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          BERLIN CUP 
  BERLIN / NIEMCY 
        VI EDYCJA 
03 - 04 czerwca 2011 

  
Kategorie : Chłopcy  U17, U15, U13, U11 
Organizatorzy : F.C Concordia Wilhelmsruh 1895 e.V. 
Region : Berlin 
Przewidywana liczba drużyn: 50    
   
 
Berlin Cup: udane połączenie dwóch światów. Turniej rozgrywany jest w przyjaznej, cichej dzielnicy 
Pankow, z której szybko można dojechad tramwajem do tętniącego życiem centrum Berlina. Ten 
niepowtarzalny kontrast jest jedną z wielu atrakcji turnieju Berlin Cup 2011.  
 
PLAN TURNIEJU 

Kategoria U17 U15 U13 U11(7) 

Urodzeni w dniu / po 01.01.94 01.01.96 01.01.98 01.01.00 

Drużyny w kategorii 12 12 12 12 

Czas trwania meczu 2x15’ 2x15' 2x15' 2x15’ 

Liczba zawodników  11 11 11 7 

Minimum gier 

Rezerwowi 

4 

5 

4 

5 

4 

5 

4 

powracający 
 
Boiska 
Berlin Cup 2010 rozgrywany będzie w dwóch miejscach, położonych w północnej części Berlina. 
Główny obiekt to Nordenarena należący do FC Concordia Wilhelmsruh 1895 . To nieduży park 
sportowy oferujący 4 boiska ( 2 trawiaste, 1 sztuczne oraz 1 małe boisko), klub dysponuje także 
domem klubowym oraz nowymi szatniami z prysznicami. Drugi obiekt to Kissingenstadion, 
oddalony od Nordenarena o ok. 7 km. Obiekt posiada 2 boiska ( 1 trawiaste, 1 sztuczne), a także 
boisko do siatkówki, dom klubowy oraz szatnie.  
 

UWAGA: Należy pamiętad o właściwym obuwiu do gry na sztucznej trawie. 

 

Uwaga: w związku z różnymi zasadami określania kategorii wiekowych przez związki piłki nożnej 
krajów uczestniczących organizatorzy dopuszczają grę: 

w drużynach z Anglii i Walii, we wszystkich kategoriach, wszystkich zawodników urodzonych 
przed/po 1.09 roku poprzedniego 
w drużynach z USA, we wszystkich kategoriach, wszystkich zawodników urodzonych przed/po 
1.08 roku poprzedniego 
w drużynach z Danii, we wszystkich kategoriach, 2 zawodników urodzonych przed/po 1.10 roku 
poprzedniego 
 
Nagrody 

1. Miejsce 1 – 4 w kategorii – puchar dla drużyny. 
2. Puchar Fair Play w kategorii. 
3. Upominek dla każdego zawodnika. 
 
Program 

Klub FC Concordia Wilhelmsruh  ma ogromne doświadczenie w organizacji różnorodnych imprez 
sportowych a jego park będzie  w czwartkowe popołudnie stał otworem dla uczestników. 
Wieczorem kierownicy drużyn spotkają się w restauracji sportowej w domu klubowym na przyjęciu. 
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Zawodnicy mogą wziąd udział w spotkaniu „dom otwarty”. Na piątek rano zaplanowano początek 
eliminacji, dzięki czemu po południu będzie sporo wolnego czasu.  Ceremonia otwarcia odbędzie się 
w godzinach porannych na terenie obiektów sportowych . Organizatorzy przygotują listę super 
atrakcyjnych punktów Berlina, do których można będzie się udad w wolnym czasie. W sobotę 
dokooczenie eliminacji, mecze klasyfikacyjne i finały. Wieczorem odbędzie się ceremonia rozdania 
nagród na głównym boisku. Sobotni wieczór umożliwia ponowne zwiedzanie Berlina.  
 

Czwartek 2/6 po południu przyjazd do punktu zbiórki – akredytacja i informacje  
   od 14.00  
  wieczorem spotkanie kierowników drużyn w domu klubowym 
   uczestnicy – „dom otwarty” w parku sportowym  
Piątek  3/6 rano eliminacje 
  rano ceremonia otwarcia  
  wieczorem zwiedzanie Berlina 
Sobota 4/6 w ciągu dnia  mecze eliminacyjne, mecze kwalifikacyjne i finały 
  po południu rozdanie nagród  
  wieczorem  czas wolny – zwiedzanie Berlina   
Niedziela 5/6 rano wyjazd do domu  

 
INFORMACJE TURYSTYCZNE 
 
Odległośd z Warszawy do Berlina około 600 km., z Poznania około 280 km. 
 Berlin (około 3,5 mln. mieszkaoców) – stolica Niemiec. W drugiej połowie XX w. podzielony na 

Berlin Zachodni i Wschodni. Mur berlioski runął w 1989 roku. Berlin to stare historyczne 
budowle jak Brama Brandenburska i ruiny Reichstagu i nowe jak Muzeum Holocaustu. 

 Stadion Olympia zbudowany na rozkaz Hitlera na olimpiadę 1936 roku był poddany renowacji 
na Mistrzostwa Świata 1974 i na Mistrzostwa 2006.  

Organizator: 
FC Concordia Wilhelmsruh jest małym klubem, został założony w 1895 pod nazwą Concordia Berlin. 
Klub reprezentuje 19 drużyn. Więcej na: www.cw1895.de  
 
 
CENY ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA* 
 
DE13B007-SCH-M-HB          02  – .05.06.11 305,-PLN* 

DE13B007-SCH-S-  HB          02  – .05.06.11 305,-PLN* 

DE13B007-SCH-M- HB+       02  – .04.06.11 275,-PLN* 

DE13B007-SCH-S - HB+        02  – .04.06.11 275,-PLN* 

DE10G005-YA2-M-  HB          02  – .05.06.11 435,-PLN* 
 
 
*ceny bez dofinansowania – dofinansowanie = 90,-PLN /od osoby 
  maksymalnie dla 20 osób w drużynie lub 40 osób w klubie – dwie drużyny 

 
SCH – zakwaterowanie w szkole – własne śpiwory i materace 

 
M     -  klasa dla max. 20 osób lub sala gimnastyczna, hala sportowa, sala zbiorowa 

(schronisko) 
 
HB    - dwa posiłki dziennie (śniadanie + obiadokolacja) 

 
HB+  - dwa posiłki dziennie  + obiadokolacja w dniu wyjazdu 
 
YA2 – schronisko młodzieżowe; sale 4 - 8 osobowe. prysznice i wc w korytarzu; własne śpiwory 

i prześcieradła Uwaga: zakwaterowanie nie dla kat. U11 i U13 
 
 
Opłata wpisowa 550,- PLN od drużyny 
 
DEPOZYT  240,-€uro  od grupy  

 
 

http://www.cw1895.de/

