
 



 

 

 

Zdolna młodzież to podstawa istnienia każdego klubu. Arka Gdynia od lat słynie z 

rozbudowanego systemu szkolenia młodzieży na bardzo wysokim poziomie, wyznaczając 

najwyższe standardy w tej dziedzinie. Szkolenie od najmłodszych lat, daje możliwość selekcji 

najzdolniejszych adeptów piłki nożnej, którzy w dalszym etapie zasilają szeregi drużyn 

seniorskich Arki Gdynia. 

 

 

 

W ostatnim okresie największymi osiągnięciami młodzieżowców były: brązowy medal 

Mistrzostw Polski juniorów starszych w 2009 roku, srebrny medal juniorów młodszych w 

2010 roku oraz największy sukces - Mistrzostwo Polski i złote medale juniorów starszych w 

2012 roku. W osiągnięciu wszystkich wyżej wymienionych sukcesów, znaczącą rolę odegrali 

wychowankowie Arki Gdynia. 

 

Szkolenie dzieci i młodzieży w Arce Gdynia odbywa się na dwóch poziomach. 

Najmłodsze roczniki trenują w sekcji piłki nożnej utworzonej przy Stowarzyszeniu 

Inicjatywa Arka Gdynia, powołanym do życia w 2005 roku. W tej sekcji, szkolone są dzieci 

w wieku już od 6 roku życia (rocznik 2006) do 15 lat (rocznik 1997). 

 

Najzdolniejsi chłopcy z SI Arka Gdynia, terenu Pomorza, a nawet całej Polski są 

rekrutowani, a następnie pozyskiwani do Juniorów Młodszych i Starszych Arki Gdynia, 

które stanowią przedsionek drużyn seniorskich Arki. 



 

 

 

Utrzymanie szkolenia młodzieży na najwyższym poziomie, wymaga bardzo dużych 

nakładów personalnych oraz finansowych (zapewnienie internatu i wyżywienia dla 

chłopców spoza Gdyni, odnowa biologiczna, leczenie, rehabilitacja). Od wielu lat system ten 

sprawdza się dzięki współpracy wielu instytucji (jak np. Gdyńskie Liceum Autorskie, gdzie 

specjalnie dla nas utworzone zostały klasy sportowe) oraz bezcennemu wsparciu ze strony 

Urzędu Miasta oraz sponsorów.  

 

Razem możemy budować Młodą Arkę, która w przyszłości ma stanowić fundament I 

drużyny Arki Gdynia. Dlatego zwracamy się do Państwa o finansowe wsparcie, gwarantując 

w zamian, że przekazane przez Państwa pieniądze będą wymiernie przekładać się na jakość 

szkolenia w Arce, ponieważ w całości zostaną przekazane na bieżącą regulację zobowiązań 

wynikających z współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Arka oraz prowadzenie 

internatu i inne koszty bezpośrednio związane z organizacją szkolenia młodzieży. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STRUKTURA DRUŻYN PROWADZONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE 

INICJATYWA ARKA GDYNIA: 
 

 SI Arka -  rocznik 2004 

 SI Arka – rocznik 2003 

 SI Arka – rocznik 2002 

 SI Arka – rocznik 2001 

 SI Arka – rocznik 2000 „Młodzi Wojownicy” 

 SI Arka – rocznik 1999 „Młodzi Wikingowie” 

 SI Arka – rocznik 1998 „Młode Leszcze” 

 SI Arka – rocznik 1997 „Młodzi Gniewni” 

Wymienione drużyny, poza regularnymi treningami, biorą udział w różnego rodzaju 

turniejach i zawodach organizowanych na terenie całej Polski oraz za granicą. Ponadto od 

12 lat, każdego roku SI Arka Gdynia wraz z Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 

organizuje międzynarodowy turniej halowej piłki nożnej dla 13-latków, który cieszy się 

bardzo dużym zainteresowaniem. W turnieju biorą udział m.in. takie drużyny jak: Lech 

Poznań, Cracovia Kraków czy Borusia Dortmund. Wspierając naszą szkółkę piłkarską, 

otwieracie młodym chłopcom drogę do największych sukcesów.   

 

 

 



 

W  ZAMIAN ZA WSPARCIE OFERUJEMY: 
 

1. Startowy pakiet kibica, 

 

2. Karnet na mecze I drużyny Arki Gdynia, 

 

3. Logo na oficjalnej stronie internetowej www.arka.gdynia.pl w pasku dot. inicjatywy. 

 

4. Informację na oficjalnej stronie internetowej w zakładce „Inicjatywa Arka”. 

 

5.  Radość  z sukcesów młodych Arkowców! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY  DO  WSPÓŁPRACY ! 

 

 

http://www.arka.gdynia.pl/

