
A jdeme na to: GERMANY CUP 2023 !
Mezinárodní fotbalový turnaj mládeže konaný na čtyřech místech v Německu.

Buďte u toho, až se v roce 2023 vykopne první míč. Bude to nezapomenutelná událost pro všechny hráče, trenéry a rodiče.

19. - 21. květen 2023

Arendsee
Junioři: U13, U12, U11, U10, U9

26. - 28. květen 2023
(svatodušní svátky)

Frankfurt
Junioři: U19, U17, U15, U14, U13, U12, U11, U10, U9

Juniorky: U17, U15, U13

9. - 11. červen 2023

München
Junioři: U17, U15, U13, U12, U11, U10, U9

16. - 18. červen 2023

Arendsee
Junioři: U15, U13, U12, U11, U10, U9

30. červen -  2. červenec 2023

Regensburg
Junioři: U15, U13, U12, U11, U10, U9

   Proč se vydat na GERMANY CUP 2023 ?

• Přes 2200 týmů od roku 2012

• Za posledních deset let ze 17 zemí

• Mnoho zápasů, dlouhé trvání hry

• Krátké přestávky mezi zápasy

• Medaile a certifikační listiny pro všechny hráče

• Atraktivní rámcový program

• Skvělé ubytování učiní z exkurzí týmů nezapomenutelný zážitek



Ubytování

• Různé možnosti ubytování. Moderní hostel, jednoduché hotely a 4hvězdičkové hotely.

• Volné místo pro trenéra/vedoucího - V případě přihlášení do 31.12.2022 (od 20 osob) přebíráme náklady

na ubytování a stravu za jednoho trenéra či vedoucího.

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

• Na všech stadionech se bude hrát o mistrovství

• Krátké přestávky mezi zápasy

• Krátké čekací doby

• Stejný počet zápasů pro všechny

• Každý tým hraje dopoledne nebo odpoledne

• Na všech hrách bude svazový rozhodčí

Program 

Pátek

• Večeře (pokud zarezervována)

• Zahajovací ceremoniál (cca 19:30 hod.)

• Hraní národních hymen

• Zahajovací zápas

Sobota

• Snídaně

• První vylučovací zápasy

• Rámcový program

• Volno

• Večeře

Neděle

• Snídaně

• První/druhé vylučovací zápasy

• Semifinálové zápasy

• Finálové zápasy

• Slavnostní vyhlášení vítězů

www.germany-cup.com


