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UPOZORNENIE:
Účastníci turnaja nie sú žiadnym spôsobom poistení a usporiadateľ nie je 
zodpovedný za akúkoľvek fyzickú ujmu alebo materiálnú stratu v súvislosti s 
účasťou na turnaji dňa 28.10.2017. Za správanie a bezpečnosť hráčov a za 
zaistenie osobných vecí a cenností zodpovedajú vedúci a tréneri výprav.



Skupina AOrganizátor: Young talents, občianske združenie
Miesto konania: Športová hala v Močenku, Dekana Dubravického, Močenok
Termín udalosti: sobota, 28.10. 2017
Zraz účastníkov: 8:30
Čas začiatku prvého zápasu: 9:00
Predpokladaný čas ukončenia: cca 15:00
Kategória: U/08 – hráči narodení po 1. 1. 2010
Počet účastníkov: 8
Hrací čas: 1 x 20 min.
Zápasy o umiestnenie: systém  4. z A s 4. z B, 3. z A s 3. z B
2. z A s 2. z B, 1. z A s 1. z B
Občerstvenie:

- predpokladá sa počet. max 15 ľudí vo výprave ,
- forma stravy: párky, chleba, kečup, horčica,
- pitný režim: čaj, minerálka,
- v prípade potreby bude k dispozícii bufet športovej haly.

Ceny: 
- ocenenie 1., 2. a 3. miesto,

Partneri podujatia

FK TEMPO Partizánske

Klub prislúchajúci k Oblastnému FZ Prievidza, 
ktorého kategórie pôsobia v krajských súťažiach. 
Mužská kategória aktuálne v IV.Lige 
Severozápad.

FC ViOn bol založený 22.januára 1995. Je to prvý 
súkromný klub v bývalom okrese Nitra. Aktuálne sa 
výraznejšie darí najmä mužskému tímu v najvyššej 
slovenskej súťaži. Klub disponuje kvalitným 
tréningovým areálom.
http://www.fcvion.skPFA FC Vion Zlaté 

Moravce

Klub je pokračovateľom Artmedie, ktorá sa 
preslávila svojou účasťou v Lige Majstrov. Klub 
sa po problémoch dostáva do stabilnej pozície.
http://www.fcpa.sk/

FC Petržalka akadémia

SFC Kalinkovo

Klub je súčasťou regiónu pod správou 
Bratislavského Futbalového zväzu a vo svojej 
štruktúre má okrem mužskej kategórie aj 
družstva žiakov, či prípraviek /U11, U10, U09/.
www.sfckalinkovo.sk/
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Skupina B

FK Spartak Bánovce 
nad Bebravou

Klub počas rokov prešiel rôznymi prerodmi. 
Prípravky  Spartaka Bánovce nad Bebravou ako aj 
ďalšie kategórie mládeže a mužov pôsobia v 
krajských súťažiach.
http://spartakbanovce.sk/

FK Slovan Levice

Futbalový klub Slovan Levice má vo svojej štruktúre  
11 mužstiev od prípraviek až po mužov, ktorý pôsobia 
v III.Lige.
http://www.fkslovanlevice.sk/

MŠK FOMAT je samostatný športový klub, 
ktorý začal svoju činnosť v roku 1994.  
Mládež pôsobí v najvyšších súťažiach SR a 
muži v III. Lige SSFZ.
http://www.fomat.sk

MŠK Fomat 
Martin

TJ Rovinka je klub rozvíjajúci sa v regióne Bratislava, 
ktorého mužská kategória už pravidelne pôsobí v III. 
Lige Bratislava..
http://www.fkslovanlevice.sk/

TJ Rovinka


