
 

 
 

 
 

  

 
12.-14.08.11 

v Seifhennersdorfu / Oberlausitzv Seifhennersdorfu / Oberlausitzv Seifhennersdorfu / Oberlausitzv Seifhennersdorfu / Oberlausitz 
 

Již je to opět tady – už po osmé zvou Partysahnen e. V. a Augen auf e. V. Oberlausitz k mezinárodnímu 
antirasistickému fotbalovému turnaji a finále fotbálku 3Ecku v Seihennersdorfu.  
 
„Fotbal bez hranice“ je platforma pro navázání kontaktů mezi různými skupinami, životními styly a kulturami. 
Turnaj je rovněž pódium k „užití“ společné kultury a diskusi o negativních vlivech fotbalové kultury. Násilí, 
rasismus, sexismus, homofobie, komerce a iluzi bezpečí jsou bohužel v Německu (ovšem nejen zde) na 
každodenním pořádku na stadionu i mimo něj.   
 
Finále třínárodního 3Eck turnaje ve fotbálku 2011, kterého se zúčastní vítězové předchozích kvalifikačních kol, 
se bude i tento rok konat v rámci „fotbalu bez hranic“.  
 
Zde jsou informace pro účastníky / účastnice, které prosíme dodržovat a respektovat: 

- Zúčastnit se mohou všechny týmy, které podporují antirasistické, celosvětově otevřené zásady „fotbalu 
bez hranic“. 

- Užití míst pro stany je bezplatné, stanování možné od čtvrtka (sanitární zařízení je k dispozici). 

- „Fotbal bez hranic“ není komerční akce, všechny příjmy jdou na financování turnaje, proto prosíme 
zanechat vlastní potraviny a nápoje doma. 

- Náš tým pracuje dobrovolně a zadarmo, (kdyby chtěl někdo pomoci, je vítán) 

- Mimo turnaje „fotbal bez hranic“ a finále turnaje „3kick“ bude na místě je k dispozici mnoho kulturních 
aktivit (prezentace neziskových organizací, diskuse, výstavy) 

- Nacistům a rasistům popř. jejich sympatizantům je vstup na místo zakázán.  
                Obecné informace: 

- Oprávněni ke hře jsou všechny týmy nahlášené do 5. 8. 2011 (6 + 1 hráč uvnitř), začátek pátek 17:00 
hod.  

- Každý tým jmenuje jednoho kapitána a toho pošle 1 hodinu před začátkem hry za vedením turnaje.  

- POZOR: na místě nejsou povolena obuv s hřeby ani skleněné lahve.  
                 Kontakt a nahlášení: 

oliver@augenauf.net, Tel.: +493585/468418 Info na: www.augenauf.net -  Facebook: „Augen auf“ � líbí se mi � 
přečtu si informace � pošlu dál ☺ 

                     Adresa:  Seifhennersdorfer SV, Rosa-Luxemburg-Str. 4, 02782 Seifhennersdorf    
 


