
Věkové kategorie

• U15 (naroz. v roce 2007 a mladší), 10+1

• U13 (naroz. v roce 2009 a mladší), 8+1

• U12 (naroz. v roce 2010 a mladší), 8+1

• U11 (naroz. v roce 2011 a mladší), 6+1

• U10 (naroz. v roce 2012 a mladší), 6+1

• U 9  (naroz. v roce 2013 a mladší), 6+1

Plánovaný režim turnajů

• Dva dny turnajů (sobota a neděle)

• Min. 12 týmů v každé věkové kategorii

• Dvě skupiny po šesti týmech

• Následují semifinálové a finálové zápasy

• Krátké přestávky mezi zápasy

• Krátké čekací doby

• Stejný počet zápasů pro všechny

• Každý tým hraje dopoledne nebo odpoledne

• Na všech hrách bude svazový rozhodčí

• Medaile a certifikační listiny pro každého hráče

Umístění turnaje

GERMANY CUP 2022 se bude konat na sportovních 
hřištích TSV Kareth-Lappersdorf. Lappersdorf hraničí 
přímo s městem Regensburg.

Regensburg leží na jihovýchodě Německa, 80 km od 
německo-české hranice. 

Na všech sportovištích se staráme o napětí a zážitky 
i nad rámec hřiště. Nabízíme atraktivní rámcový 
program (např. zařízení na měření střely, hřiště pro 
hraní fotbalu v bublině, nohejbal).  

Program

Pátek

• Večeře (pokud zarezervována)

• Zahajovací ceremoniál (cca 19:30 hod.)

• Hraní národních hymen

Sobota

• Snídaně

• První vylučovací zápasy

• Rámcový program

• Volno

• Večeře

Neděle

• Snídaně

• První/druhé vylučovací zápasy

• Semifinálové zápasy

• Finálové zápasy

• Slavnostní vyhlášení vítězů

Ubytování

Nabízíme rozmanité možnosti ubytování za 
rozumné ceny. 

Volné místo pro trenéra/vedoucího

V případě přihlášení do 31.12.2021 (od 20 osob)
přebíráme náklady na ubytování a stravu za 
jednoho trenéra či vedoucího. 

Např. dvě noci v sportovní haly včetně polopenze 

         od   39 € (≈ 998 Kč) 

Náklady na turnaje
Startovné 69 € za tým (≈ 1766 Kč)
plus 25 € poplatek za rozhodčího na tým (≈ 640 Kč) 

www.germany-cup.com

Regensburg, 1.-3. červenec 2022 


