Fragaria Cup Nemzetközi Ifjúsági Labdarúgó Torna 17. Évfolyam,
2018. július 2-6, Eperjes (Prešov), Szlovákia
A torna hivatalos programja
2018. július 1.
- a csapatok érkezése, a csapatok regisztrációja a központi regisztrációs helyen „Bowling pri trati”, Jazdecká utca 1/A, 9.00 20.00 óra között, elszállásolás
2018. július 2.
- mérkőzések az egyes csoportokban
2018. július 3.
- mérkőzések az egyes csoportokban, a csapatok ünnepélyes sorakozója és zászlós felvonulása a város központjában, a torna
ünnepélyes megnyitója
2018. július 4.
- mérkőzések az egyes csoportokban, fogadás a hivatalos vendégeknek, edzőknek és a csapatok vezetőinek
2018. július 5.
- mérkőzések az egyes csoportokban, felépítményi rész, play off
2018. július 6.
- play off és az egyes kategóriák döntője, a torna ünnepélyes kiértékelése és befejezése
A csapatok 8 fiú és 1 lány kategóriába jelentkezhetnek:
Kategória

Születési év

Játékidő

U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15
A15

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2003

1 x 25´
1 x 25´
1 x 25´
1 x 25´
2 x 17´
2 x 25´
2 x 25´
2 x 30´
2 x 17´

Játékosok
száma
5+1
6+1
6+1
6+1
7+1
10 + 1
10 + 1
10 + 1
7+1

Pálya méretei

Kapu méretei

20 x 40 m
35 x 55 m
35 x 55 m
35 x 55 m
48 x 68 m
Klasszikus pálya
Klasszikus pálya
Klasszikus pálya
48 x 68 m

3x2m
5x2m
5x2m
5x2m
5x2m
Klasszikus pálya
Klasszikus pálya
Klasszikus pálya
5x2m

Játékosok
cseréje
tetszés szerint
tetszés szerint
tetszés szerint
tetszés szerint
tetszés szerint
max.7 játékos
max.7 játékos
max.7 játékos
tetszés szerint

CSAPATOK:
A hivatalos csapat max. 20 főből állhat, a csapat edzőjét és vezetőjét is beleértve. További vendégeket, drukkereket és a játékosok
szüleit a szervezők szívesen látnak. A játékosok életkora nem lépheti túl az egyes kategóriáknál megadott határt. Minden játékos
csak egy csapatban és csak egy életkor-kategóriában indulhat. A csapat edzőjének vagy a vezetőjének minden mérkőzés során
rendelkeznie kell a listán feltüntetett összes játékos útlevelével vagy regisztrációs igazolványával.
Minden csapatnak saját edzővel vagy csapatvezetővel kell rendelkeznie!!!
BIZTOSÍTÁS:
A résztvevő csapatok kötelesek minden hivatalos résztvevő számára a torna egész idejére biztosítást kötni. A csapatvezetőnél
rendelkezésre kell állni a játékosok biztosítási kártyáinak, vagy a biztosított személyek névsorát tartalmazó biztosítási kötvénynek,
minden mérkőzésen a torna időszaka alatt.
Azon országok állampolgárai, amelyek nem EU tagállamok, a kezeléssel összefüggő költségeket egyénileg készpénzben,
közvetlenül a helyszínen fizetik.
NYILATKOZATOK:
Az összes csapat edzője köteles a regisztráció során leadni:
- nyilatkozat a játékosok egészségi állapotáról
- a játékosok teljes jegyzéke, család- és utónév, születési dátum, útlevélszám vagy regisztrációs igazolvány száma és a mez
száma
- az edző nyilatkozata, hogy a torna minden mérkőzése során rendelkezésére fog állni a jegyzéken feltüntetett valamennyi
játékos regisztrációs igazolványa /útlevele/.
A TORNA ALAPSZABÁLYAI:
Az UEFA, SFZ labdarúgó szabályok szerint folyik a játék, valamint a szervezők által az egyes kategóriákban speciálisan
módosított szabályok szerint.
- a csapatok alapcsoportokba lesznek szétosztva a tornára jelentkező csapatok száma szerint, és előre meghatározott kulcs
szerint fognak játszani,
- U8, U9, U10, U11, U12 kat. és A15 kat. - játékoscsere tetszés szerinti a mérkőzés során,
- U13, U14, U15 kat. – engedélyezett csere max. 7 játékos a mérkőzés során,
- a többi szabályt a bejelentkezett csapatoknak a torna utasításaival együtt küldjük el.
TÁRGYNYEREMÉNYEK:

A FRAGARIA CUP 2018 tornán minden kategória vándorserlegért játszik, amely egy évre kerül a győztes tulajdonába.
Minden kategória első három legjobb csapata az alábbi nyereményekben részesül:
- vándorserleg a torna győztesének
- győzelmi kupa az első, második és harmadik helyért
- oklevelek és arany, ezüst és bronzérem
- tárgynyeremények az első, második és harmadik helyet elért csapat minden játékosának /max. 18 játékos/
- a legjobb kapus, játékos és góllövő
- „Részvételi tanúsítvány“ minden csapatnak
- „FAIR PLAY“ díj a csapat legsportszerűbb és legtisztességesebb viselkedéséért az egész torna során
SZÁLLÁS ÉS ÉTKEZÉS:
A szállás 2018.7.1-vel kezdődik és 2018.7. 6-val ér véget.
A Kategória:
hotel****
B Kategória:
hotel***, panzió***
C Kategória:
hotel**, panzió**
D Kategória:
diák kollégium
Az étkezés vacsorával kezdődik 2018.7.1-én és ebéddel végződik 2018.7.6-án
Étkezés: teljes ellátás /reggeli, ebéd, vacsora/.
Azok a csapatok, amelyek bejárnak, rendelhetnek maguknak étkezést.
A SZÁLLÁS ÉS ÉTKEZÉS ÁRAI EGYES KATEGÓRIÁKBAN A JELENTKEZÉSI LAPON OLVASHATÓK!
RÉSZVÉTELI DÍJ ÉS LETÉTI DÍJ:
A részvételi díj csapatonként és kategóriánként érvényes:
- 130,- € / minden csapat – a szervezőn keresztül elszállásolt csapatok
Azok a klubok, amelyek a tornára egy csapatnál többel jelentkeznek, és a részvételi díjat 2017.5.15-ig megfizetik, a szervezőtől
kedvezményben részesülnek:
230,- € / két csapat
300,- € / három csapat
360,- € / négy csapat
430,- € / öt csapat
- 350.- € azoknak a csapatoknak, amelyek a szállást és étkezést nem a szervezők hivatalos kínálata alapján biztosítják
maguknak /nem érvényes az Eperjes és Kassa megyékből érkező csapatokra/.
A részvételi díj tartalmazza:
- a városi tömegközlekedést
- az ingajáratot a pályákra
- belépést az ünnepélyes fogadásra a csapatok edzői és vezetői számára
- belépést az összes kísérő rendezvényre
Kedvezményes belépő:
- Aquapark Delňa vízi világ
- Nyári strand
- Csillagvizsgáló és planetárium
- OUTDOOR Park kötélhágcsós élményközpont
- a Szt. Miklós konkatedrális kilátótornya
- „Zlá diera“ -”Rossz lyuk” barlang Szinyelipócon /Lipovce/
- bowling a„Bowling pri trati“ központban
- Kilátótorony – a Vízművek tornya
- 5D mozi – ZOC MAX
- Laser game
Amennyiben a csapat lemondja a tornán való részvételét, a részvételi díjat nem fizetjük vissza.
Letéti díj 200,- € csapatonként – előleg a szállásért és étkezésért. A regisztráció során 2018. július 1-én a letéti díj leszámításra
kerül a csapat összköltségének összegéből.
A részvételi díj és letéti díj befizetésének végső határideje: 2018. május 15.
Azok a csapatok, amelyek az elsők között regisztrálnak és kifizetik a fenti díjakat, előnyben részesülnek a szállás kiválasztásánál.
A JELENTKEZÉSI LAP BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE:

2018. május 15.

www.football.4sport.sk – minden információ a tornáról és a bejelentkezett csapatok listája.

