
Zaproszenie –
Puchar     Meet    the    World 2010.

Kto może brać udział? 
Wszystkie zespoły klubowe, których  zawodniczki mają 19  lat  i mniej (urodzone 1 stycznia 1991 i później).
Uwaga. Turniej przeznaczony jest dokładnie dla tej kategorii wiekowej. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

Daty i miejsca turniejów w Polsce

Eliminacje Pucharu Meet the World odbędą się w dwóch turniejach: 
w Koninie w dniu 21.04.2010,
oraz w Kolbuszowej w dniu 21.04.2010. 

Zwycięskie drużyny (I miejsca z Turniejów Eliminacyjnych) rozegrają Wielki Finał w Koninie w dniu.28.04.2010 roku. 

Model rozgrywek
Turnieje eliminacyjne:
Zespoły są podzielone na grupy liczące po trzy  drużyny, w których spotykają się ze sobą „każdy z każdym”. O kolejności w grupie 
decyduje liczba zdobytych punktów. Za zwycięstwo zespół otrzymuje trzy punkty, za remis jeden punkt, a za porażkę zero punktów. 
Jeżeli dwie lub więcej drużyn mają taką samą liczbę punktów, kolejność zostanie ustalona na podstawie: 
1. Różnicy bramek ,
2. Wyższej liczby strzelonych bramek,
3. Wyniku meczu między zespołami o równej ilości punktów,
4. Konkursu rzutów karnych zgodnie z zasadami FIFA.
Play-off
Dwie najlepsze drużyny w każdej grupie awansują do fazy play-off. Rozgrywki play-off odbywają się w systemie pucharowym, tzn. 
przez wyeliminowanie jednej z drużyn w bezpośrednim spotkaniu. 

Finał krajowy
Zwycięzcy turniejów eliminacyjnych grają jeden mecz
na stadionie wyznaczonym przez organizatorów.

Czas gry 
Mecze grupowe trwają 2x20 minut. Spotkania w fazie play-off – 2x25 minut. Mecz finałowy 2x40 minut.

Liczba zawodniczek
Każdy zespół może zgłosić nie więcej niż 16 zawodniczek.
Do gry mogą być dopuszczone w każdej drużynie dwie
zawodniczki przekraczające limit wieku o nie więcej niż rok.

Sędziowie
Zawody będą prowadzone przez uprawnionych lokalnych sędziów piłkarskich. 

Organizatorzy
Puchar Meet the World jest organizowany przez SKF i Gothia Cup we współpracy z lokalnym  organizatorem.

Ubezpieczenie
Uczestnicy sami pokrywają koszty swojego ubezpieczenia.

Nagrody
Zwycięski zespół (16–17 zawodniczek oraz 3–4 osoby
dorosłe łącznie 20 osób), otrzyma:
• Bezpłatny transport do i z Goeteborga w Szwecji (autobusem, pociągiem, statkiem lub samolotem)
• Bezpłatne zakwaterowanie (w szkole) i trzy posiłki dziennie podczas turnieju Gothia Cup 
• Bezpłatny udział we wszystkich imprezach związanych z turniejem 
• Stroje piłkarskie na mecze dla wszystkich graczy 

UWAGA, WAŻNA INFORMACJA 
Każdy uczestnik musi pokryć koszty dojazdu do i z lotniska w swoim kraju, koszt uzyskania wizy (jeżeli jest wymagana), koszt 
ubezpieczenia podróżnego i zapewnić we własnym zakresie kieszonkowe. Każdy zespół musi nosić specjalne stroje, dostarczone 
przez SKF, podczas meczów w ramach rozgrywek Gothia Cup.

Przyjmowanie zgłoszeń
Do zawodów zostanie zakwalifikowanych pierwszych



12 drużyn, które zarejestrują do dnia 14.04.2010 roku.
O liczbie przyjętych drużyn decydują organizatorzy.
Zespoły zostaną przydzielone do turniejów eliminacyjnych
z uwzględnieniem położenia geograficznego. Eliminacje
„Meet the World” odbędą się w Kolbuszowej i Koninie
w dniu 21.04.2010 roku . 

Drużyny pragnące wziąć udział w rozgrywkach „Meet the
World” w Polsce proszone są o zgłaszanie się do n/w osób:

Dariusz Widelak
Tel.: 0603645015
e-mail : sokolkolbuszowa@o2.pl
Jaszczak Roman
e-mail : medykkonin@wp.pl

Zgłoszenia są przyjmowane w kolejności ich dokonywania
do 14.04.2010 roku.
O przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Na temat SKF
SKF jest wiodącym światowym dostawcą produktów, rozwiązań i usług w dziedzinie obejmującej łożyska toczne, uszczelnienia, mechatronikę, serwis i 
systemy smarowania. SKF został założony w roku 1907 w Szwecji i szybko się rozwijał, stając się firmą ogólnoświatową. Dzisiaj SKF jest 
reprezentowany w ponad 130 krajach.
Warunki życiowe mogą się drastycznie różnić w zależności od miejsca zamieszkania. SKF chce przyczyniać się do zmiany tej sytuacji. Jednym ze 
sposób osiągnięcia tego celu jest aktywna praca z młodymi ludźmi w społecznościach, gdzie istnieją przedstawicielstwa firmy. Idealnie byłoby, gdyby 
istniały platformy, gdzie młodzież z całego świata mogłaby się spotykać. Gothia Cup jest jedną z takich platform i dlatego SKF jest partnerem Gothia 
Cup. Dodatkowo SKF poszerza istniejący pomysł tworząc więcej miejsc spotkań na świecie - turnieje kwalifikacyjne zwane Meet the Word (Poznaj 
Świat). Te turnieje wstępne będą się odbywały w wielu krajach na całym świecie. Ich zwycięzcy zdobędą nagrodę w postaci udziału w turnieju Gothia 
Cup w Goeteborgu, w lipcu 2010roku. W ten sposób wielu młodych ludzi dostanie szansę przybycia na miejsce spotkania i zagrania w piłkę nożną. 
Gothia Cup jest największym na świecie i najbardziej międzynarodowym turniejem piłki nożnej dla młodzieży. Jest corocznie rozgrywany w Goeteborgu 
w Szwecji. Każdego roku uczestniczy w nim tysiąc pięćset zespołów reprezentujących sześćdziesiąt pięć – siedemdziesiąt państw.   

Spełnij swoje marzenie! 
Wygraj bezpłatny udział w turnieju Gothia Cup 2009 włącznie z transportem i zakwaterowaniem. 
Turniej  Meet the World będzie rozgrywany w wielu krajach na całym  świecie. Zwycięski zespół z każdego turnieju będzie mógł 
bezpłatnie przybyć na rozgrywki Gothia Cup w 2009 roku i będzie specjalną drużyną SKF w czasie zawodów. Wszystkie zwycięskie 
drużyny będą przebywały w tym samym miejscu w Goeteborgu i reprezentowały SKF oraz swój kraj. 
 


