BENVINDOS A XII EDIÇÃO DO TORNEIO INTERNACIONAL GASTEIZ CUP

De 8 a 14 de Julho de 2007 terá lugar a nova edição do Torneio
Internacional de Futebol de base Gasteiz Cup. Vitória  Gasteiz é uma
bonita cidade que conta com todos os aliciantes para fazer com que os
visitantes disfrutem a seu belo prazer, boas instalações, comodidade, zonas
verdes, tranquilidade, etc
Futebol e muito mais
A Gasteiz Cup é um dos torneios mais importantes de futebol na Europa,
não só pela sua competição desportiva, mas também por tudo o que se pode
encontrar, convivência, actividades, amizade, e muita diversão. Para além
de jogar futebol, tereis grandes possibilidades de disfrutar, conhecendo a
cidade e seus arredores, participando em todas as actividades, como a
discoteca, a inauguração, jogos de directores, visitas turísticas, passeios de
bicicleta, festas, etc
Futebol feminino
Uma das prioridades da Gasteiz Cup é fomentar o futebol feminino, o que
se conseguiu durante estes últimos anos. Centenas de jogadoras de diversos
países já poderam disfrutar das 11 edições que já se celebraram.

A chegada das delegações a VitoriaGasteiz será no Domingo dia 8 de Julho,
começando os jogos na Segunda-feira dia 9.As
finais celebrar-se-ão no Sábado dia 14.
A Gasteiz Cup está aberta a todos os
clubes ou agrupações federadas ou reconhecidas
pela Organização.
O torneio começará com uma fase
preliminar, jogando entre todas as equipas do
mesmo grupo ou categoria. Os grupos serão de
4 ou 5 equipas e os melhores de cada grupo
passarão à fase final A, o resto jogará a Copa. O
regulamento será o da FIFA e da RFEF, podendo
a Organização estabelecer algumas regras
próprias.
Não há limite de jogadores por plantel. A convocatória por jogo será de 16 jogadores por equipa nas categorias
de Futebol-11 e de 12 jogadores em Futebol-7. Todos os jogadores devem-se identificar com o seu B.I. ou passaporte.

Duração dos jogos:
Categorias: B-19,B-16,B-15,B-14,B-13,
G-open,G-19,G-16,G-14
2 x 25 min.
Categorias: B-12,B-11,B-10,G-13,G-12
2 x 20 min.

Durante a semana, além dos jogos, se realizarão outra série de actividades,
como o jogo de delegados, o jantar de delegados, a recepção do Presidente da
Câmara Municipal às equipas, festas, jogos infantis, piscinas...
Os jogos do torneio estarão
dirigidos pelos árbitros oficiais do Colégio
Alavés, podendo participar árbitros doutras
Associações nacionais ou estrangeiras. Se
alguma equipa lhe interessa que algum
árbitro da sua cidade participe no torneio,
deverá comunicá-lo à Organização

Todos os delegados deverão
ter os seus jogadores assegurados
dentro e fora o campo.
A Gasteiz Cup não se responsabiliza
pelas lesões, doenças, roubos ou
deteriorações que possam ocasionar
os seus jogadores.

G-OPEN
-Raparigas em categoria aberta (F-11)
G-19
-Raparigas nascidas depois do 1-1-1.988
G-16
-Raparigas nascidas depois do 1-1-1.991
G-14
-Raparigas nascidas depois do 1-1-1.993
G-13
-Raparigas nascidas depois do 1-1-1.994
G-12
-Raparigas nascidas depois do 1-1-1.995

B-19
-Rapazes nascidos depois do 1-1-1988 (F-11)
B-16
-Rapazes nascidos depois do 1-1-1991 (F-11)
B-15
-Rapazes nascidos depois do 1-1-1992 (F-11)
B-14
-Rapazes nascidos depois do 1-1-1993 (F-11)
B-13
-Rapazes nascidos depois do 1-1-1994 (F-11)
B-12
-Rapazes nascidos depois do 1-1-1995 (F-7)
B-11
-Rapazes nascidos depois do 1-1-1996 (F-7)
B-10
-Rapazes nascidos depois do 1-1-1997

(F-11)
(F-11)

(F-7)
(F-7)

Tipo "D" HOTEL * ou **: consultar preço
Quartos duplos
Lugares limitados
6 noites: alojamento e pequeno almoço
Cartão Gasteiz Cup
Tipo "E" HOTEL ****: consultar preço
Hotel cêntrico
Quartos duplos, com casa de banho e TV
Quartos individuais com suplemento
Restaurante, bar, sala de reuniões
6 noites: alojamento e pequeno almoço
Cartão Gasteiz Cup

Cartões refeição

acompanhantes

Os acompanhantes das equipas da Gasteiz Cup têm a
possibilidade de adquirir os cartões de refeição do torneio. Estas
refeições se servirão na sala de Jantar do torneio, junto aos jogadores.
TIPO A : Almoço e jantar: 84 euros/pessoa.(5 almoços e 6 jantares)
TIPO B: Almoço ou jantar: 48 euros/pessoa.
A todos os que desejem,

familiares, amigos..., oferecemo-lhes a oportunidade de desfrutar
de uma semana inesquecível.Seguir as equipas, descobrir a
cidade de Vitoria-Gasteiz, os seus arredores com as
numerosas possibilidades e actividades que
oferecem.

QUOTA PARTICIPAÇÃO JOGADORES
Tipo "A" : Colégio
Uma aula por equipa (18 pax)
É necessário saco cama + colchão
6 noites
Regime de pensão completa
Cartão Gasteiz Cup
175 Euros/pessoa

Tipo "B" : Colégio
Com colchão + lençóis + cobertor
Uma aula por equipa (18 Pax)
Lugares limitados
6 noites
Regime de pensão completa
Cartão Gasteiz Cup
205 Euros/pessoa

Tipo "C": Residência
Quarto de 1,2,3,4 ou múltiplo
Lugares limitados
6 noites
Regime de pensão completa
Cartão Gasteiz Cup
255 Euros/pessoa

A quota de participação dos jogador
es dá direito:

Hospedagem no colégio ou na residência em regime
de pensão completa desde o jantar do dia 08 de Julho
até ao pequeno almoço do dia 14 de Julho.
Organização do torneio: árbitros, campos,
actividades do torneio, pessoal...
Cartão Gasteiz Cup: entrada gratuita a piscinas,
museus, transporte público, inauguração...

Quota de inscrição
A quota de inscrição é e 195 Euros/equipa

Datas importantes
* 1 de Maio do 2007:
Último dia de pagamento da quota de inscrição da equipa.
* 8 de Julho do 2007:
Chegada das equipas.

ACTIVIDADES CULTURAIS,FESTIVAS e DESPORTIVAS
Visitas guiadas pela área urbana antiga
Cerimónia de inauguração e clausura
Festas,Jogos infantis e actividades
Recepção na Câmara Municipal
Torneio de delegados
Jantar de delegados
Visitas a museus
Disco ...

