Kvietimas į AUDRA CUP
2020 PAVASARIS
Vilniuje
Futbolo mokykla AUDRA, turinit jau daugiau nei septynerių metų įvairių turnyrų rengimo patirtį
(Mcdonald’s CUP; 5x5 lyga; Prezidento Jono Žemaičio taurė) trečiąjį kartą startuoja su turnyru FM
Audra Cup 2020 PAVASARIS. Pavasariniame Audra CUP 2019 buvo susirinkusios net 62 komandos.
Turnyras vėl vyks pavasarį, jame dalyvaus ne tik Lietuvos, bet ir užsienio komandos. Kaip ir
ankstesniuose mūsų rengiamuose turnyruose, taip ir FM Audra CUP turnyre, vaikams bus ne tik suteikta
galimybė pasivaržyti su kitomis bendraamžių komandomis, bet ir galės pajusti smagią turnyro atmosferą:
programa papildoma šou elementais, organizuojamos įvairios rungtys, estafetės, bus išdalinta gausybė
prizų ne tik turnyro nugalėtojams, bet ir visiems jo dalyviams. Be įprastinių komandinių vietų
apdovanojimų, planuojama skirti prizus ir už asmeninius žaidėjų ar sirgalių nuopelnus (pvz.:
rezultatyviausias žaidėjas; aistringiausia sirgalių skanduotė ir t.t.)
Šio turnyro organizatoriai kiekvienais metais sieks, jog visi turnyro dalyviai iš turnyro išsivežtų tik
pačius smagiausius atsiminimus, nepriklausomai nuo varžybų rezultatų. Šiais, 2019 metais, kviečiame
futbolo komandas iš viso pasaulio į šį renginį, kuris vyks gegužės 23-31 dienomis. Šiais metais varžysis
net 6 skirtingo amžiaus grupės:
 2009-2010 metų 2020.05.23-24 (A ir B lygis) (8x8)
 2011 metų 2020.05.30 (A ir B lygis) (7x7)
 2012 metų 2020.05.31 (A ir B lygis) (6x6)
 2013 metų 2020.05.31 (A ir B lygis) (5x5)
 2014 metų 2020.05.31 (4x4)
Startinis mokestis:
2009; 2010 metai – 140 eur. 2011; 2012; 2013 metai – 80 eur.; 2014 metai – 50 eur.
Planuojama, kad kiekvienoje amžiaus grupėje dalyvaus po 8 skirtingas komandas (kiekvienoje iki 15
žaidėjų). Varžybos vyks Lietuvos širdyje – Vilniuje (Fanų stadione, Linkmenų 8 ir LFF stadione, Stadiono
2). Jūsų patogumui FM„Audra“ galės pasirūpinti: pervežimo, apgyvendinimo bei pramogų paslaugomis.
Tad kviečiame nesnausti ir paskubėti registruoti savo komandas į šį nuostabų bei kupiną naujų patirčių
turnyrą, kol dar yra vietų!!!! Tai galite atlikti:
https://forms.gle/f1w8iqi5hZ1ENYdV8
info@audracup.lt
Arba telefonu: Nerijus +370630 07258
Iki pasimatymo ir nepamirškite: „Visada linksma vaikams“
Pagarbiai,
Nerijus Budraitis
Všį „Gerumo lietus“ direktorius

