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Skupina AOrganizátor: Občianske združenie Young talents
Miesto konania: Areál FK Bradlan Brezová pod Bradlom, Športová ul.
Termín udalosti: sobota 19. 4. 2014
Zraz účastníkov: 8:30
Čas začiatku prvého zápasu:9:00
Predpokladaný čas ukončenia: cca 16:00
Kategória: U/11 – hráči narodení po 1. 1. 2003
Počet účastníkov: 12
Hrací čas: 1 x 18 min.
Zápasy o umiestnenie: systém 1. z A s 1. z B, 2. z A s 2. z B, 3. z A s 3. z B
4. z A s 4. z B, 5. z A s 5. z B, 6. z A s 6. z B- poradie od  zápasu o 11. miesto
Občerstvenie:

- predpokladá sa počet. max 17 ľudí vo výprave ,
- forma stravy: párky, chleba, kečup, horčica,
- pitný režim: čaj, minerálka,
- v prípade potreby bude k dispozícii bufet štadióna.

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

Partneri podujatia

FA Dovaj Rožňava

FC  ŠKP Dúbravka 
Bratislava

Založenie akadémie sa dátuje na rok 2011. Motto 
akadémie "Dieťa v Barcelóne a v Rožňave sa ničím 
nelíši.Potrebuje iba rovnaké podmienky a 
možnosti pre rozvoj v obľúbenej aktivite.
http://www.fadovajroznava.sk/

Klub , ktorý prešiel rôznymi prerodmi a 
aktuálne začína novú etapu svojej existencie. V 
súčasnosti pôsobia v klube 2 súťažné tímy a 
mužstvo prípraviek, ktoré súťaž nehrá

Športový klub polície Inter Dúbravka Bratislava 
pôsobí na Slovensku od roku 2009 a je 
pokračovateľom Telovýchovného klubu 
národnej bezpečnosti, ktorý bol založený v 
roku 1946.

V októbri 1929 bol oficiálne založený futbalový klub 
pod názvom ŠK Cífer.  Prípravka ŠK sa v aktuálnom 
roku ukázala vo výbornom svetle na FRAGARIA CUPe 

FK Bradlan Brezová p. Br.

Partneri podujatia

FC Baník horná Nitra

ŠK Cífer

Filozofiou klubu je rozvoj mládežníckeho 
futbalu na Hornej Nitre a predovšetkým 
dosiahnutie hlavného cieľa, ktorým je 
vybudovanie futbalovej Hornonitrianskej 
Akadémie od prípraviek až po dorastencov.
www.fcbanikhn.sk

pod názvom ŠK Cífer.  Prípravka ŠK sa v aktuálnom 
roku ukázala vo výbornom svetle na FRAGARIA CUPe 
2013, kde zvíťazila vo svojej 8-člennej skupine.
http://www.skcifer.sk/

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

FK TEMPO Partizánske



Skupina B

Spartka Myjava

SDM Domino Bratislava

Futbalový klub z Bratislavy, ktorý svoje pôsobenie 
orientuje na mládežnícke kategórie

FŠRH Moravany n. V.

Futbalová škola bola založená s podporou 
OTJ Moravany n.V.,ZŠ Moravany n.V. a samotnej už 
spomínanej obce. Zakladateľom je Róbert Hanko, 
bývalý profesionálny futbalista so skúsenosťami 
na reprezentačnej úrovni.
http://fsrhmoravany.webnode.sk

FCL Devínska Nová Ves (resp. FC Lokomotíva 
Devínska Nová Ves, skrátene FCL DNV) je 
slovenský futbalový klub sídliaci v mestskej časti 
Bratislava - Devínska Nová Ves. Vznikol v roku 

FC Lokomotíva Devínska 

Založenie futbalového klubu sa datuje na 8.august 
1920. V súčastnosti prežíva klub úspešné obdobie. 
Mládežnícke mužstvá pôsobia pravidelne v najvyšších 
slovenských súťažiach.
www.spartakmyjava.sk

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 19.4.2014. Za správanie a bezpečnosť hráčov a za 
zaistenie osobných vecí a cenností zodpovedajú vedúci a tréneri výprav.

Bratislava - Devínska Nová Ves. Vznikol v roku 
1923 pod názvom ŠK Devínska Nová Ves.. 
www.lokomotivadnv.sk

FC Lokomotíva Devínska 
Nová Ves

MFK Lokomotíva Zvolen

Mužský výber Zvolena pôsobí v súčasnosti v piatej 
najvyššej súťaži, mládež, ktorá sa pohybuje v prvých 
troch najvyšších ligách na Slovensku. MFK sa môže 
pochváliť kvalitnou infraštruktúrou. 
http://www.futbalzvolen.sk

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/


