Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej

Dobiegniew Cup
im. Kazimierza Górskiego

3 - 9 lipca 2016

Szanowni Państwo! Rodzice, Opiekunowie, Trenerzy i Kierownicy drużyn
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Dobiegniew Cup 2016 im. Kazimierza Górskiego, którego XXII edycja odbędzie się w dniach 3 - 9 lipca 2016 r. w Dobiegniewie,
w województwie Lubuskim.
Turniej rozgrywany jest rokrocznie od 1995 roku. W dotychczasowych edycjach brały w nim udział młodzieżowe drużyny
piłkarskie z całej Polski oraz zespoły z Niemiec, Anglii, Szkocji, Szwecji, Danii, Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi i Ukrainy.
Dobiegniew Cup to największy letni turniej piłkarski w Polsce, zbierający co roku doskonałe oceny wśród opiekunów, trenerów
i kierowników uczestniczących w nim drużyn.
Turniej Dobiegniew Cup rozgrywany jest zarówno na boiskach trawiastych jaki i z nawierzchnią sztuczną. Do dyspozycji mamy
łącznie 12 boisk. Rozgrywki prowadzone są przez 5 dni turnieju po dwa mecze dziennie.
Każda drużyna biorąca udział w turnieju rozegra minimum 8 spotkań.
W 2016 roku rozgrywki będą prowadzone w pięciu kategoriach wiekowych chłopców:
- kategoria U-9 (F1) żak – rok urodzenia 2007 i młodsi
- kategoria U-11 (E1) orlik – rok urodzenia 2005 i młodsi
- kategoria U-13 (D1) młodzik – rok urodzenia 2003 i młodsi
- kategoria U-15 (C1) trampkarz – rok urodzenia 2001 i młodsi
- kategoria U-18 (B1) junior – rok urodzenia 1998 i młodsi
Jako organizatorzy staramy się dbać o każdy szczegół: organizację, zakwaterowanie, posiłki, imprezy okołoturniejowe.
W zależności od wyboru opcji pobytu, drużyny mogą być zakwaterowane w salach szkolnych (szkoły na terenie Dobiegniewa),
w ośrodku turystycznym lub pod własnymi namiotami na polach biwakowych (trzy w pełni wyposażone plaże). Podczas turnieju
zapewniamy pełne wyżywienie w stołówkach szkolnych oraz pełną opiekę medyczną i ubezpieczenie uczestników.
Turniej tradycyjnie rozpoczyna ceremonia otwarcia z prezentacją uczestniczących drużyn i przemarsz korowodem przez
miasto na Stadion Miejski, a samo zakończenie to największa frajda dla młodych piłkarzy – ceremonia rozdania nagród, okazałych
pucharów – replik Pucharu Świata, oraz wielki festyn muzyczny z gwiazdami polskiej muzyki rozrywkowej, a także pokaz sztucznych
ogni. W trakcie trwania turnieju organizowane są dodatkowo koncerty muzyczne i różnego rodzaju konkursy. Dodatkowo uczestnicy
w czasie wolnym od rozgrywek mogą bezpłatnie korzystać z kąpieli i sprzętu pływającego na tutejszych plażach. Dzięki dogodnej
lokalizacji oraz przepięknym położeniu Dobiegniewa wśród jezior i lasów Puszczy Drawskiej, Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej
Piłki Nożnej w Dobiegniewie dostarcza uczestnikom wielu przyjemnych i niezapomnianych wrażeń.
Koszt udziału w turnieju to 400 zł opłaty wpisowej od drużyny oraz koszt osobowy w zależności od wybranej opcji:
-

odpłatność za udział bez wyżywienia i zakwaterowania to 200 zł/osoba/tydzień,

-

odpłatność z obiadem bez zakwaterowania – 300 zł/osoba/tydzień*,

-

odpłatność z pełnym wyżywieniem bez zakwaterowania – 400 zł/osoba/tydzień*,
* (w tych opcjach istnieje możliwość zakwaterowania pod własnymi namiotami na trzech w pełni wyposażonych plażach)

-

odpłatność za pełne wyżywienie i zakwaterowanie w salach szkolnych – 480 zł/osoba/tydzień,

-

odpłatność za pełne wyżywienie i zakwaterowanie w ośrodku turystycznym – 600 zł/osoba/tydzień,

Dodatkowe informacje, kartę zgłoszeniową oraz regulamin turnieju znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej
www.dobiegniewcup.pl
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