Idea: zorganizować międzynarodowy turniej piłkarski dla dzieci w kat. U9 i U10 grających w klubach z małych miast (do 100.000 mieszkańców) i wsi. Turniej
który zostanie podzielony na etapy: 1 turnieje kwalifikacyjne; 2 finał krajowy w Polsce; 3 turniej międzynarodowy w Portugalii.
Terminarz: turnieje eliminacyjne: wrzesień/październik 2020, turniej finałowy w Polsce: 7 listopad 2020 Termin turnieju europejskiego: 15-17 luty 2021
Miejsce turnieju finałowego: Portugalia, Seixal – obiekty Akademii SL Benfica i miasta Seixal (klub Seixal 1925)
Wymiary boiska: 56/40 m x 28/20 m. Boisko maksymalne: 56 x 28 m, minimalne: 40x20 m
Bramki/piłki: w obu kategoriach 5x2 m ( w turnieju finałowym w Portugalii 6x2 m). Uwaga w kat. U9 dopuszczalne są bramki 3x2 m, piłka rozmiar 4
Liczba zawodników: U9 & U10: 7 + 3 rezerwowych, System gry: 1+6 . Czas gry: U10: 15 min, U9: 12 min, Liczba meczów w turnieju: min. 5 max. 9
Eliminacje do turnieju w Polsce: KIELCE 18.10.2020
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Odbędą się w 8 lokalizacjach i będą to turnieje jednodniowe dla danej kategorii wiekowej: Szczawno Zdrój * Bochnia * Aleksandrów Łódzki * Szczecin
Grudziądz * Rzeszów * Czeladź * Kielce.
Zespoły które się zgłoszą mogą zagrać w wielu turniejach. Mogą być to drużyny: klubowe(kluby z małych miast (100.000) i wsi, podwórkowe, szkolne,
oraz drużyny stworzone ad hoc (nie będące członkami PZPN) np. drużyny reprezentujące markę sponsora.
Liczba zespołów na danym turnieju eliminacyjnym: 16-24. Jest to uzależnione od liczby boisk. Minimalna liczba to 4 boiska [16 zespołów w turnieju].
Optymalna to 6 boisk [24 zespoły w turnieju].
Turniej finałowy: Wrocław (7.11.2020) rozgrywany na 6 boiskach o wymiarach 52 x 26 m. Zagra w nim 12 zespołów w każdej kategorii wiekowej. Do
turnieju we Wrocławiu gościnnie zaprosimy zespoły z Słowacji, Czech i Niemiec (min. MSK Żylina, Slovan Liberec, etc.)
Wpisowe do turnieju: 500 PLN od zespołu, każdy kolejna drużyna z danego klubu płaci 400 PLN.
Rejestracja: https://forms.gle/1gPzAXKd6hbgQVsNA Info: +48 694 421 646; +48 508 857 707
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Turniej eliminacyjny:
zwycięzca turnieju otrzymuje kwalifikacje do turnieju finałowego we Wrocławiu, który odbędzie się na nowoczesnych obiektach Ślęzy Wrocław;
każdy z chłopców ze zwycięskiego zespołu otrzymuje koszulkę piłkarską marki SELECT;
najlepszy zawodnik danego zespołu otrzymuje nagrodę – piłkę marki SELECT
zwycięzca wygrywa 16 bezpłatnych biletów lotniczych (14 zawodników + 2 trenerów) do Portugalii na obóz sportowy [wartość nagrody ok. 10.000
PLN] – nagrodę funduje portugalskiewakacje.pt
1 z trenerów turnieju wylosuje bezpłatny wyjazd na konferencję trenerską do Portugalii. Nagrodę funduje COMT COACHING CLUB
Indywidualnie - najlepsi piłkarze (bez zwycięzców) maja szansę kwalifikacji do zespołu CCC i zaproszenie na 2 dniowe zgrupowanie we Wrocławiu
wraz z udziałem w turnieju finałowym – nagrodę funduje SPORTS CLUB VACATION
Turniej finałowy Wrocław 07.11.2020:
Zwycięzca turnieju wygrywa bezpłatny tygodniowy pobyt (nocleg, wyżywienie, transport lokalny) i grę w europejskim turnieju finałowym w Portugalii
(bilety lotnicze wygrał w turnieju wojewódzkim); ponadto otrzyma dwa komplety strojów (koszulki, spodenki, getry) wraz z logo swojego klubu i
logotypami najważniejszych sponsorów turniejów eliminacyjnych, w których zagra w Portugalii.
Wśród pozostałych zawodników ze wszystkich zespołów będzie prowadzona selekcja do udziału w turnieju finałowym w Portugalii. Selekcja będzie
kontynuowana podczas WINTER CAMP PORTUGAL [Szczecin*Wrocław*Warszawa] i lista zawodników zaproszonych na turniej do Portugalii zostanie
opublikowana 6.01.2021.
Nagroda dodatkowa:
od SPORT CLUB VACATION: wśród wszystkich uczestników turniejów eliminacyjnych losujemy 1 osobę która wygrywa bezpłatny tygodniowy obóz
sportowy dla siebie + innego dziecka [wylosowane dziecko/rodzic decyduje kto ma z nim pojechać] w wakacje 2021 w Portugalii ! Losowanie
odbędzie się na żywo podczas turnieju finałowego we Wrocławiu.

