Finala Cupei Coca-Cola 2015
Cele mai bune 12 echipe luptă weekendul acesta pentru o tabără
internaŃională la Madrid

Bucureşti, 29 mai 2015 – La finalul acestei săptămâni, pe 30 şi 31 mai, finaliştii Cupei CocaCola se vor duela în premieră în afara sălii de sport, pe un teren de fotbal special amenajat
în Parcul Tineretului, intrarea Gheorghe Şincai. Cele două echipe câştigătoare ale acestui
an se vor bucura de o experienŃă iREALă: o tabără internaŃională în perioada 10-13 iulie
2015, alături de cel mai premiat club de fotbal din Madrid.
Etapa finală se va disputa între cele mai bune 12 echipe din Ńară – 6 de fete şi 6 de băieŃi –
alese finaliste în urma desfăşurării meciurilor din etapa regională, organizată la Oradea, Focşani,
Târgu Mureş şi Piteşti.
Programul celor două zile de meciuri:
Sâmbătă (intrare liberă): meciuri de-a lungul întregii zile, în intervalul 08:00-20:00
Duminică (intrare liberă):





10:00 - 11:30
12:00 - 13:00
14:00 - 15:30
15:45 - 16:15

Finala echipelor de fete
Concert Connect-R
Finala echipelor de băieŃi
Festivitatea de premiere

Suporterii care vor veni să îşi susŃină favoriŃii vor avea parte de o serie de activări speciale
cu premii Coca-Cola, printre care:





Human Fussball - exact ca o masă de fussball, dar cu echipe de oameni;
Gym & Dance - o scenă special construită pentru multe activităŃi în aer liber, alături de
instructorii WorldClass;
Play Game Arena - o pistă unde trebuie să scoŃi cel mai bun timp la cursa în saci,
mersul piticului, săriturile într-un picior sau la slalom printre cauciucuri;
Photo & Video Corner – zona de unde poŃi pleca cu amintirea unei zile pline de fotbal
cu pozele de la spider-ul Coca-Cola.
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Anul acesta, peste 6.000 de elevi din 500 de licee din Ńară au manifestat interes faŃă de
competiŃie.
Prin organizarea Cupei Coca-Cola, Sistemul Coca-Cola România îşi respectă promisiunea de a
promova mişcarea fizică, fiind un susŃinător cu tradiŃie al sportului de performanŃă, dar şi al
evenimentelor care încurajează implicarea fiecăruia dintre noi în activităŃile fizice.

Cupa Coca-Cola este cea mai mare competitie de fotbal in sala, la nivel de liceu, organizata de
Coca-Cola Romania in parteneriat cu Ministerul Educatiei Nationale. Finala Cupei Coca-Cola
2015 organizata in Parcul Tineretului are sprijinul Primariei Municipiului Bucuresti, DirecŃia
Cultură, Sport, Turism.
Persoana de contact:
Daniela STĂNCULESCU
Şef Birou EducaŃie, Sport
Tel: 0734936542
e.mail: invatamant.proiecte@pmb.ro

