10-letni Kacper Sumara z Sanoka zagra z
gwiazd futbolu Luizem Gustavo Diasem
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Ronie nam nowa gwiazda polskiej piki nonej!
10-letni Kacper Sumara z Sanoka zagra z gwiazd futbolu Luizem Gustavo Diasem
Trening odby si 14 sierpnia na SoccaFive Arena w Wolfsburgu
Kacper Sumara, 10-latek z Sanoka spotka si z pikarzem brazylijskiej reprezentacji Luizem
Gustavo Diasem na specjalnym treningu dla zwycizcw trzeciej edycji konkursu „Akademia
Cartoon Network – Futbol”.
Kacper, ktry gra w pik odkd skoczy 4 lata, ma prawdziwy talent. Jego sposb panowania nad pik i triki,
ktre zaprezentowa w ﬁlmie przesanym na konkurs Cartoon Network sprawiy, e to wanie on zosta
wybrany na zwycizc z 396 polskich uczestnikw i wyjecha na trening z Luizem Gustavo Diasem.
Spotkanie odbyo si 14 sierpnia na SoccaFive Arena w Wolfsburgu.
Do Kacpra doczyli pozostali laureaci konkursu „Akademia Cartoon Network –Futbol” z Europy. Razem
spdzili klika godzin na intensywnym treningu pod okiem Luiza Gustavo i przed kamerami Cartoon
Network. Pikarz udzieli zwycizcom kilku rad na temat tego, jak szlifowa technik gry i jak dopracowa
triki. Chopcy rozegrali te mecz, aby sprawdzi w praktyce to, czego si nauczyli. Po treningu Luiz Gustavo
omwi ze zwycizcami ich nagrania konkursowe i wrczy im trofea. Jak mwi Kacper: „Wyjazd by super
przygod. Fajnie byo si „pokiwa’’ z Luizem Gustavo i dosta od niego autograf. Ciesz si, e
poznaem sympatycznych kolegw z innych krajw, z ktrymi rozegralimy kilka gierek”.
Luiz Gustavo te nie szczdzi chopcom komplementw i powiedzia „wietnie si bawiem bdc czci
Akademii Cartoon Network. Te dzieci s bardzo utalentowane. Mam nadziej, e dziki temu
konkursowi odkryj swj potencja i uwierz, e marzenia si speniaj”.
Dziki zwycistwu w „Akademii Cartoon Network - Futbol” potencja Kacpra ju zosta zauwaony. Rodzice
chopca zdradzaj, e pod koniec sierpnia Kacper pojedzie do Anglii na spotkanie ze skautami z jednego z
tamtejszych klubw. Widzowie ciekawi talentu Kacpra ju we wrzeniu bd mogli zobaczy go w akcji w
materiale podsumowujcym trening zwycizcw „Akademii Cartoon Network – Futbol”. Tymczasem jego
zwyciski klip konkursowy mona zobaczy TUTAJ.
Luiz Gustavo Dias
Luiz Gustavo Dias (urodzony 23 lipca 1987) jest brazylijskim pikarzem. Od sierpnia 2013 gra
w niemieckim klubie VfL Wolfsburg na pozycji pomocnika. W 2011 roku Gustavo zosta wybrany do
brazylijskiej reprezentacji narodowej przez selekcjonera Mano Menezesa, by zagra w towarzyskim
meczu z Niemcami. Gustavo zadebiutowa 10 sierpnia w 86 minucie. W 2013 roku zagra w turnieju
o Puchar Konfederacji FIFA, ktry Brazylia wygraa, pokonujc Hiszpani 3 do 0. Gustavo gra we wszystkich
meczach rozgrywek.
Akademia Cartoon Network – Futbol
Akademia Cartoon Network – Futbol to konkurs dla uzdolnionych, modych pikarzy z Europy.
W poprzednich edycjach konkursu zwycizcy mogli wygra trening z Robinem van Persie oraz ukaszem

Podolskim. W tym roku nagrod by trening z pikarzem brazylijskiej reprezentacji Luizem Gustavo.
Tegoroczna edycja konkursu odbywaa si rwnoczenie w siedmiu krajach: Polsce, Rosji, Rumunii, Bugarii,
Belgii, Holandii, na Wgrzech oraz regionie obejmujcym Niemcy, Austri i Szwajcari. Zgoszenia w formie
klipw wideo prezentujcych umiejtnoci pikarskie uczestnikw mona byo przesya od 16 maja do 13
czerwca przez stron konkursow www.cartoonnetwork.pl/akademia-cn. W konkursie udzia wzio 396
uczestnikw z Polski w wieku od 6 do 15 lat. Wszystkie nadesane klipy zostay umieszczone
w internetowej galerii i poddane gosowaniu internautw, ktre odbyo si midzy 14 a 29 czerwca. W ten
sposb wyoniono 20 ﬁnalistw, z ktrych jury wybrao gwnego zwycizc – Kacpra Sumar.
W 2012 roku polskim zwycizc konkursu zosta 13-letni Mateusz Mielczarek z Czstochowy, a w 2013 roku
13-letni Patryk Nowicki z Brzozwki.
Ju drugi rok z rzdu partnerem konkursu Cartoon Network byo Football Academy – oglnopolska
sie elitarnych szkek pikarskich dla dzieci. Wraz ze stacj Football Academy zachcaa do udziau
w konkursie talenty pikarskie z caej Polski. Patronem medialnym konkursu by magazyn Bravo Sport.
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