w Turnieju jest
zapisanie drużyny przez osobę pełnoletnią na listę zgłoszeniową drużyn Turnieju.
W zależności od ilości drużyn zapisanych do Turnieju przewiduje się 4 stopniowe eliminacje.
Turnieje lokalne, prowadzone będą w miejscowościach, w których zgłosi się najwięcej zainteresowanych drużyn.
Turnieje wojewódzkie, prowadzone na szczeblu wojewódzkim, zwykle odbywać się będą w miastach wojewódzkich. W
Turniejach wojewódzkich wezmą udział zwycięzcy (po 3 drużyny) Turniejów lokalnych.
Finały zostaną rozegrane na Stadionie PGE Narodowy w czasie trwania Międzynarodowych Targów Świat Piłki. Organizatorzy
Targów w okresie 3 dni spodziewają się ok. 100 000 uczestników.
Pierwszego dnia trwania Targów (7 kwietnia br.) w Turnieju o Puchar Polski wezmą udział zwycięzcy (po 3 drużyny) Turniejów
wojewódzkich.
Drugiego dnia trwania Targów (8 kwietnia br.) w Turniej o Puchar Międzynarodowy, rywalizować będą drużyny reprezentujące
poszczególne kraje. W pierwszej kolejności kraj będą reprezentowały drużyny (osoby) pochodzące z danego kraju. Przy braku
zgłoszeń drużyn z jakiś krajów, wybrany kraj mogą reprezentować drużyny pochodzące z Polski.
Trzeciego dnia trwania Targów (9 kwietnia br.) w Turnieju finałowym o Puchar Turnieju „Warsaw Cup 2017” rywalizować będą
32 zwycięskie drużyny z dwóch Finałów rozgrywanych w poprzednich dniach w ilości:
 16 najlepszych drużyn z Turnieju o Puchar Polski oraz
 16 najlepszych drużyn z Turnieju o Puchar Międzynarodowy
Zasady gry, Regulamin Turnieju, formularz zgłoszeniowy do zapisywania drużyn oraz bieżące informacje o Turnieju publikowane
są na oficjalnej stronie Spółki Gamesball Sp. z o.o.: http://www.gamesball.pl .
Harmonogram Turnieju.
Do 3 marca br. trwają zapisy do Turnieju. Formularz znajduje się na stronie http://www.gamesball.pl .
Do 19 marca br. rozgrywane będą Turnieje Lokalne, w miejscowościach, gdzie zgłosi się największa liczba drużyn.
Do 2 kwietnia br. rozgrywane będą Turnieje Wojewódzkie.
7 kwietnia br. Turniej Finałowy o Puchar Polski na Stadionie PGE Narodowy.
8 kwietnia br. Turniej Finałowy o Puchar Międzynarodowy na Stadionie PGE Narodowy.
9 kwietnia br. Turniej Finałowy o Puchar „Warsaw Cup 2017” na Stadionie PGE Narodowy.
Zapraszamy: Uczestników Turnieju, Organizacje, Związki, Kluby oraz Organizatorów wspierających, Media, Sponsorów,
Fundatorów nagród i Partnerów.
Turniej objęty został patronatem Ministra Sportu i Turystyki (MSiT), Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN), Szkolnego Związku
Sportowego (SZS), Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe (LZS) oraz wielu zacnych Ambasadorów.

Organizator Główny: Gamesball Sp. z o.o.
Organizatorzy wspierający: Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, SZS, LZS, OSIR Starogard Gdański
Fundatorzy nagród: PZPN, Worldfootball Expo, OSHEE, oraz inni.
Patroni medialni Turnieju / Targów: NC+, Giga Sport, Sportowefakty.pl, Marketing Relacji Sp. z o.o., Piłka Nożna, sport.pl,
Groupon, futbol.pl, wiele innych.
Gamesball Sp. z o.o., 02-758 Warszawa, ul. Mangalia 4,
www.gamesball.pl, tel. +48 885 48 52 50, email: bok@gamesball.pl
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dla m.st. Warszawy, KRS 00003136623, NIP 952 20 66 066,

ZABAWA * SPORT * EMOCJE * NAGRODY

O Organizatorze:
Gamesball Sp. z o.o. jest jedynym producentem i licencjobiorcą wzoru użytkowego gry Gamesball w Polsce i UE.
Misją firmy jest integracja rodzin, pokoleń i społeczeństwa, dostarczanie emocjach sportowych i dobrej zabawy.
Spodziewamy się, że Gamesball przyczyni się do dalszej popularyzacji piłki nożnej we wszystkich środowiskach.
Gamesball będzie doskonałym narzędziem dla Trenerów w każdym Klubie do omówienia taktyki, wytłumaczenia i
przećwiczenia różnych strategii. Przy Gamesball można zauważyć przewagi gry zespołowej nad grą indywidualną.
Jak wiemy PZPN opracował w Podręczniku „Narodowy model gry”, który ma ułatwić prowadzenie zawodników od żaka do
futbolu seniorskiego.
Gamesball może być pomocnym narzędziem wspierającym program szkoleniowy PZPN. Gra Gamesball będzie dla klubów
dobrym, dodatkowym narzędziem wspierającym szkolenie i utrwalanie właściwych nawyków juniorów.
Gamesball może być pomocny dla Klubów w zdobywaniu nagród finansowych z Programu Pro Junior System, czyli premie dla
zespołów ekstraklasy, I ligi i II ligi za każdą minutę spędzoną na boisku przez młodzieżowca lub wychowanka w meczu o punkty
w lidze lub reprezentacji (od U-17 wzwyż). PZPN przeznaczył na ten cel po 10 mln zł rocznie przez wiele lat. Najlepsze kluby
stawiające na młodzież z dobrymi wynikami sportowymi z w/w programu otrzymają po ok. 1 mln zł.
Wierzymy w to, że gra Gamesball pomoże odnosić sukcesy sportowe i finansowe każdej drużynie i każdemu klubowi.
Tym samym również pomoże odnieść jeszcze większe sukcesy Polskiej reprezentacji piłki nożnej kobiet i mężczyzn.
Gra Gamesball jest pomocna nie tylko dla doskonalenia zawodników, ale również do zaproponowania miłego spędzenia
czasu obecnym i nowym kibicom sportowym.
W grę Gamesball powinien zaopatrzyć się każdy stadion, klub lub obiekt sportowy, ośrodek rekreacji, kultury, dla których
ważna jest: sport, kultura fizyczna, zdrowe społeczeństwo oraz zwiększenie przychodów finansowych.
Gra Gamesball może stanowić doskonały prezent dla dzieci w wieku szkolnym lub starszych.
Kontakt dla mediów:
Małgorzata Autuch, malgorzata.autuch@marketingrelacji.com, tel. +48 885 48 52 50
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