
    ИНФОРМАЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ 
 
КЛАДОВО ДОМАЋИН ОТВОРЕНОГ ПРВЕНСТВА ЗА ПЕТЛИЋЕ   
   
               ДОЛАЗЕ И ДЕЦА ИЗ ДИЈАСПОРЕ 
  

Под покровитељством ФС Србије од 25. до 29. априла о.г. у Кладову   
ће се одржати традиционални турнир - 34. међународно Отворено 
првенство Србије за петлиће „Фудбал 8“ за 2000. годиште - дечаци, и 1999. 
годиште (девојчице). Организатор је Општински фудбалски савез Кладово у 
сарадњи са АД „Ђердап турист“- Кладово, ОСК  „Ђердап“ – Караташ и 
општином Кладово. 

 
Имајући у виду велики значај такмичења петлића „Фудбал 8“ за развој 

и популаризацију фудбалског спорта, ФС Србије  посвећује  посебну пажњу 
овом такмичењу а надлежни Одбор за базични фудбал српске куће 
фудбала уврстио га је је у програм активности у жељи да представи 
најмлађе таленате из земље и дијаспоре и поврати некадашњу славу oвог 
турнира, како би  постао истински српски фудбалски бренд, попут 
некадашње манифестације, Кварнерска ривијера. 

 
За звање најбољег надметаће се екипе састављене од играча 

рођених 2000. и млађи, са територије Србије и дијаспоре. За три 
првопласиране екипе ФС Србије обезбеђује пехаре и медаље, а признања 
ће бити уручене најбољем играчу, првом стрелцу и најуспешнијем голману,  
док ће трофеј за фер-плеј припасти најдисциплинованијој екипи.  

 
Број места је ограничен на 32 екипе. Пријављивање је у току, а до  

сада је већ готово половина места попуњено. Међу учесницима су по први 
пут и екипе из Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине/Републике 
Српске, а очекује се и неколико из иностранства. Преко 500 перспективних 
малишана биће под будном пажњом инструкторске службе ФС Србије која 
ће пратити њихове игре, и потом, направити допунску селекцију од 
најистакнутијих појединаца који ће бити позвани на Трећи селективни Мини-
макси камп ФС Србије за перспективне играче и Летњу школу ФС Србије.  
 
 ПРИЈАВЉИВАЊЕ У ТОКУ  

 
Пријаве се подносе до  05. априла о.г.  Организационом одбору турнира на 
телефоне. 019/801-475, 063/78-66-099 и 063/10-29-174 (контакт особа Драган 
Босић) или путем мејла: agencija@djerdapturist.co.rs  и   mmliga@gmail.com 
Екипе су ослобођене трошкова котизације 
 
Београд,29.01.2011.                 ОДБОР ЗА БАЗИЧНИ ФУДБАЛ   
   

   
  


