
HURÁ AFRIKA
FUTBALOVÝ TURNAJ 

PRE PRÍPRAVKY U9 - U10
Areál Zdravia Jedľové Kostoľany

03.07.10 - 09.07.10

HRAJ A VYHRAJ ORIGINÁLNE LOPTY MS 2010

HURÁ 
AFRIKA

ORGANIZÁTOR



Máš rád futbal, rád ho hráš? Bež rýchlo 
k nám, si náš nový turnajový kamarát!!!

Pozývame kluby na 
turnaj prípraviek U9 
a U10 pri príležitosti 
MS v Afrike.

Zažite majstrovský 
africký turnaj na vlastnej 

koži !!! 
V každej kategórii hráme o:

4 originálne ADIDAS lopty Jabulani
11 tréning ADIDAS lôpt Jabulani

Okrem turnaja Vás čaká hurá 
kamoš v zábavných disciplínach 
jednotlivcov:

fuci golf
plavobehanie
play kamoš
hádam hra
alatoki

Tak neváhaj a na turnaji Hurá 
Afrika so svojím tímom si zahraj.

hurá 
kamoši

HURÁ AFRIKA 
AJ TEBA 

SA DOTÝKA

ORGANIZÁTOR

CENY

KTO? A TURNAJ - 4 DRUŽSTVÁ U 9

B TURNAJ - 4 DRUŽSTVÁ U 10

1. MIESTO: # 1 X ORIGINÁL + 3 X TRÉNINGOVÁ LOPTA JABULANI

2.MIESTO: # 1 X ORIGINÁL + 2 X TRÉNINGOVÁ LOPTA JABULANI

3. MIESTO: #1 X ORIGINÁL + 1 X TRÉNINGOVÁ LOPTA JABULANI

4.MIESTO: # 2 X TRÉNINGOVÁ LOPTA JABULANI

NAJLEPŠÍ HRÁČ: 1 X ORIGINÁL LOPTA JABULANI

NAJLEPŠÍ STRELEC: 1 X TRÉNINGOVÁ LOPTA JABULANI

NAJLEPŠÍ BRANKÁR: 1 X TRÉNINGOVÁ LOPTA JABULANI

VÍŤAZ HURÁ KAMOŠ: 1 X TRÉNINGOVÁ LOPTA JABULANI

ŠTARTOVNÉ V CENE

139 € / hráč turnaj o atraktívne ceny, super hra fair play  kamoši, odborná animácia, zdravotná starostlivosť, 
6 x ubytovanie v  8 lôžkových chatkách s WC a sprchou, 6 x  plná penzia 5 x denne, pitný  režim, 
foto z turnaja na webe, poistenie voči úpadku CK, DPH. Na 8 detí 1 tréner pobyt zdarma.

denne kúpanie v bazéne
jazda na koni
ihriská strediska
veľká telka na piame prenosy z MS Afrika
super hry na PS 3, nintende
rádiom riadené modely

bonusy 
v cene

podrobné informácie: Mgr. Roman Salo riaditeľ turnaja 037 6522 523, 0915 7274 213, 0903 722 734
záväzné prihlášky zasielajte do 30.04.10 na tokaito@bombovo.sk



organizačné informácie o turnaji

Organizátor  CK Bombovo s.r.o

Termín   03.07. - 09.07.2010

Miesto   Areál Zdravia Jedľové Kostoľany

Veková kategória U9 (ročník 2001 a mladší)

   U10 (ročník 2000 a mladší

Družstvá  maximálne 4 družstvá v 1 

kategórii

Cestovné  na náklady vysielajúceho klubu

Poistenie  na náklady vysielajúceho klubu 

Zdravotná služba zabezpečí usporiadateľ turnaja

Strava   zabezpečí usporiadateľ turnaja

Rozhodcovia  zabezpečí usporiadateľ turnaja

Ceny v každej kategórii 4 x or ig iná l ADIDAS lopta 

Jabulani 

   11 x tréning ADIDAS lopta 

Jabulani 

   zabezpečí usporiadateľ turnaja

Ubytovanie  Areál neďaleko Topoľčianok s 

nádherným výhľadom na hrad Hrušov  a široké okolie. V 

areáli herne, spoločenské miestnosti, stolný  tenis, tenisové 

kurty, futbalové ihrisko, ohniská, vonkajší bazén 10 x 15 m, 

altánky. Ubytovanie v 8 lôžkových chatkách s WC a sprchou

Bonus usporiadateľa: na 8 detí 1 tréner pobyt zdarma

Predpis hrá sa podľa platných pravidiel futbalu  a 

týchto propozícií.

Hrací systém v skupine hrá každý s každým, ktorá 

určí poradie do ďalších bojov.

potom hrá A1 - A4 a A2 - A3

 porazení hrajú o 3 a 4 miesto

víťazi hrajú o 1 a 2 miesto

Umiestnenie kritéria pre poradie v skupine:

• počet bodov zo všetkých stretnutí 

• výsledok vzájomného stretnutia

• pri rovnosti bodov troch a viac 

družstiev

• minitabuľka zo vzájomných 

zápasov

• gólový rozdiel zo všetkých 

stretnutí

• gólový podiel zo všetkých stretnutí

Podmienka štartu súpiska družstva s menom, priezviskom 

a dátumom narodenia hráča, karta 

poistenca, číslo dresu po čas celého turnaja

Hrací čas 2 x 20 min.

Počet hráčov 

v družstve 8 = 5 hráčov v poli + brankár, 2 náhradnici

Hracia plocha 35 x 20 m, trávnatý povrch

Lopty  futbalová lopta tréning ADIDAS Jabulani č. 4

9:00-10:30 11:00-12:00 15:00-18:00 19:00-20:00 20:30 -22:30

03.07.10 príchod registrácia otvorenie turnaja
exhibičný zápas

voľný program animačný program

04.07.10 alternatívny 
program

zápasy zápasy regenerácia animačný program

05.07.10 alternatívny 
program

zápasy zápasy regenerácia animačný program

06.07.10 alternatívny 
program

zápasy zápasy regenerácia sledovanie MS vo futbale

07.07.10 alternatívny 
program

zápasy zápasy regenerácia sledovanie MS vo futbale

08.07.10 alternatívny 
program

zápasy zápas o 3. miesto
finále

regenerácia vyhlásenie víťazov

09.07.10 odchod

Informačný časový harmonogram turnaja


