Değerli dostumuz;
Avrupa Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen futbolcu seçmelerinin üçüncüsü, 15 – 17
Nisan tarihleri arasında düzenleniyor. U-17 grubu seçmeleri, TSV Grötzingen - Aictahl spor
tesislerinde yapılacak ve ATFF’nin deneyimli eğitmenleri gözetiminde gerçekleştirilecek. Bunun için
bütün hazırlıklarımız tamamlandı. Yetenekli futbolcu adaylarını her an takipteyiz.
Bu seçmeler, Avrupa’da yaşayan genç futbol yetenekleri için kuşkusuz büyük bir fırsat. Bildiğiniz
üzere, ATFF tarafından organize edilen ilk iki seçme, daha önce Stuttgart ve Kirchheim’da yapılmıştı.
Bu seçmeler Almanya’daki tüm eyaletlerde ve diğer Avrupa ülkelerinde devam edecek.
Öncelikli görevimiz; genç sporcularımızın futbol kariyerine destek olmak, futbol dünyasına yeni
yetenekler kazandırmak, yetenekli gençlere nitelikli bir rehberlik desteği sunmak ve onlar için doğru
kapıları zamanında açabilmek. Yönetim kurulumuz ve deneyimli eğitmen kadromuzla birlikte, bu
hedefe ulaşmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Geçen yıl pandemi sürecinin olumsuz etkilerini hep
birlikte yaşadık, ama bundan sonra artan bir enerjiyle çalışmaya devam edeceğiz.
Futbol başarısını doğru bir stratejiyle değerlendirmek isteyen gençler için en doğru adres, Avrupa
Türk Futbol Federasyonu. ATFF‘nin bu sancağı en yüksekte taşıyabilmesi hedefiyle, her engeli aşmak
konusunda azimliyiz. Spora, futbola gönül veren gençlerimiz gurur kaynağımızdır. ATFF olarak her an
onların yanındayız. Onlar asla yalnız yürümeyecek. Asla yalnız koşmayacaklar. Asla yalnız
olmayacaklar. Gücümüz yettiği kadar, gençlerimiz için mücadele etmeyi sürdüreceğiz.
Profesyonel yaşamda iyi bir futbolcu olmak kadar geleceği iyi planlamak da önemli. O nedenle
gençlerimizin kendi geleceklerine değer katmalarını ve Avrupa Türk Futbol Federasyonu’yla
tanışmalarını sağlamak, ortak misyonumuzdur.
Anneler - babalar yağmur, kış, soğuk, sıcak demeden evlatlarının yanında. Biliyoruz ki, bütün hedefleri
çocuklarının iyi bir sporcu olarak yetişmesi. Bu süreçte, ATFF olarak onların yanınızdayız ve her
aşamada, her an destek vermeye hazırız.
Avrupa Türk Futbol Federasyonu olarak, 15 - 17 Nisan tarihleri arasında, Aictahl - TSV Grötzingen spor
tesislerinde gerçekleştireceğimiz U-17 seçmeleri için 40’a yakın genç futbolcuyu kampa davet ettik.
Yetenekli gençlerin hiç bir ücret ödemeden katılacağı seçmeler boyunca, sporcuların konaklama dahil
tüm ihtiyaçları federasyonumuz tarafından karşılanıyor. Futbola gönül vermiş ATFF yöneticilerinin ve
futbol eğitmenlerinin ortak hedefi, genç futbolcu adaylarının profesyonel spor gelecekleri için,
yürüdükleri yolda sönmeyen bir ışık yakabilmek.
Siz de ATFF ailesinin ayrılmaz bir ferdi olarak seçmelerimize katılır ve bu meşaleyi taşıma onurumuza
destek verirseniz, kattığınız güçten umut, varlığınızdan onur duyarız.
Saygılarımızla...

ORGANİZASYON
ETKİNLİK
DÜZENLEYEN
TARİH
TESİS
KONAKLAMA

: U17 Futbolcu Seçmeleri
: Avrupa Türk Futbol Federasyonu
: 15 - 17 Nisan 2022
: TSV Grötzingen - Aictahl
: Hotel Aichtaler Hof

PROGRAM
15 Nisan 2022
10.00
10.00 -11.00
11.00 -11.30
12.30 - 13,00
14.00 - 15.00
16.00 - 16.15
16.15 - 17.00
17.15 - 18.00
18.15 - 19.00
19.00 - 20.30
20.30 - .........

Otele giriş
Tanışma
Odalara yerleşme, dinlenme
Kaffe brek
Ders-söyleşi
Hazırlık
Ter idmanı, taktik-teknik istasyon çalışmaları
Akşam yemeği
Toplantı salonu buluşma
Serbest zaman ve maç izleme
İstirahat

16 Nisan 2022
08.00 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.45 - 12.30
13.00 - 14.00
15.00 - 16.30
16.30 - 18.00
18.15 - 20.30
20.30 - .........

Kahvaltı
Serbest zaman
Toplantı
Ter idmanı
Öğle yemeği
Birinci maç
İkinci maç
Akşam yemeği
İstirahat

17 Nisan 2022
08.00 - 09.00
10.00 - 11.30
12.00 - 13.00
14.30 - 16.00
16.15 - 17.00
17.00 - .........

Kahvaltı
Ter idmanı
Öğle yemeği
Üçüncü maç
Katılım sertifikası dağıtımı
Vedalaşma

