
Zapraszam na GERMANY CUP 2023 !
Międzynarodowy turniej piłkarski dla młodzieży w czterech lokalizacjach w Niemczech.

Graj z nami w piłkę w 2023 roku. Będzie to niezapomniane wydarzenie dla wszystkich zawodników, trenerów i rodziców.

19 – 21 maj 2023

Arendsee
Juniorzy: U13, U12, U11, U10, U9

26 – 28 maj 2023

Frankfurt
(Zielone Świątki)

Juniorzy: U19, U17, U15, U14, U13, U12, U11, U10, U9
Juniorki: U17, U15, U13

9 - 11 czerwiec 2023

München
Juniorzy: U17, U15, U13, U12, U11, U10, U9

16 - 18 czerwiec 2023

Arendsee
Juniorzy: U15, U13, U12, U11, U10, U9

30 czerwiec – 2 lipiec 2023

Magdeburg
Juniorzy: U15, U13, U12, U11, U10, U9

Dlaczego warto wziąć udział w GERMANY CUP 2023 ?

• Ponad 2200 drużyn z 17 krajów

• uczestniczyło w ciągu ostatnich dziesięciu lat, począwszy od roku 2012

• Duża liczba meczów, długi czas gry

• Krótkie przerwy między meczami

• Medale i certyfikaty dla wszystkich zawodników

• Atrakcyjny program ramowy

• Wspaniałe warunki zakwaterowania sprawiają, że wyjazd drużyny jest 
niezapomnianym przeżyciem



Zakwaterowanie

• Różne opcje zakwaterowania. Nowoczesny hostel, proste hotele i 4-gwiazdkowe hotele.

• 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.

Planowany tryb turniejowy

• Dwa dni turniejowe (sobota i niedziela)

• Min. 12 drużyn w każdej grupie wiekowej

• Dwie grupy po sześć drużyn

• Po nich następują mecze półfinałowe i finałowe

• Gra będzie toczyć się o wszystkie miejsca w klasyfikacji

• Krótkie przerwy między meczami

• Krótki czas oczekiwania

• Jednakowa liczba meczów dla wszystkich

• Każda drużyna gra rano lub popołudniami

• Sędzia związkowy obecny na wszystkich meczach

• Medale i certyfikaty dla każdego zawodnika

Program 

Piątek

• Obiadokolacja (jeśli została wykupiona)

• Ceremonia otwarcia (ok. 19:30)

• Odgrywanie hymnów narodowych

• Mecz otwarcia

Sobota

• Śniadanie

• Mecze rundy wstępnej

• Program ramowy

• Rekreacja

• Obiadokolacja

Niedziela

• Śniadanie

• Mecze rundy wstępnej/baraże

• Półfinały

• Finały

• Ceremonia wręczenia nagród

www.germany-cup.com


