
Leeftijdsklassen

• U17 (2005 en jonger), 11 tegen 11

• U15 (2007 en jonger), 11 tegen 11

• U13 (2009 en jonger), 11 tegen 11

• U13/U12 (2009, 2010 en jonger), 9 tegen 9

• U11 (2011 en jonger), 7 tegen 7

Er vinden twee toernooien plaats in het U13 en U12. 

Een toernooi (U13) wordt gespeeld op een groot veld 

(11 tegen 11), het tweede toernooi (U13/U12 gemengd) 

wordt gespeeld op een compact veld (9 tegen 9).

Toernooi modus

• Tweedaags toernooi (zaterdag/zondag)

• Elke leeftijdsgroep met 12 teams

• Twee groepen van zes team

• Halve finales en finales

• Alle plaatsen worden uitgespeeld

• Korte pauzes tussen de wedstrijden

• Elk team hetzelfde aantal wedstrijden

• Op zaterdag elk team speelt in de ochtend of middag

• Scheidsrechters van de voetbalbond

• Bekers en oorkondes voor elke speler

Toernooilocatie

De GERMANY CUP 2022 wordt gespeeld in Alfsee, 

gelegen in het noordwesten van Duitsland, ongeveer 70

km van de grens Nederland/Duitsland.

Veel accommodaties liggen direct aan het 

avonturenpark Alfsee. 

Op alle sportvelden is er een aantrekkelijk programma 

(bijv. Shot speed systeem, luchtvoetbalveld, voetbaltennis)

Programma

Vrijdag

• Diner

• Opening (vrijblijvend, 19.30 uur)

• Spelen van de volksliederen

Zaterdag

• Ontbijt

• Toernooi dag 1

• Aantrekkelijk programma

• Recreatieprogramma (b.v. avonturenpark Alfsee)

• Diner

Zondag

• Ontbijt

• Toernooi dag 2

• Halve finales, Finales

• Award ceremonie

Accommodaties

We bieden verschillende accommodaties tegen 

redelijke prijzen. Naast het vakantiepark Alfsee met 

de beachcamp, kun je ook verblijven in moderne 

jeugdherbergen of een hotel.

Eén persoon gratis

Bij meer als 20 deelnemers gratis verblijf 

(overnachting en maaltijden) voor een trainer indien

voor 31 december 2021 wordt ingeschreven.

Twee nachten incl. halfpension vanaf 89 €

Toernooikosten

Inschrijfgeld 69 € per team

plus € 25 voor scheidsrechters per team

www.germany-cup.com

Alfsee, 15 – 17 April 2022 (Pasen)
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