Pozvánka na
FOTBALOVÝ TURNAJ U15 - 29.9.2019
Domčův sen pro Nadační fond dětské onkologie Krtek
FC Svratka Brno a jeho tým U15 společně s NFDO Krtek by Vás chtěli pozvat na fotbalový
turnaj pro kategorii U15 (rok narození 2005 a mladší), který se bude konat v neděli 29.9.
2019 v Tréninkovém centru mládeže na Sladovnické 17 v Brněnských Ivanovicích.
Turnaj je pořádán jako vzpomínka na spoluhráče Dominika, který před rokem podlehl těžké
nemoci.
Dominik miloval fotbal a jeho snem bylo, až se uzdraví,
uspořádat fotbalový turnaj a jeho pomocí podpořit
NFDO Krtek https://www.krtek-nf.cz/, který pomáhá svou
činností onkologicky nemocným dětem a jejich rodinám.
Jeho sen teď chtějí splnit jeho spoluhráči, kamarádi, jejich
trenéři, rodiče a přátelé.

Fotbalový turnaj je vypsaný pro 10 týmů, bude se hrát ve dvou skupinách po 5-ti týmech na
dvou hřištích. Následně se budou hrát zápasy o umístění. Hrát se bude dle standardních
pravidel. Délka zápasu ve skupině: 30 minut (bez střídání stran, zápasy o umístění 35
minut).
Startovné je stanoveno ve výši 3000 Kč za tým. Startovné budou zúčastněné kluby posílat
na účet NFDO Krtek a bude celé použito pro jeho činnost. Startovné musí být uhrazeno do
pěti dnů od potvrzení o zařazení do turnaje (číslo účtu obdržíte od pořadatele). Každý
zúčastněný tým obdrží na turnaji symbolický šek NFDO Krtek.
Hlavním smyslem turnaje není jen vysoká sportovní úroveň, ale také aktivní zapojení hráčů a
týmů do podpory charitativního projektu a uvědomění si hodnoty zdraví pro život. Hráči se,
většinou poprvé, stanou donátory Nadačního fondu. Poprvé se budou moci zapojit svou
činností - hrou - do pomoci druhým.
Přihlásit se můžete na e-mailové adrese jen.votava@seznam.cz. Závazné přihlášky
budou přijímány do naplnění stanoveného počtu týmů a uhrazení startovného. Za
závaznou přihlášku je považováno e-mailové přihlášení se pořadateli, jeho potvrzení
přihlášky a zaplacení startovného.
Organizační pokyny, pravidla turnaje, rozpis zápasů a další informace obdržíte od pořadatelů
po zařazení do turnaje.
Aktuální informace k turnaji budou na www.domcuvsen.cz (v přípravě),
Těšíme se na Vaši účast a děkujeme za podporu dobré věci
Za Domčův sen a pořadatelský tým

