
Věkové kategorie

• U13 (naroz. v roce 2010 a mladší), 8+1

• U12 (naroz. v roce 2011 a mladší), 8+1

• U11 (naroz. v roce 2012 a mladší), 6+1

• U10 (naroz. v roce 2013 a mladší), 6+1

• U 9 (naroz. v roce 2014 a mladší), 6+1

Účastníci

Tento turnaj je určen pro vysoce kvalitní týmy, které patří
mezi nejlepší ve své lize/regionu. Název klubu není 
důležitý, amatérské kluby na vysoké úrovni a stejně tak 
menší kluby s vynikajícím ročníkem se mohou zúčastnit 
také.

Plánovaný režim turnajů

• Dvoudenní turnaj (sobota a neděle)

• Minimálně 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 zápasech bude svazový rozhodčí

• Medaile a certifikační listiny pro každého hráče

Umístění turnaje

YOUNG TALENTS TROPHY 2023 se bude hrát v 
Arendsee,  které se nachází na severovýchodě 
Německa, mezi dvěmi největšími německými městy 
Hamburkem a Berlínem.

Hrát se bude na hřišti klubu SV Arendsee,  které se 
nachází přímo v místě v rekreačního areálu s pláží,  
jezerem na koupání, tobogánem a dalšími atrakcemi.

Na sportovišti se staráme o napětí a zážitky i nad rámec
turnaje. Nabízíme atraktivní program (např. zařízení na 
měření střely, nafukovaci fotbalové hřiště a skákací 
hrad, nohejbal, atd.).

Program

Pátek

• Večeře (pokud zarezervována)

• Zahajovací ceremoniál (cca 19:30 hod.)

• Hraní národních hymen

• Zahajovací utkání

Sobota

• Snídaně

• První den turnaje a skupinové zápasy

• Doprovodný program

• Volno (např.  v rekreačním areálu)

• Večeře

Neděle

• Snídaně

• Druhý den turnaje

• Semifinálové zápasy

• Finálové zápasy

• Slavnostní vyhlášení vítězů

Ubytování

Všechny týmy budou ubytovány v rekreačním 
areálu Arendsee.

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.

Náklady na turnaje

Startovné 79 € (≈ 1943 Kč) za tým 
Plus 30 € (≈ 737 Kč) poplatek za rozhodčího na tým

www.youngtalentstrophy.com

Arendsee, 2. - 4. června 2023


