
 

 

 

 

Turniej piłkarski InvestGDA CUP 2021 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 

Start: 25.08.2021 r. (środa) 

11.30 - otwarcie biura zawodów tunel nr 1: (weryfikacja drużyn męskich U8M), 12.30  (weryfikacja drużyn 

żeńskich U10K)  

13.00 – rozpoczęcie turnieju U8M, 14.00 – rozpoczęcie turnieju U10K 

17.00 – Mecz Marzeń Gdańskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego 

19.30 – zakończenie turnieju i rozdanie nagród 

Miejsce rozgrywek: płyta główna Polsat Plus Arena Gdańsk na wyznaczonych boiskach (załącznik) 

Organizator: Arena Gdańsk Operator sp. z o.o. oraz Pomorski Związek Piłki Nożnej 

Informacje organizacyjne: Marcin Szczukowski, tel. 517-250-671, m.szczukowski@arenagdansk.com  

 

WEJŚCIE ZAWODNIKÓW I STREFA ŁAWEK REZERWOWYCH: 

Prosimy o przyjazd zawodniczek i zawodników przebranych w stroje do gry. Organizator zapewnia miejsce 

dla drużyn w wyznaczonych strefach trybuny żółtej. Wejście drużyn i weryfikacja odbywa się przez tunel nr 

1 (mapa na dole). Organizator zapewnia drużynom suchy prowiant, który odbierają trenerzy po weryfikacji 

drużyn. 

Drużyny muszą posiadać jednolite stroje oraz w rezerwie powinny mieć komplet własnych koszulek 

markujących (znaczników). 

 

WEJŚCIE KIBICÓW I STREFA GASTRONOMICZNA: 

Dla kibiców Organizator otwiera strefę trybuny żółtej, wejście odbywa się przez bramofurty w sektorze     

M-T. Zabrania się przechodzenia na inne części trybun.  

Organizator zapewnia otwarcie punktu gastronomicznego wewnątrz sektora trybuny żółtej wraz z miejscami 

siedzącymi.  

Zabrania się wchodzenia kibiców do strefy ławek rezerwowych zespołów oraz na poziom płyty stadionu. Z 

kolei zawodnicy mogą wchodzić do strefy kibiców. 

WC dla zawodników i kibiców są dostępne wewnątrz trybuny żółtej stadionu. 
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STREFY TRYBUNY ŻÓŁTEJ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN STADIONU: 

We wszystkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem decydują postanowienia Regulaminu Stadionu 

znajdującego się pod linkem: https://download.cloudgdansk.pl/stadionenerga-pl/d/20171215/stadion.pdf  

Wszyscy uczestnicy turnieju zobligowani są do przestrzegania powyższego regulaminu i stosowania się do 

poleceń Organizatora.  

 

PARKING: 

Parking dla busów – P3A po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania do Organizatora, następnie po 

otrzymaniu specjalnej karty parkingowej. 

Rekomendowany parking dla samochodów osobowych to P5 na zasadach polityki parkingowej stadionu 

znajdującej się pod linkiem: https://polsatplusarenagdansk.pl/stadion/Przewodnik,a,3002  

 

OBUWIE I MURAWA: 

Organizator dopuszcza do udziału zawodników w obuwiu typu lanki – preferowane lub korki. W innym 

przypadku Organizator zapewnia sobie możliwość niedopuszczenia zawodnika do gry w innym obuwiu.  

Drużyny, które nie grają muszę opuścić strefę płyty głównej boiska i przejść na strefę sztucznej murawy lub 

do strefy trybuny żółtej. Wejścia na wyznaczone boiska odbywają się w wyznaczonych sektorach przez pas  

 

 
  

STREFA DRUŻYN STREFA KIBICÓW 
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sztucznej murawy. W przypadku niestosowania się do powyższych zasad Organizator może 

zdyskwalifikować zespół.  

 

REGULAMIN TURNIEJU I SYSTEM GRY: 

Znajduje się w osobnym załączniku do wiadomości.  

 

NAGRODY: 

Organizator zapewnia nagrody rzeczowe oraz puchary. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W kwestiach spornych decyduje Organizator 

Zgłoszone drużyny mają obowiązek wypełnić oświadczenia RODO stanowiące załącznik do regulaminu 

turnieju oraz dostarczyć je w oryginałach lub mailem (na adres: m.szczukowski@arenagdansk.com ) 

organizatorowi turnieju InvestGDA CUP2021 

Organizator zapewnia sobie prawo zmiany niniejszego komunikatu organizacyjnego. 

 

 

WEJŚCIE DRUŻYN TUNEL NR 1 

PARKING P3A BUS 

STREFA KIBICÓW 

PARKING P5 
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