Trofeo Delfino
Olaszország Rimini
2019.június 8-9.
Csapatok száma:
Meccsek száma:
Kategóriák:
Szervező:
Régió:
Első megrendezés:

142
4
U10, U11,U12, U13, U15, U17, U19
A.C. Tropical Coriano
Rimini
2000

A sikert ki kell érdemelni
A Rimini környékén megrendezett labdarugó-tornák már több mint 20 éve hozza össze Európa csapatait: Svédországtól
Szicíliáig és Franciaországtól Romániáig. Minden évben több száz csapat vesz részt az Adria partján megrendezet
bajnokságokon. A siker nem esik az ölünkbe, a szervezőknek meg kellett érte dolgozniuk. Évente 500 csapat jön
Riminibe, hogy részt vegyenek valamelyik labdarugó tornán. A környéket széles tengerparti strandok, kellemes sétányok
és számos vonzó üdülőhely jellemzi – van, amelyik elbűvölő, a másik inkább nyüzsgő, de mindig vendégszerető. Ez a
Rimini városát körülvevő tengerpart, ezért olyan népszerű az olaszok és más nemzetek körében egyaránt. A nemzetközi
ifjúsági labdarugó torna Rimini történelmi belvárosában található Remeo Neri stadionban kezdődik, ami az AC Rimini
1912 otthona. A Barbara Buratti-vezette tapasztalt csapatnak köszönhetően a Riminiben vagy a modern Riccionéban
elszállásolt vendégeknek rendesen gondját fogják viselni.
Versenyinformáció
Korosztály

Szül. idő

Csapatok száma
korosztályonként

Játékidő

U10
U11
U12
U13/9
U13
U15 A
U15 B
U17
U19

2009.01.01.
2008.01.01.
2007.01.01.
2006.01.01.
2006.01.01.
2004.01.01.
2004.01.01.
2002.01.01.
2000.01.01.

16
16
16
12
10
16
16
22
18

2x12
2x12
2x12
2x15
2x15
2x15
2x15
2x15
2x20

Játékosok
száma
csapatonként
7
7
9
9
11
11
11
11
11

Mérkőzések
száma
minimum

Cserék
száma

4
4
4
4
4
4
4
4
4

99
99
99
99
7
7
7
7
5

Sportlétesítmények
A Trofeo Delfino helyszínei
 A Trofeo Delfino (szervező 1990 óta) sportpályája
 A szállodák közelében található focipályák
 A döntőket Rimini stadionjában tartják
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Turisztikai információk
Rimini
Rimini (130.000 lakos) az Adria partjának legnagyobb üdülővárosa, aminek két arca can: nyugati részén az Óvárosban
római kori építmények találhatóak, köztük Augustus császár diadalíve Tiberius hídja és a középkori Malatesta vár.
Keleten található a vonzó új városrész csodás tengerparttal és rengeteg szórakozási lehetősséggel. A turizmus népszerű
helyszíne! A Lungomare (sétány) mentén számos bár, klub, szabadtéri színpad és előadás várja a látogatókat. A sétány
mögött található a legismertebb bevásárló utca a Viale Vespucci, ami tökéletes hely a bámészkodásra és emléktárgyak
vásárlására.
Mirabilandi vidámpark 25 km-re Riminitől
A zöld park 850000 m2-en terül el (közel 200 futballpálya területe) és számtalan játék található a 7 részre osztott parkban.
Minden részben találhatók üzletek,éttermek és fagyizók. Mirabilandi vidámparkban csak egyszer kell belépőt fizetni.
Többféle hullámvasút, vízi csúszda, két torony és rengeteg látványos műsor várja a látogatókat. Minden korosztály
számára remek szórakozást nyújt. Fontos megjegyezni, hogy csak egész napos programnak lehet szervezi.
Oltremare tudományos és futurisztikus park
Riccionéban, Rimini szomszédos városában található az Oltremare tudományos és futurisztikus park. Itt lenyűgöző víz
alatti világ tárul a szemünk elé. A felnőttek és gyerekek számára is érdekes látvány, oktatási célokat szolgál. A
tudományos megközelítés (Amerikára jellemző) és kreativitás (Olaszországra jellemző) elegye teszi a parkot olyan
különlegessé. Cápákkal, dinoszauruszokkal és vicces tengeri csikókkal találkozhatnak. A futurisztikus moziba 3D-s
filmeket vetítenek.
A program változtatás jogát a szervezők fenntartják, a program végső változását megérkezéskor kézhez kapják.
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