10. generációKupa, Szolnok
-classic-


2011. március 5-én (szombat), március 12-én (szombat)

Széchenyi Gimnázium sportcsarnoka

Mint eddig, is egy „kiváltságról” nem mondunk le: a szabályokat továbbra is a vén pedák „diktálják”. Kétségetek ne legyen afelől, hogy a pályán s azon kívül is igyekszünk megnehezíteni a dolgotokat. Most 2011 nevezési feltételnek kell megfelelni, de itt csak a legfontosabbakat közöljük:

  1. 	Iskolánként egy csapat nevezhet, tagjai csak az odajáró diákok lehetnek.
A pontos csapatnévsort nyomtatva, a Tagintézményvezető aláírásával és iskolai bélyegzővel ellátva  2011. március 3-án 17 óráig kell leadni az Ifjúsági Házban.
  
  2. 	A csapat maximum létszáma 15 fő 
 
  3. 	A 15 főből minimum 3-nak lánynak kell lennie (ám több is lehet).
  
  4. 		A csapatból 7 főnél több nem lehet a bármilyen szinten igazolt játékosok száma. (Utána fogunk nézni…)

5. 	A pályán egyszerre 1 kapus és 5 mezőnyjátékos lehet, de közülük egy mezőnyjátékosnak mindig a gyengébb(?) nemet kell képviselnie.

  6. 		A csapatnak legyen a játékosokon kívül egy kortárs „menedzsere”, aki ismeri a játékosokat, képviseli a csapat mindennemű érdekeit, részt vesz az előkészítő munkában és a lebonyolításban.
  
  7.	Válasszatok az iskolára jellemző, kifejező csapatnevet!
 
  8. 	Legyen egységes, a játékot nem zavaró, ám egyedi, fantáziadús   szerelésetek!

 9. 	A csapatnak legyen egy választott, bármilyen zenei stílusú „bevonulási indulója”, és egy-két szerzett gól esetén felcsendülő rövid zenei részlet, a jobb hangulat kedvéért  CD-n. (Normál lejátszón játszható audio fájlban.) Az első mérkőzés előtt, a helyszínen kell leadni.

10. 	További megkerülhetetlen szabályok a sorsolást követően, a pályán, a nagyszünetben, a büfében és a hátatok mögött...

Már megint az a buta kérdés jár a fejetekben, hogy, oké, de mindezt miért?

Egy: megmérkőzhettek a tanáraitokból álló csapattal (akikre persze a fenti feltételek ugyanúgy vonatkoznak), természetesen a rivális iskolákkal is, valamint olyan véndiákok alkotta csapatokkal, akik még nehezen fogadják az idő múlását.  Nem utolsó sorban pedig sportszerű körülmények közt vehettek elégtételt esetleges nézeteltéréseitekért.

Kettő: a győztes egy évig őrizheti a „generációKupát”, játékosai pedig a büszke „Szolnoki Focikirály” címet! (A tavalyi győzteseké már elévült...) Továbbá egy halom ajándék is gazdára vár...!

Csak emlékeztetőül: a kupát jelenleg egy (nem egészen) „véndiák” csapat birtokolja, de eddig csak egyetlen kupagyőztes csapatnak sikerült megvédenie címét…

Három: mert már idestova tíz éven át bizonyossá vált, hogy ez egy jó buli, amiből kár lenne kimaradni.

Végül pedig, mert ismét itt az ideje, hogy tegyetek valamit a közelgő tavaszi fáradtság ellen és a párválasztás kihívásai támasztotta fizikai felkészülésért, valamint a mindenféle ál(csapat)nevek mögé rejtőző Vén Labdakergető Oktatók, avagy a Rozzant Focimániás Pedák leküzdéséért.

A további részletekről pl: lebonyolítás rendje, játékidő, további díjak, stb.,
a www.generaciokupa.gportal.hu weboldalon adunk hírt.

A vén focimániás pedák addig is rendszeresen edzenek, (olajozzák a tolókocsikat), Ti pedig, továbbra se legyetek NYULAK!

Találkozzunk a pályán, sporttársi üdvözlettel:

Szolnok, 2011. 02. 25.

									  Pap Béla (VRFP)
									       IFIHÁZ 

