Партизан (Белград) идва на силен детски турнир във Велинград
Петък, 16 Май 2014 14:40

Стадион "Чепинец" ще бъде домакин на силен международен турнир за деца
Партизан (Белград) потвърди участието си на силен детски турнир по футбол, който ще
се проведе в началото на месец септември във Велинград.

Организатори на международната проява са Община Велинград и БФС. Детският
турнир ще обхваща две възрасти - деца, родени през 2001 и 2004 г.

Първото издание на надпреварата за “Купата на Велинград - Есен 2014” ще протече от
1 до 5 септември 2014 г. в курортния център.

„Покани за участие ще бъдат изпратени до отборите на водещите футболни академии в
България. Участието си в турнира и в двете възрасти вече потвърди от една от
най-добрите и продуктивни европейски футболни школи – тази на сръбския гранд
Партизан (Белград)“, разкриха пред velsport24.com организаторите.

Форматът на турнира и в двете възрасти ще включва по 8 отбора, разпределени в две
групи. Родените през 2001 г. ще играят Футбол 11, а тези през 2004 г. – Футбол 7.
Изборът на възрастовите групи не е случаен, защото те навлизат през есента в
програмата на съответните първенства в системата на БФС.

Целта на турнира е да се подпомогне развитието на играчите от участващите отбори,
които ще имат възможност да премерят сили преди началото на новия футболен сезон.

Срещите на стадион „Чепинец“ ще бъдат и отлична предпоставка за изграждане на
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ползотворни и дългосрочни контакти между деца, треньори и ръководители от всички
участващи клубове.

По време на турнира, кметът на града Иван Лебанов, който е първият медалист на
България от Зимни олимпийски игри, ще удостои със званието „Почетен гражданин на
Велинград” едни от най-славните футболисти на местния футболен клуб Чепинец.
Предвижда се и приятелски мач между ветераните на домакините и сборен отбор на
Левски и ЦСКА.
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