Persbericht
Utrechtse Fair Play Cup 18 mei
Ruim 1600 voetballertje strijden zondag om de Fair Play Cup
Er hebben zich ruim 200 voetbalteams aangemeld voor de Utrechtse Fair Play
Cup op zondag 18 mei. De Utrechtse Fair Play Cup is een toernooi waarbij het
niet alleen om winnen gaat, maar waarbij vooral sportiviteit, respect en plezier
belangrijk zijn! De wedstrijden worden gespeeld op vijf verschillende
sportlocaties, te weten VV De Meern, Zwaluwen Utrecht 1911, U.S.V. Elinkwijk,
S.V. Kampong en Sporting ‘70/Hercules. De poules zijn ingedeeld naar klassen.
De F- en E-pupillen komen tussen 10:00 tot 13:30 uur in actie en de D-pupillen
nemen het van 13:45 tot 17:00 uur tegen elkaar op. Elke team speelt vier
wedstrijden van elk 17 minuten. Prijzen zijn er niet alleen voor de poulewinnaar
maar ook voor het team dat zich het sportiefste gedraagt.
Penalty shoot-out
Bovendien kunnen alle teams meedoen aan een penalty shoot out, georganiseerd
door More2Win. Michel Vorm, keeper van Swansea City AFC en het Nederlands
elftal, is ambassadeur en hoofdsponsor van het toernooi. Iedereen is van harte
welkom om te komen velden en alle voetballertjes aan te moedigen langs de lijn.
Over de Fair Play Cup Utrecht
Het initiatief vsn de Fair Play Cup Utrecht is voortgekomen uit het Utrechts
Totaalvoetbalplan. Dit plan is een overeenkomst tussen de gemeente Utrecht, de
VSU (Vereniging Sport Utrecht), de KNVB en FC4YOU. Deze organisaties werken
samen met de Utrechtse voetbalverenigingen aan de thema's
verenigingsversterking, sportstimulering, sportiviteit & respect, de
maatschappelijke betrokkenheid van verenigingen en accommodatiezaken.
Kijk voor meer informatie op www.sportutrecht.nl
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Wilt u meer weten over de Fair Play Cup Utrecht? Neem dan contact op met Nick
Nuijten van de VSU, via telefoon (030) 284 07 70 of info@sportutrecht.nl
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