Wolfsberg Cup
Ausztria
2019.június 8.-9.
Csapatok száma:
Meccsek száma:
Kategóriák:
Szervező:
Régió:
Első megrendezés:
Résztvevő országok:
Szlovénia.

84
5
U10, U11, U12, U13, U14, U15
ATSV Wolfsberg
Klagenfurt
1993
Ausztria, Csehország, Németország, Olaszország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia,

Egyszóval: szuper
Üdvözüljük Önöket Wolfsbergben! Amint a résztvevők megérkeznek Wolfsberg festői szépségű városába, rögtön
észreveszik, hogy milyen szeretettel fogadják őket. A Koralpe-hegységben található városban a szervezők rendkívül
tehetségesek, ezért mind kivételes nemzetközi ifjúsági labdarugó tornát tudnak szervezni. “Ez a bajnokság szuper: a
szervezés, a létesítmények, a helyszín és főleg a vendégszeretet! Minden elképzelésünket felülmúlták!” Egy
csapatvezetőtől idéztük ezeket a szavakat, amik mindent elárulnak. Wolfsbergben mindent a legapróbb részletességgel
szerveznek meg. Az itt található három klub erős szövetséget alkot, ezért már évek óta elismert bajnokságokat rendeznek.
Versenyinformáció
Korosztály

Szül. évben/
után

Csapatok száma
korosztályonként

Játékidő

Játékosok száma
csapatonként

U10
U11
U12
U13
U14
U15

2009.01.01.
2008.01.01.
2007.01.01.
2006.01.01.
2005.01.01.
2004.01.01.

16
24
12
12
10
10

1x25
1x25
1x25
1x25
1x25
1x25

7
7
8
9
11
11

web: www.euro-sportring.com/hu
mobil:
+36 30 3378 479
facebook : mmsport

Mérkőzések
minimum
száma
6
6
6
6
6
6

www. mmsport .org
skype : hege_tamas
twitter : @MMSport1

Cserék
száma
99
99
5
5
5
5

Program
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő

20:00-ig
19:30
09:00
21:00
09:00
20:00
08:00-10:00

Megérkezés és köszöntés Wolfsbergben
Hivatalos megnyitó öünnepség a Wolfsberg stadionban
AzA mérkőzések kezdete a meccs táblázat szerint
Csapatvezetők fogadása
Mérkőzések folytatása a meccs táblázat szerint.
ÜnnBúcsúbuli és ünnepélyes díjkiosztó Wolfsberg rendezvénközpontjában
Wolfsburg polgármestere átadja a trófeákat a Wolfsberg kupa győzteseinek
Kijelentkezés a szállásról és hazautazás

Sportlétesítmények
A Wolfsberg kupa mérkőzéseit több sportparkban játsszák Wolfsberg városának területén 3 km-es távolságon belül
gyönyörű füves pályákon. A fő sportparkban található egy modern stadion. Négy futballpálya és egy klubház étkezővel,
bárral, öltözővel és zuhanyzóval, valamint egy olimpiai-méretű medencével, amit a résztvevők is használhatnak.
Megjegyzések
A (mű) füves pályákon csak többrétegű öntött talppal (gumi-stoplis) rendelkező cipőt lehet viselni.
Turisztikai információk
Wolfsberg
Lavanttal egy gyönyörű régió Ausztriában, aminek a jelentése a Lavant folyó völgye. Ez a folyó választja ketté a régió
központját, Wolfsberget, ami már a XII. század óta áll fenn. A belvárosban számos gót és reneszánsz stílusú épület
található. A csodálatos Wolfsberg kastélyban egy lenyűgöző mauzóleumot lehet meglátogatni. A történelme mellett a
város kellemes kikapcsolódást ígér.
Kartcity
A stadion közelében versenypályák találhatóak csak 4 km-re Wolfsbergtől. Ez pedig a Kartcity: egy izgalmas beltéri
gokart pálya. Klippitzben bobozás közben fedezhetik fel a hegyek szépségét. Egy 1800 méter hosszú pályán juthat le a
hegy tetejéről nagy sebességgel. Ez az igazi adrenalin löket!
Klagenfurt
40 km-re Wolfsbergtől a legmelegebb alpesi tó, a Wörthersee partján fekszik, ezért enyhe déli éghajlata van a városnak,
amit a Worthersee rózsájának is szoktak nevezni. A városba, barátságos lakói és kulturális élmények miatt érdemes
ellátogatni.
A szervezők a változtatás jogát fenntartják, a program végső változatát megérezéskor kapják kézhez.
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