
Medzinárodný halový turnaj mladých talentov
Vranov nad Topľou



Pozvánka

Vážení športoví priatelia,

srdečne Vás pozývame na 1. ročník medzinárodného halového turnaja mladých 
talentov 

ZEMPLÍN Cup 2012.

Turnaj sa uskutoční pod záštitou Primátora mesta Vranov nad Topľou

Partnerom turnaja je Intersport youth football festival.

Základné informácie:

Termín: 16. - 18. november 2012

Miesto konania:                          Mestská športová hala a telocvične škôl mesta

Registrácia mužstiev: 16. 11. 2012 (16.00 hod. - 18.00 hod.)
CALL CENTRUM - SOŠ Drevárska, Lúčna 1055, 
093 01, Vranov nad Topľou

Koniec turnaja: 18. 11. 2012 (cca 15.00 hod.) 

Kategórie: U11 - hráči narodení po 1. 1. 2002 a mladší
U10 - hráči narodení po 1. 1. 2003 a mladší

  U  9 - hráči narodení po 1. 1. 2004 a mladší
U  8 - hráči narodení po 1. 1. 2005 a mladší

Počet hráčov na ihrisku: U11 5+1
U10 4+1
U  9 4+1
U  8 4+1

Počet tímov: max. 12 mužstiev v každej kategórii

Rozmery ihriska: U11 40x20
U10 33x18
U9 33x18
U8 33x18

Hrací čas: 18 min.

Ceny: - víťaz získa putovný pohár Primátora mesta Vranov n/T
- pohár a medaile za prvé tri miesta
- najlepší hráč, strelec, brankár a najužitočnejší hráč
- prekvapenie pre víťaza od Intersport YFF

Prihlášky je potrebné posielať na e-mailovú adresu:
zemplincup@gmail.com



Štartovné na turnaji:

Štartovné:

a/ mužstvá bez ubytovania:
55€ / mužstvo 
Štartovné zahŕňa náklady na stravu – obed v sobotu, náklady na rozhodcov, prenájom 
haly, ceny, športové atrakcie (Radarball, Playstation 3, Football Cage a pod.)

b/ mužstvá s ubytovaním podľa výberu:
22€ / osoba
Štartovné zahŕňa náklady na rozhodcov, prenájom haly, ceny, športové atrakcie 
(Radarball, Playstation 3, Football Cage a pod.)
Ubytovanie: trieda (povinná vlastná nafukovačka, spací vak) 
Stravovanie: piatok – večera

sobota – raňajky, obed, večera
nedeľa – raňajky, suchý obed

40€ / osoba
Štartovné zahŕňa náklady na rozhodcov, prenájom haly, ceny, športové atrakcie 
(Radarball, Playstation 3, Football Cage a pod.)
Ubytovanie: internát  
Stravovanie: piatok – večera

sobota – raňajky, obed, večera
nedeľa – raňajky, suchý obed

65€ / osoba
Štartovné zahŕňa náklady na rozhodcov, prenájom haly, ceny, športové atrakcie 
(Radarball, Playstation 3, Football Cage a pod.) 
Ubytovanie: apartmán  
Stravovanie: piatok – večera

sobota – raňajky, obed, večera
nedeľa – raňajky, suchý obed

Platba: pri registrácií 16. 11. 2012 do 18.00 hod. (CALL CENTRUM – SOŠ Drevárska, 
  Lúčna 1055, Vranov nad Topľou)

Kontakty:

Ing. Ladislav Kromel
konateľ turnaja

lemork@lemork.sk
+421 903 152 258

Bc. Daniel Štuller Mgr. Martin Vasiľ
          organizátor turnaja     koordinátor mládeže FAMT Prešov

             danielstuller@gmail.com   miniligatalentovpo@gmail.com
          +421 907 461 761        +421 9015 945 816

    
zemplincup@gmail.com
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Informácie o programe ZEMPLÍN Cup 2012 – Vranov nad Topľou

16.11. 2012 Príchod do 18.00 hod., registrácia.
Od 19.00 hod. večerný pochod mestom do Domu kultúry. 
Slávnostný program, otvorenie turnaja, losovanie skupín.

17.11. 2012 Zápasový deň (zápasy v skupinách). Večer COACH PARTY 
(slávnostné odhalenie postupujúcich mužstiev – pavúk)

18.11. 2012 Zápasy o umiestnenie, finálové zápasy.

Čaká na Vás: Športové atrakcie: Footbal Cage, Playstation 3, Radarball 

Football freestyle show a workshop účastníkov televíznej show 
ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT - SKILLZHOOD COMPANY 
(Marco & Hersty) 

http://www.facebook.com/ZemplinCup

http://www.facebook.com/ZemplinCup

