6.ročník medzinárodného futbalového turnaja

EuroTour cup
Slovensko – Chorvátskeho priateľstva
Termín :

20. – 21.06.2018

Kategória:

U 13 - chlapci narodení po 01.01.2005

Futbalový štadión Makarska

Miesto konania:
Účastníci turnaja

1. FAM Poprad
2. ?
3. ?
4. HNK ,,ZMAJ,, Makarska
5. N.K. ,,URANIA,, Baška Voda
6. HNK ,,JADRAN,, Tučepi

Minuloročný víťaz turnaja: HNK ,,ZMAJ,, Makarska
Začiatok turnaja:
Hracia plocha :

20.06.2018 o 14,00 hod.
Regulárna hracia plocha UEFA – umelá tráva

Počet hráčov na hracej ploche :

11

Pravidlá :
Hrá sa podľa pravidiel futbalu každý s každým.
Striedanie je ľubovoľné počas celého zápasu, ale iba v prerušenej hre.
Hrací čas:

2 x 20 minút

Organizačné pokyny: výhra - 3 body, remíza - 1 bod, prehra - 0 bodov
Rozhodnutie o poradí:
A/ počet dosiahnutých bodov
B/ vzájomné stretnutie
C/ rozdiel gólov – skóre
D/ vyšší počet strelených gólov
Ceny, poháre, medaile, občerstvenie :
Informácie:

zabezpečí organizátor

Eva BENKOVÁ - telef.: 0905 963 231, 0038 5995746713 - hlavný
sponzor a organizátor turnaja,
Ing. Milan Molnár – telef.: 0903 641 435 – organizátor turnaja.

Zabezpečenie turnaja pre mužstva zo Slovenska.
Poplatok pre hráčov je cena 179,- €
Pre funkcionárov je cena 223- €
Tréner :
Asistent trénera:
Vedúci mužstva:
Lekár:
Vedúci výpravy:
Pre ostatných je cena 239,- €,

V cene je zahrnutá doprava, 7 x ubytovanie, 7 x plná penzia.
Pristavenie autobusu je možné dohodnúť s CK.
Prihláška 2 mužstiev bude akceptovaná podľa poradia prihlásenia v CK EuroTour !!!
Z dôvodu obmedzeného počtu miest pre rodinných príslušníkov, prosím o dohovor s CK
Euro Tour Poprad

Cestovať môžete v termínoch:
 Odchod v piatok dňa 15.06. a návrat v nedeľu 24.06.2018
 Odchod v pondelok dňa 18.06. a návrat v stredu 27.06.2018

Podmienka účasti chlapcov na turnaji :
Cestovný pas
Kartička poistenca EU a pripoistenie - je možné aj v CK

Kontakt:
052 772 37 53,
0905 211 810,
0905 963 231

www.ck-eurotour.sk
Email: eurotour@atlas.sk

