Fragaria Cup Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej dla Młodzieży
17 rocznik od 2 do 6 lipca 2018 roku, Preszów, Słowacja
Oficjalny program turnieju
1 lipca 2018
 przyjazd, rejestracja drużyn w głównym punkcie rejestracyjnym w Bowling pri trati (Kręglarnia przy torach), ul. Jazdecká
1/A od 9.00 godz. do 20.00 godz., zakwaterowanie
2 lipca 2018
 mecze w ramach grup podstawowych
3 lipca 2018
 mecze w ramach grup podstawowych, uroczyste rozpoczęcie i parada drużyn z flagami po centrum miasta, uroczyste
otwarcie turnieju
4 lipca 2018
 mecze w ramach grup podstawowych, przyjęcie dla oficjalnych gości, trenerów i kierowników drużyn
5 lipca 2018
 mecze w ramach grup podstawowych, mecze dodatkowe, play off
6 lipca 2018
 play off i finały w poszczególnych kategoriach, uroczyste ogłoszenie wyników i zakończenie turnieju
Drużyny mogą się zgłoszać do 8 chłopięcych i 1 dziewczęcej kategorii:
Kategoria
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15
A15

Rok
urodzenia
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2003

Czas gry

Ilość graczy

Wymiary boiska

Wymiary bramki

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´

5+1
6+1
6+1
6+1
7+1
10 + 1
10 + 1
10 + 1
7+1

20 x 40 m
35 x 55 m
35 x 55 m
35 x 55 m
48 x 68 m
boisko klasyczne
boisko klasyczne
boisko klasyczne
48 x 68 m

3x2m
5x2m
5x2m
5x2m
5x2m
boisko klasyczne
boisko klasyczne
boisko klasyczne
5x2m

Wymiana
graczy
dowolnie
dowolnie
dowolnie
dowolnie
dowolnie
max 7 graczy
max 7 graczy
max 7 graczy
dowolnie

DRUŻYNY:
Oficjalna drużyna może zawierać max. 20 osób, wliczając trenera i kierownika drużyny. Pozostali goście, kibice i rodzice
zawodników są również mile widziani przez organizatorów. Wiek graczy nie może przekroczyć granicy określonej dla każdej
kategorii. Każdy gracz może reprezentować jedynie jedną drużynę i jedną kategorię wiekową. Trener lub kierownik drużyny
muszą mieć przy sobie podczas każdego meczu paszporty, lub karty rejestracyjne wszystkich graczy podanych na liście piłkarzy.
Każda drużyna musi posiadać swojego trenera lub kierownika drużyny!!!
UBEZPIECZENIE:
Drużyny biorące udział w turnieju muszą mieć zapewnione ubezpieczenie dla wszystkich oficjalnych uczestników, na cały okres
trwania turnieju. Kierownik drużyny musi posiadać (do wglądu) legitymacje ubezpieczeniowe graczy lub ubezpieczenie na każdy
mecz w ramach turnieju, zawierające imienną listę ubezpieczonych graczy.
Uczestnicy z innych krajów, które nie są członkami UE, będą indywidualnie pokrywać koszty związane z leczeniem,
bezpośrednio na miejscu.
OŚWIADCZENIA: Trenerzy wszystkich drużyn są zobowiązani przekazać podczas rejestracji:
- oświadczenie o stanie zdrowia graczy
- kompletną listę piłkarzy, wliczając imię i nazwisko, datę urodzenia, numer paszportu lub numer karty rejestracyjnej oraz
numer dresu
- oświadczenie trenera, że podczas każdego meczu na turnieju będzie posiadał do wglądu karty rejestracyjne/paszporty/
wszystkich graczy podanych na liście piłkarzy.
PODSTAWOWE ZASADY TURNIEJU: Mecze będą rozgrywane według zasad piłki nożnej UEFA, zasad SFZ oraz według
zasad organizatora, specjalnie przystosowanych dla poszczególnych kategorii.
- drużyny zostaną rozstawione do grup podstawowych, których liczba będzie zależeć od ilości zgłoszonych drużyn,
rozgrywki będą przebiegać zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami,
- kat. U8, U9, U10, U11, U12 i kat. A15 - podczas meczu można dowolnie wymieniać graczy,
- kat. U13, U14, U15 - podczas meczu można wymienić max. 7 graczy,
- pozostałe zasady zostaną podane w instrukcji turnieju, która zostanie przesłana zgłoszonym drużynom.
NAGRODY: Każda kategoria w turnieju FRAGARIA CUP 2016 gra o puchar wędrowny, który staje się własnością zwycięzcy
na okres jednego roku.
Trzem najlepszym drużynam w każdej kategorii zostaną przyznane następujące nagrody:
- puchar wędrujący dla zwycięzcy turnieju

-

puchary zwycięskie za pierwsze, drugie i trzecie miejsce
dyplomy oraz złote, srebrne i brązowe medale
nagrody od firmy adidas dla każdego gracza drużyny, która zajęła pierwsze, drugie i trzecie miejsce /max 18
zawodników/
najlepszy bramkarz, gracz i strzelec
„Certyfikat uczestnictwa“ dla każdej drużyny
nagroda „FAIR PLAY“ dla drużyny, która podczas całego turnieju najrzadziej łamała przepisy i grała tzw. „czystą grę“.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Zakwaterowanie rozpoczyna się 1.7.2018 i kończy 6.7.2018.
Kategoria A:
hotel****
Kategoria B:
hotel***, pensjonat***
Kategoria C:
hotel**, pensjonat**
Kategoria D:
dom studencki
Wyżywienie rozpoczyna się od kolacji 1.7.2018 i kończy obiadem 6.7.2018.
Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja
Drużyny, które będą dojeżdżały, mogą dodatkowo zamówić wyżywienie.
CENY ZA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE SĄ PODANE W FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYM !
OPŁATA ZA UCZESTNICTWO I DEPOZYT:
Opłata za uczestnictwo dla każdej drużyny i każdej kategorii osobno wynosi:
- 130.- € / za każdą drużynę – drużyny, które będą zakwaterowane przez organizatora
Kluby, które zgłoszą do turnieju więcej niż jedną drużynę i które uiszczą opłatę za uczestnictwo do 15.5.2018 otrzymają od
organizatora rabaty:
230.- € / za 2 drużyny; 300.- € / za 3 drużyny; 360.- € /za 4 drużyny; 430.- € / za 5 drużyn;
- 350.- € / za każdą drużynę, która nie skorzysta z oficjalnego zakwaterowania i wyżywienia oferowanego
organizatorem.
Opłata za uczestnictwo obejmuje:
 miejski transport publiczny
 transport wahadłowy na boiska
 wolne wejście na przyjęcie dla trenerów i kierowników drużyn
 wolne wejście na wszystkie wydarzenia towarzyszące
Bilety ulgowe:
 Aquapark Delňa
 Basen odkryty
 Obserwatorium astronomiczne i planetarium
 Park linowy OUTDOOR Park
 Wieża widokowa w katedrze św. Mikuláša
 Jaskinia „Zlá diera“ Lipovce
 Kręgielnia „Bowling pri trati“
 Wieża widokowa- Vodárenská veža
 Kino 5D – ZOC MAX
 Laser game
W przypadku odstąpienia drużyny z turnieju opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi.
Depozyt 200,- € za każdą drużynę – zaliczka za zakwaterowanie i wyżywienie. Podczas rejestracji w dniu 1 lipca 2018 depozyt
zostanie odliczony od całkowitej sumy za turniej, którą będzie uiszczać drużyna.Opłatę za uczestnictwo i depozyt należy wpłacić
najpóźniej do 15 maja 2018 roku.
KAUCJA:
Drużyna po przyjeździe jest zobowiązany do wpłacenia kaucji w wysokości 50.- € za każdą drużynę.
Z kaucji zostaną zapłacone szkody wyrządzone przez uczestników turnieju w domu studenckim. Kaucja zostanie zwrócona, jeśli
pokoje zostaną oddane w stanie niepogorszonym.
TERMIN ZGŁOSZENIA:

15 maja 2018 r.

www.fragariacup.4sport.sk – wszystkie informacje o turnieju i lista zgłoszonych drużyn.

