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Social Soccer Cup (družbenoodgovorni nogometni turnir) se že od 2004 letno odvija na
nogometnem igrišču majhne vasi Gratwein-Straßengel, ki se nahaja blizu Gradca,
drugega največjega avstrijskega mesta. Dogodek je organiziran v sodelovanju
mladinskega centra ClickIn, lokalnega nogometnega društva (SV Gratwein-Straßengel)
in občine Gratwein-Straßengel.
V preteklih 18 letih so se mednarodnega dogodka Social Soccer Cup udeležile ekipe iz 19
držav, skupno pa je pri njem sodelovalo več kot 3500 mladih.
Namen dogodka je mladim med 11. in 18. letom omogočiti, da se spoznajo, sklenejo
prijateljstva in premagajo predsodke. Ni pomembno, ali igrajo v uradni ekipi ali ne.
Posebno pozornost namenjamo tudi vprašanju spola. Od vsega začetka mora ekipa imeti
vsaj eno soigralko. V tem času je na tekmovanju sodelovalo že nekaj ekip samih deklet.
Vsako leto eno izmed nagrad namenimo najboljši igralki turnirja, eno pa za pošteno igro.
Izjemnega pomena za programski okvir in kontekst dogodka so udeleženci tekmovanja
Social Soccer Cup. Še zlasti zaradi njihovih nacionalnih ozadij, pa tudi zaradi
spremljevalnega dogajanja, ki ga sestavljajo prikaz nogometnih spretnosti, kreativni
kotiček in sprostitveni del s profesionalno masažo, Gratwein-Straßengel zaživi v
vzdušju malega svetovnega prvenstva.
Veliki finale pospremimo s posebno proslavo, ki vključuje državne himne, pirotehniko in
druge atraktivne vsebine. Zmagovalna slovesnost je vsako leto pomemben trenutek, ker
predstavlja tudi zaključek dogodka in ker na njej čas namenimo tudi zahvalam
partnerjem in vsem, brez katerih tega dogodka ne bi bilo.
Nenazadnje je Social Soccer Cup predvsem prostočasna aktivnost za mlade, ki so – ne
glede na to, od kod ali iz katerega družbenega razreda prihajajo – pripravljeni
spoznavati nove ljudi iz drugih držav, premagovati predsodke in graditi nova
prijateljstva.
Najpomembnejša pravila:
Ekipo sestavlja 5 igralcev in en golman (+ zamenjave) in ves čas tekme mora biti na
igrišču vsaj ena igralka iz vsake ekipe (brez igralk: 4+1).
Starost od 12 do 18 let. Sodelovanje je mogoče za rojene po 1. 1. 2004.
Informacije in kontaktni podatki:
www.socialsoccercup.at|www.facebook.com/socialsoccercup
team@clickin.cc
+43 664 / 25 21 444

