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Звезди на бъдещето 
Купата на Велинград 2015 

/24 август – 28 август 2015 г./ 

 
Официална покана 

 
 
 
До ДФК Орлета (Пазарджик) 
 
Уважаеми колеги,  
 
Имаме удоволствието да Ви поканим на втория международен турнир по 
футбол  “ Звезди на Бъдещето - Купата на Велинград 2015”, който ще се 
проведе от 24 август  до 28 август 2015 г. в гр. Велинград. Организатори на 
турнира са Община Велинград, Община Ракитово,  БФС и Туристическа 
агенция „Национал турс”. 
 
Турнирът ще е разделен на две възрастови групи – 1. Деца, родени 2002 г. и 2. 
Деца, родени 2005 г. Първите ще играят футбол 11 за Купата на Община 
Велинград, а вторите футбол 7 за Купата на Община Ракитово. 
   

mailto:obshtina@velingrad.net
mailto:obshtina@velingrad.net


 2 

В турнира ще участват отборите на Войводина (Нови Сад), а поканени за 
участие са отборите и на Арис (Солун) – това са две от най-добрите футболни 
академии на Балканите.  
 
Участието си в турнира потвърдиха отборите на голяма част от водещите 
футболни школи в страната: Славия U14 и U11 (София), ДИТ Спорт U14 и U 11 
(София), Берое U14 и U11(Стара Загора), Ботев  U14 и U11 (Пловдив), Етър 
U14 (Велико Търново), Лудогорец U14 (Разград) и Черноморец U14 и U11 
(Бургас).   
 
Очакваме отговорите на Левски U14 и U11 (София), Локомотив U14 и U11  
(Пловдив) и Академия Пандев (Струмица). 
 
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. Освен това ще има отлични условия за изграждане на 
ползотворни и дългосрочни добри отношения между деца, треньори и 
ръководители от всички участващи клубове.  
 
Турнирът ще се проведе на стадионите в курортния център Велинград (футбол 
11) и близкия град Ракитово (футбол 7). Велинград е един от най-известните и 
красиви балнеоложки и планински курорти в България. През 2008 година беше 
обявен за "СПА столица на България". 
 
 
Разходите по организиране и администриране на турнира се поемат от 
организаторите. 
 
За отборите, които няма да имат на разположение автобус по време на 
турнира, е предвиден безплатен транспорт от хотела до стадиона, според 
графика за мачовете.    
 
Във вашия случай има възможност и да пътувате ежедневно за мачовете си, 
като програмата ще е съобразена с вас, за да няма прекалено големи или 
малки паузи между отделните срещи.    
 
При желание на отборите и по предварителна заявка организаторите ще 
предоставят безплатно - извън графика на турнира, терените за тренировки.   

 
Програма на турнира „Звезди на бъдещето - Купата на Велинград 2015” 

 
- 23 август, неделя: Настаняване на отборите; Техническа конференция; 

Откриване на турнира пред сградата на Община Велинград; 
- 24 - 26 август: Мачове от груповата фаза в двете възрасти; 
- 27 август: Полуфинали и мачове за разпределение на местата от 4-то до 

8-о 
- 28 август, петък: Финали, награждаване и закриване на турнира. 

 
Мачовете от турнира „Купата на Велинград” ще бъдат излъчвани от 
Sportmedia.tv – една от водещите групи спортни сайтове у нас, включваща  
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Viasport.bg – най-големият портал за детско-юношески спорт в България, 
Sportmedia.tv и Bgfootball.bg.  
 
Всички отбори ще получат записи от мачовете си.  
 
Благодарим за вниманието. Надяваме се да се видим на турнира.  
 
С уважение,  
 
Административен мениджър на турнира 
„Звезди на бъдещето – Купата на Велинград 2015” 
 
Драго Панков 
 
 


