REPREZENTACJA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
ZAWODNIKÓW W KATEGORII U15 ZAGRA
W TURNIEJU MAYOR’S CUP W LAS VEGAS
31 grudnia 2021
To będzie niezwykle fascynujące i cenne doświadczenie. Młodzi piłkarze z województwa lubelskiego
po raz kolejny dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie i partnerów zagranicznych
ze stanu Nevada będą mieli okazję na przeżycie niezwykłej przygody jaką będzie gra w wielkim
międzynarodowym turnieju ,,Las Vegas Mayor’s Cup’’.

Dotychczas w ramach współpracy zrealizowano już wiele ciekawych i ambitnych przedsięwzięć
gospodarczych (np. NLAB Lubelskie – Nevada). Natomiast sam turniej jest organizowany przez miasto Las
Vegas oraz Downtown Las Vegas Soccer Club i potrwa od 18 do 21 lutego 2022 roku. Wyjazd naszych
kadrowiczów został zaplanowany na 15, zaś powrót na 24 lutego.
Reprezentację województwa, która pojedzie na te zawody utworzy grupa 16 zawodników wybranych podczas
konsultacji szkoleniowej zorganizowanej specjalnie na potrzeby wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Tuż
przed wylotem naszych młodych piłkarzy odbędzie się również wyjątkowa konferencja prasowa, na której
przedstawiony zostanie cały zespół wraz ze sztabem szkoleniowym.
– Są to najlepsi zawodnicy z klubów w województwie. Po analizie rozgrywek trzeba stwierdzić,
że najmocniejszą drużyną w tej kategorii wiekowej jest Górnik Łęczna S.A. grający w Centralnej Lidze
Juniorów U15 (zawodnicy r. 2007). Dlatego oparliśmy kadrę o tę drużynę, ale mamy zawodników z klubów
z całego województwa – mówił Prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej Pan Zbigniew Bartnik.
– Bardzo się cieszę, że młodzi piłkarze mogą polecieć do Stanów Zjednoczonych, żeby promować
Lubelszczyznę i nasz kraj. To jednak dla nich olbrzymie przeżycie i wierzę, że promocja Lubelszczyzny
w Ameryce przyniesie określone korzyści. Tych korzyści nie będzie widać z dnia na dzień, raczej
długofalowo, bo budowa marki musi trwać wiele lat – zauważa z kolei Pan Jarosław Stawiarski, Marszałek
Województwa Lubelskiego.
Udział najlepszych młodych piłkarzy z województwa lubelskiego w takim projekcie to niewątpliwie duże
wyzwanie, ale i wspaniałe przeżycia. Cała sportowa Lubelszczyzna będzie trzymać kciuki i oczekiwać na jak
najlepsze wieści z Nevady.
Na podstawie przebiegu konferencji prasowej w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w dniu 29.12.2021 r.
Biuro Prasowe LZPN

