Venlo, 19. - 21. maj 2023

Aldersgrupper
•
•
•
•
•

Program

U13 (Årgang 2010 & yngre), 11-mands
U12 (Årgang 2011 & yngre), 9-mands
U11 (Årgang 2012 & yngre), 7-mands
U10 (Årgang 2013 & yngre), 7-mands
U9 (Årgang 2014 & yngre), 7-mands

Deltageren
Denne turnering henvender sig til hold med gode
resultater, som er blandt de bedste hold i deres
respektive liga/region. Klubbens navn er ikke relevant,
amatørklubber på højt niveau samt mindre klubber med
en fremragende aldersgruppe kan også deltage.

Turnering
Kampdage er lørdag og søndag
Der er planlagt mindst 12 hold pr. aldersgruppe
To grupper på seks hold
Semifinaler og finaler
Alle placeringer spilles
Korte pauser mellem kampe
Hvert hold har samme antal spil
Lørdag spiller hvert hold om morgenen eller om
eftermiddagen
• Dommere fra officielle tyske fodbold union
• Pokaler, medaljer og dokumenter for hver
•
•
•
•
•
•
•
•

Turnering sted
YOUNG TALENTS TROPHY 2023 i Venlo (Holland)
finder sted i Venlosche Boys sportskompleks. Den
unikke sportsplads består af elleve fodboldbaner og
ligger tæt på grænsen - kun 1 km fra den tyskhollandske grænse.
På alle sportsbaner er der et attraktivt støtteprogram
(shot speed system, hoppeborg, air soccer,
fodboldtennis).

Fredag
• Aftensmad, (når reserveret)
• Åbningceremonie (ikke obligatorisk) 19:30
• Nationalsange
• Åbningskampe
Lørdag
• Morgenmad
• Turneringsdag 1
• Understøttende program
• Fritid
• Aftensmad
Søndag
• Morgenmad
• Turneringsdag 2
• Semifinalen, Finalen
• Prisoverrækkelse

Indkvarteringer
Vi tilbyder forskellige overnatningsmuligheder til
rimelige priser - ud over moderne vandrehjem har vi
også en sports- og eventyrferieby på den tyske
side. Her finder alle den rigtige indkvartering.
En person gratis
Hvis du tilmelder dig indtil 31 December 2022 med
20 personer eller mere, vil vi dække udgifterne til
indkvartering og måltider for en træner eller
vejleder.

Turneringomkostninger
79€ (≈588 kr.) tilmeldingsgebyr pr. hold
30€ (≈223 kr.) dommergebyr pr. hold

youngtalentstrophy.com

www.

