
do.zobaczenia.w.luzinie

17-18
listopada

24-25
listopada

2
grudnia

15-16
grudnia

5-6
stycznia

19-20
stycznia

26-27
stycznia

2-3
lutego

2
marca

3
marca

t.joryn@gosrit.luzino.pl
+48 534 920 902

p.buzala@gosrit.luzino.pl
+48 502 149 817

p.radecki@gosrit.luzino.pl
+48 501 104 483

k.piatek@gosrit.luzino.pl
+48 501 425 426

p.jasielski@gosrit.luzino.pl
+48 794 700 154

g.semak@gosrit.luzino.pl
+48 605 764 000

m.graczyk@gosrit.luzino.pl
+48 509 786 531

m.cytryniak@gosrit.luzino.pl
+48 500 469 697

s.piatek@gosrit.luzino.pl
+48 513 151 137

s.piatek@gosrit.luzino.pl
+48 513 151 137

rocznik
2009

rocznik
2006

kategoria
Junior B

rocznik
2005

rocznik
2006

rocznik
2004

rocznik
2008

rocznik
2007

Dziewczyny
U-13

Kobiety
open

zapraszamy!

luzino 2018/19



Każdy może stać się częścią tegorocznego Kaszub Cup!

Kaszubskie Towarzystwo Sportowo - Kulturalne, GOSRiT 
Luzino oraz LZS jak co roku w okresie zimowej przerwy 
rozgrywkowej organizują już X jubileuszowy cykl 
ogólnopolskich turniejów w halową piłkę nożną o nazwie 
„Kaszub Cup”.

WW 9-letniej historii turniejów uczestniczyło 850 drużyn z 
ponad 170 klubów szkolących młodych piłkarzy na terenie 
całego kraju. W tym czasie zaszczycili nas swoją obecnością 
m. in.: Rafał Kaczmarczyk (2-krotny reprezentant kraju), 
Karol Piątek (Mistrz Europy U-18), Bartosz Ława, Paweł 
Buzała (byli „ekstraklasowcy”), Marcus da Silva (zawodnik 
Arki Gdynia), Marcin Martyniuk (były kapitan Bałtyku 
Gdynia)Gdynia) czy Czesław Michniewicz (Mistrz Polski 

Na tegoroczną edycję zaplanowano 10 turniejów w katego-
riach począwszy od rocznika 2009, a na chłopcach urodzo-
nych w roku 2002 skończywszy. Nie zapomnieliśmy oczywi-
ście o damskiej części piłkarskiej społeczności i tak na luty 
przewidziane są turnieje w kat. Dziewczyn U-13 oraz w kat. 
Kobiet Open. 

W edycji 2017/18 gościliśmy 170 drużyn, w których skład 
wchodziło  ponad 2 000 młodych piłkarzy z 4 województw. Ro-
zegraliśmy 700 meczów, w których padło 2 500 bramek. Spę-
dziliśmy na hali w Luzinie aż 150 godzin, czyli 9 000 minut, 
czyli... 540 000 sekund! 

To właśnie Wy tworzycie to niesamowite wydarzenie, a w tym 
roku razem możemy stać się częścią już X jubileuszowego
„Kaszub Cup” 2018/19!  

Partnerzy:

Organizatorzy:

www.facebook.com/kaszubcup


