H-8000. Székesfehérvár - Fecskepart, Gombócleső utca Hrsz. 4054/1
Mobil: 06-30-304-22-77
FŐNIX KUPA 2017. TÉL
Rendező: FXG Ö.Sz.Sz.

MEGHÍVÓ
Tisztelt Szakvezetők!
Tisztelettel meghívunk Benneteket a 2017-es év telén is megrendezésre kerülő és immár
hagyománnyá vált Főnix Kupa elnevezésű nemzetközi rendezvény sorozatunkra.
Most is több korosztályban várjuk a csapatok jelentkezését!

A tornák időpontjai:
2011-es korosztály: 2017. november 25.
2010-es korosztály: 2017. november 26.
2009-es korosztály: 2017. december 9.
2006-as korosztály: 2017. december 10.
2007-es korosztály: 2017. december 16.
2008-os korosztály: 2017. december 17.
Szeretnénk kérni minden jelentkezőt, hogy nevezésüket a tornára időben szíveskedjenek
elküldeni, mivel korosztályonként max. 14 csapat nevezését tudjuk elfogadni a jelentkezések
sorrendjében!!
A jelentkezést csak a regisztrációs lap kitöltésével és visszaküldésével tudjuk elfogadni!!
A torna helyszíne:
Székesfehérvár, Főnix Grund Műfüves Csarnok (H-8000, Székesfehérvár, Gombócleső u. hrsz.
4054/1)
Csarnokunkban mintegy 2300 négyzetméteren két darab 40x20 méteres szabvány műfüves pálya
található felvonalazva, +0,6 méter után palánkkal körülvéve.
Mindegyik pályához tartozik egy kb. 350 fős lelátó.
Létesítményünkben a csarnok mellett a játékosok és edzőik részére rendelkezésre állnak öltözőink a
hozzájuk tartozó zuhanyzókkal.
Klubházunkban továbbá egy mindenki által igénybe vehető büfé is található
.
További részleteket a helyszínről a www.fonixgoldfc.hu
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PROGRAM TERVEZET:
Érkezés, nevezés:
reggel 08.00. - 09.00. között.
Mérkőzések:
9:00 órától - kb.16.00 óráig tart.
pályaméret 41,2 méter x 21,2 méter,
kapuméret az 2006-2007-2008 -as korosztályoknak 4 méter x 2 méter, körbepalánk
kapuméret a 2009-2010-es korosztályoknak 3 méter x 2 méter, oldalpalánk
játékosok száma 5 +1
2011-es korosztály 3x 0,6 méter , A játék oldal palánkra folyik a két „6-os” között , játékosok
száma 4 a 4 ellen, KAPUS NINCS!!!!.
Játékvezetés: hivatásos játékvezetők
Eredményhírdetés:
Kb.17:00(díjazás: kupák az 1-3.-helyezetteknek . Különdíjazás: legjobb kapus, gólkirály, +torna
válogatottja választás)
Nevezési díj: 15.000.- HUF/csapat

Jelentkezési határidő: 2017. Október 30.
Köszönettel és Tisztelettel:
FXG Ö.Sz.Sz.

