
Fragaria Cup      Turneu international de fotbal juniori  

Al 18-lea 2.-6. iulie 2019, Prešov, Slovacia  
 

 

Programul oficial al turneului  

1. iulie 2019 
- sosirea echipelor, inregistrarea echipelor la sectia centrala de inregistrare Bowling pri trati, str. Jazdecká 1/A de la 9.00 h pana 

la orele 20.00, cazare  

2. iulie 2019 
- meciuri din grupe, ceremonial si defilarea cu drapele a echipelor in centrul orasului, deschiderea festiva a turneului 

3. iulie 2019 
- meciuri din grupe, receptia oaspetilor oficiali, a antrenorilor si a conducatorilor echipelor 

4. iulie 2019 
- meciuri din grupe 

5. iulie 2019 
- meciuri din grupe, partea superioara a turneului, play off 

6. iulie 2019 
- play off si finala pe categorii  kategóriách, ceremonia de evaluare si incheierea turneului 

 

Echipele se pot inscrie in 8 categorii pentru baieti si 1 categorie pentru fete: 

 

Categoria Anul 

nasterii 

Timp de joc 

 

Numar jucatori Dimensiuni teren 

 

Dimensiuni porti Schimbari de 

jucatori 

U8 2011 1 x 25´ 5 + 1 20 x 40 m 3 x 2 m arbitrar 

U9 2010 1 x 25´ 6 + 1 35 x 55 m 5 x 2 m arbitrar 

U10 2009 1 x 25´ 6 + 1 35 x 55 m 5 x 2 m arbitrar 

U11 2008 1 x 25´ 6 + 1 35 x 55 m 5 x 2 m arbitrar 

U12 2007 2 x 17´ 7 + 1 48 x 68 m 5 x 2 m arbitrar 

U13 2006 2 x 25´ 10 + 1 Teren clasic Teren clasic  max.7 jucatori 

U14 2005 2 x 25´ 10 + 1 Teren clasic Teren clasic  max.7 jucatori 

U15 2004 2 x 30´ 10 + 1 Teren clasic Teren clasic  max.7 jucatori 

A15 2004 2 x 17´ 7 + 1 48 x 68 m 5 x 2 m arbitrar 

  

ECHIPELE: 

Delegatia oficiala poate avea maximum 20 de persoane, inclusiv antrenorul si conducatorul echipei. Alti oaspeti, fani si parintii 

jucatorilor vor fi bineveniti si organizatorii saluta prezenta lor. Varsta jucatorilor nu poate depasi limita data pentru fiecare 

categorie. Fiecare jucator poate juca numai intr-o singura echipa si intr-o singura categorie de varsta. Antrenorul sau conducatorul 

de echipa trebuie sa aiba la dispozitie in timpul fiecarui meci pasapoartele sau legitimatiile de inregistrare tuturor jucatorilor 

trecuti pe lista.  

Fiecare echipa trebuie sa aiba un antrenor al sau sau un conducator (sef) de echipa!!! 

ASIGURAREA:  
Echipele participante sunt obligate sa aiba asigurare pentru fiecare participant oficial pe toata perioada sejurului la turneu. 

Conducatorul echipei e obligat sa aiba asupra sa cardurile de asigurat a jucatorilor sau o asigurare colectiva cu lista nominala cu 

persoanele asigurate la fiecare meci pe parcursul intregului turneu.  

Participantii a caror tari nu sunt membre UE, vor achita costurile legate de ingrijiri medicale direct pe loc. 

DECLARATII: 

Antrenorii tuturor echipelor sunt obligati ca la inregistrare sa predea urmatoarele:  

- Declaratie privind starea de sanatate a jucatorilor 

- Lista completa a jucatorilor, incluzand prenumele si numele, data nasterii, seria si numarul pasaportului sau a legitimatiei 

de inregistrare si numerele de pe tricouri 

- Declaratia antrenorului referitor la faptul ca in timpul fiecarui meci va avea asupra sa legitimatiile/pasapoartele tuturor 

jucatorilor care figureaza pe lista.    

REGULI DE BAZA ALE TURNEULUI: 

Se joaca conform regulilor de fotbal ale UEFA, FSF(Federatia Slovaca de Fotbal) si a regulilor special adaptate de catre 

organizator pe categorii de varsta.  

- Echipele vor fi impartite in grupe de baza in functie de numarul participantilor si vor juca conform unei scheme stabilite 

in prealabil, 

- cat. U8, U9, U10, U11, U12 si cat. A15 -  schimbarea jucatorilor se va face arbitrar pe parcursul meciului, 

- cat. U13, U14, U15 -  este permisa schimbarea a maximum 7 jucatori in timpul meciului, 

- celelalte reguli vor fi transmise echipelor inscrise in instructiuni ale turneului. 

 

PREMII: 

Fiecare categorie la turneul FRAGARIA CUP 2019 joaca pentru cupa transmisibila, care ramane in posesia invingatorului timp de 

un an. 



Primele trei cele mai bune echipe din fiecare categorie vor fi premiate in felul urmator: 

- cupa transmisibila pentru castigatorul turneului  

- cupe de invingatori pentru locul intai, doi si trei  

- diplome si medalii de aur, argint si bronz 

- premii in obiecte pentru fiecare jucator a echipelor clasate pe locul intai, doi si trei /max. 18 jucatori/ 

- cel mai bun portar, jucator si marcator  

- „Certificat de participant“ pentru fiecare echipa 

- premiul „FAIR PLAY“ pentru echipa cu cel mai frumos si corect comportament pe parcursul intregului turneu  

CAZAREA SI MANCAREA: 

Cazarea incepe in data de 1.7.2019 si se incheie in data de 6.7.2019. 

Categoria A: hotel****   

Categoria B: hotel***, pensiune*** 

Categoria C: hotel**, pensiune** 

Categoria D: camin studentesc  

Categoria E:   camin studentesc de nivel mai inferior  

Cu mancarea se incepe cu cina din 1.7.2019 si se termina cu masa de pranz din 6.7.2019. 

Mancarea: trei mese /mic dejun, pranz, cina/. 

Echipele care vor face naveta isi pot comanda mancarea ulterior. 

PRETURILE DE CAZARE SI MANCARE PE CATEGORII SUNT MENTIONATE IN FORMULARUL DE 

INSCRIERE(APLICARE) LA TURNEU ! 

 

TAXA DE PARTICIPARE SI DEPOZITUL:  

Taxa de participare este valabil pentru o echipa si pentru fiecare categorie in parte: 

- 130 € / fiecare echipa – in cazul echipelor cazate prin intermediul organizatorului 

Cluburile care se inscriu la turneu cu mai mult de o echipa si achita taxa de participare pana in data de 15.5.2019, vor beneficia de 

discount din partea organizatorului, astfel:  

240 € / doua echipe  330 € / trei echipe 380 € / patru echipe 450 € / cinci echipe 

- 350.- € pentru echipele care nu isi asigura cazarea si masa prin intermediul ofertei oficiale ale organizatorilor. 

Taxa de participare cuprinde: 

- transportul urban in comun 

- transportul privind transferul la terenurile de joc 

- intrarea la receptia festiva pentru antrenori si conducatorii de echipe 

- accesul la toate evenimentele speciale  

Intrare mai ieftina la: 

- Aquapark Delňa  

- Strandul de vara 

- Observatorul si Planetarium  

- Centrul cu funicular OUTDOOR Park  

- Turnul de observare a Catedralei sf. Nicolae 

- Pestera „Zlá diera“ Lipovce 

- bowling v „Bowlingu pri trati“ 

- Turnul de observare – Turn - apa    

- 5D cinema – ZOC MAX 

- Laser game 

 

In caz de renuntare la turneu, taxa de participare nu se returneaza.  

Depozitul de 200 € pentru fiecare echipa – avans pentru cazare si masa. La inregistrare, in data de 1.iulie 2019, depozitul se va 

scadea din cheltuielile totale ale echipei.  

Taxa de participare si depozitul trebuie sa fie achitate cel mai tarziu pana in data de 15.mája 2019.  

 

KAUTIUNEA: 
La sosire, delegatia va achita o cautiune de 50 € pentru fiecare echipa. Din aceasta cautiune se vor achita eventualele pagube 

comise de membrii echipei la camine. Cautiunea va fi inapoiata in cazul in care camerele de la locurile de cazare vor fi inapoiate 

in starea lor initiala.  

 

TERMENUL DE TRIMITERE A INSCRIERILOR:    15. máj 2019 

 

www.fragariacup.4sport.sk –  toate informatiile privind turneul si lista cu echipele inscrise. 
 

http://www.4sport.sk/

