Vážení přátelé,
srdečně Vás zveme na 4. ročník fotbalového turnaje malé kopané

Homeless World Cup Morava,
který se uskuteční

17.4.2018 od 8:30 do 15:00
v Trojhalí KarolinaOstrava.

Tento rok máme možnost přímo vybrat jednotlivé hráče týmů a nominovat je na 17. ročník
Světového poháru bezdomovců, který se bude konat od 27. července do 3. srpna v Cardiffu
Wales.
Týdenního fotbalového festivalu se zúčastní více než 500 hráčů z 50 zemí a je inspirujícím
turnajem bezdomovců.
Jedním z cílů Světového poháru bezdomovců v Cardiffu 2019 je vytvořit v Cardiffu
dlouhotrvající odkaz. Vedle snahy o co nejvyšší expozici události - čímž se mění vnímání lidí a
pochopení bezdomovectví – akce se také zaměřuje na poskytování pracovních příležitostí v
průběhu a po turnaji.
Světový pohár v Cardiffu v roce 2019 je pod patronem velšským hercem a aktivistou
Michaelem Sheen. Akce bude poskytnuta Nadací bezdomoveckého poháru ve spolupráci s
městskou radou v Cardiffu, Cardiffskou univerzitou, Cardiff City FC, Waleskou vládou, FA
Wales, Sport Wales, Pobl Group, Office Michael Sheen, Working Word, Green Man Festival,
PYST a Street Football Wales.
SLOŽENÍ TÝMU:






Max. 12 týmů složených z pracovníků a uživatelů
Každý tým může mít až 9 hráčů, kteří se mohou zapojit do hry
Ve hře je vždy 1 brankář + 4 hráči v poli, a dále max. 4 hráči na střídání
Složení týmu je podmíněno větší polovinou týmu, z řad osob bez domova

PRAVIDLA:




Hraje se dle pravidel malé kopané
Hrací doba je 2x10 minut

HRACÍ SYSTÉM:





Rozlosování týmů proběhne do dvou skupin
Po odehrání základních skupin, hraje první z každé skupiny s druhým z opačné skupiny v semifinále
Vítězové semifinále hrají finále, poražení hrají o 3. místo

Dopravu si každý účastník zajišťuje samostatně (nejbližší vlakové nádraží je Ostrava Střed, nebo Ostrava Stodolní a
pak kousek pěšky). Startovné se neúčtuje.

Přihlášky zasílejte do konce března 2019 na mail: miroslav_kubina@armadaspasy.cz
Podrobnější informace, organizační řád a hrací propozice Vám zašleme do 10.4. 2018 e-mailem.
V případě dotazů volejte tel: 773 770 105 Miroslav Kubina

