
Grupy wiekowe

• U17 (urodzeni 2006 i młodsi), 10+1

• U15 (urodzeni 2008 i młodsi), 10+1

• U13 (urodzeni 2010 i młodsi), 8+1

• U12 (urodzeni 2011 i młodsi), 8+1

• U11 (urodzeni 2012 i młodsi), 6+1

• U10 (urodzeni 2013 i młodsi), 6+1

• U 9 (urodzeni 2014 i młodsi), 6+1

Planowany tryb turniejowy

• Dwa dni turniejowe (sobota i niedziela)

• Min. 12 drużyn w każdej grupie wiekowej

• Dwie grupy po sześć drużyn

• Mecze półfinałowe i finałowe

• Krótkie przerwy między meczami

• Wszystkie miejsca są grane

• Jednakowa liczba meczów dla wszystkich

• Każda drużyna gra rano lub popołudniami

• Sędzia związkowy na wszystkich meczach

• Medale i certyfikaty dla każdego zawodnik

Miejsce turnieju

Turniej GERMANY CUP 2023 odbędzie się na różnych 
obiektach sportowych w Monachium. Jest trzecim co do 
wielkości miastem w Niemczech i znajduje się w 
Bawarii, w południowo-wschodniej części Niemiec.

Na wszystkich boiskach sportowych emocje i przeżycia 
są zapewnione również poza boiskiem, istnieje 
atrakcyjny program ramowy (np. system pomiaru 
strzałów, pneumatyczne boisko do piłki nożnej, tenis 
piłkarski).

Odwiedź Allianz Arena

Na życzenie zwiedzanie Allianz Arena może by 
zarezerwowane na piątek.
Jeśli jesteś zainteresowany, prosimy o kontakt.

Program

Piątek

• Obiadokolacja (jeśli została wykupiona)

• Ceremonia otwarcia (ok. 19:30)

• Odgrywanie hymnów narodowych

• Mecze otwarcia

Sobota

• Śniadanie

• Mecze rundy wstępnej

• Program ramowy

• Czas wolny 

• Obiadokolacja

Niedziela

• Śniadanie

• Mecze rundy wstępnej/baraże

• Półfinały, Finały

• Ceremonia wręczenia nagród

Zakwaterowanie

Oferujemy różne opcje zakwaterowania w 
korzystnych cenach. Różne hostele, schludne 
hotele w korzystnych cenach i hotele 4-
gwiazdkowe.

Wolne miejsce dla trenera/opiekuna

W przypadku rejestracji do dnia 31.12.2022
(od 20 osób) przejmujemy koszty zakwaterowania i 
wyżywienia dla trenera lub opiekuna.

Koszty turnieju

Wpisowe 79 € za drużynę (≈ 372 zł)
plus 30 € opłaty sędziowskie (≈ 141 zł)

www.germany-cup.com

München, 9 -11 czerwca 2023


