Amfora Kupa
POREC HORVÁTORSZÁG
2019.június 8-9.
Csapatok száma:
148
Meccsek száma:
5
Kategóriák:
U9, U10, U11, U13, U14, U15, U17.
Rendező:
NK Velhi Vrh
Régió:
Isztria Horvátország
Első megrendezés: 1998
Résztvevő országok: Ausztria, Belgium, Horvátország,
Magyarország, Szlovákia, Svájc

Csehország,

Németország,

Olaszország,

Régi barátok randevúja
Nyugodt körülmények között zajló nemzetközi ifjúsági tornát kereső csapatoknak már nem is kell tovább
kutatniuk, nekik szántuk az Amfora Kupát. A tornát Porec száz éves kikötővárosának szomszédságában
rendezzük meg az Isztriai tengerpart közepénél helyezkedő Zelena Laguna sport és szabadidős központban.
Számos profi futballcsapat itt tartja edzőtáborait, alkalmanként a Horvát nemzeti válogatott is. Azonban
Pünkösdkor a komplexumot kizárólag az ifjúsági csapatok foglalják el. A 15 éves múlttal rendelkező torna
ma már a régi barátok találkozóhelye lett.

Versenyinformáció
Korosztály

Szül. idő

Csapatok száma
korosztályonként

U9
U10
U11
U13
U14
U15
U17

2010.01.01.
2009.01.01.
2008.01.01.
2006.01.01.
2005.01.01.
2004.01.01.
2002.01.01.

12
16
16
28
20
24
12

Játékidő
1x20
1x20
1x20
1x25
1x25
1x25
1x25

Játékosok
száma
csapatonként
7
7
7
9
11
11
11

Mérkőzések
száma
minimum

Cserék
száma

5
5
5
5
5
5
5

99
99
99
5
5
5
5

Megjegyzés:
1. A nemzeti labdarúgó szövetségek által előírt határok következtében a verseny szervezője egyes
kategóriákban felmentést tehet. Kérjük, további információkért lépjen kapcsolatba az Euro-Sportring
képviselőivel.

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

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

Program
Péntek
Szombat

19:00-ig
21:00
08:30
09:30
Este

Vasárnap

09:00
kb. 16:00

Hétfő

08:00-10:00

Megérkezés és köszöntés Porecben/bejelentkezés
Csapatvezetők fogadása a Hotel Delfinben
Az Amfora kupa hiatalos megnyitója a Zelena Laguna egyik pályáján.
Csoportmérkőzések kezdete különböző kategóriákban.
Az este remek lehetőséget kínál Porec városának és gyönyörű történelmi
épületeinek megismerésére
Csoportmérkőzések folytatása különböző kategóriákban ameccs táblázat szerint.
Ünnepélyes íjátadó ceremónia. Az utolsó döntő után a szövetség átadja az
Amfora győzteseinek járó díjakat.
Kijelentkezés a szállásról és hazautazás

Szervező: NK Velhi Vrh Futballszövetség és Porec városa.
Sportlétesítmények:
Az Amfora Kupa Porec városában kerül megszervezésre a Zelena Laguna sportkomplexum három
futballpályáján. A Zelena Laguna számos horvát és európai csapat edzőtábora a többféle sportlétesítmények
és a jó minőségű pályáknak köszönhetően. A horvát nemzeti válogatott is itt szokott edzeni a fontosabb
tornák előtt. A döntőkre Porec stadionjában kerül sor.

Szállás:
Hotel Delfin
Porectől 2km-re, egy napfényes félszigeten, a vadregényes zöld tájba rejtőzve található a Hotel Delfin. A
hotel a Zelena Laguna üdülőövezet része és 793 szobával várja vendégeit. Gyönyörű strandja mellett
számtalan szabadidős létesítmény, köztük Horvátország legnagyobb sportközpontja kínál lehetőséget a
kikapcsolódásra, többek között 4 futballpálya, egy nagy sportcsarnok és 22 teniszpálya. A szabadidős
lehetőségek mellett az üdülőhely étteremmel, koktélbárral, sörpincével, teraszos kávézóval, társalgó/TVszobával, konferenciateremmel, ajándékbolttal, kültéri medencével, minigolfpályával és ping-pong
asztalokkal is rendelkezik. Az egy- és kétágyas szobák mindegyikhez saját fürdőszoba és WC tartozik.
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Laguna Apartmanok:
A Porec városától mindössze 14 kilométerre fekvő csodás Lanterna apartmanokat csupán 200 méter
választja el a tengerparttól. A szálláson recepció, parkolási lehetőség, ajándékbolt, mosodai szolgálat és
(fizetés ellenében használható) WiFi várja a vendégeket, emellett a vízi sportok és a búvárkodás nagyszerű
tárháza áll rendelkezésre. A közelben diszkók és bárok találhatók, valamint számos à la carte étterem,
valamint teniszpályákkal és egyéb sportpályákkal rendelkező sportközpont található. Az apartmanok 3-6
fősek, 1 vagy 2 hálószobásak, a nappaliban szófával. Minden apartman rendelkezik káddal és/vagy
zuhanyzóval felszerelt fürdőszobával, WC-vel, saját erkéllyel vagy balkonnal.
Hotel Zelena Laguna:
Zelena Laguna egy Porectől 5 km-re fekvő üdülőövezet. A szállodák, a Laguna Istra, a Laguna Gran Vista, a
Plavi és a Zorna zöld környezetben, a Zelena lagúnában, a tengerpart közvetlen közelében találhatók.
Gyönyörű strandja mellett számtalan szabadidős létesítmény, köztük Horvátország legnagyobb
sportközpontja kínál lehetőséget a sportra és kikapcsolódásra, többek között 4 futballpálya, egy nagy
sportcsarnok és 22 teniszpálya. A szabadidős lehetőségek mellett az üdülőhely étteremmel, koktélbárral,
sörpincével, teraszos kávézóval, társalgó/TV-szobával, konferenciateremmel, ajándékbolttal, kültéri
medencével, minigolfpályával és ping-pong asztalokkal is rendelkezik. Az egy- és kétágyas szobák
mindegyikhez saját telefon, kábeltévé, minibár (feláras), hajszárító, zuhanyzós fürdőszoba és erkély (nem
mindegyik szoba rendelkezik saját erkéllyel) tartozik.

Turisztikai információk
Porec
A horvát kisváros, Porec az Isztriai-félsziget nyugati partján helyezkedik el. Az enyhe mediterrán klímájú,
12500 lelket számláló várost gyönyörű zöld környezet veszi körül. Porec történelme messzire nyúlik vissza:
a város számos pontján római emlékek találhatók. A város egyik leghíresebb látnivalója a VI. században
épült Szent Eufrazius Bazilika. 1996-ban az UNESCO a gyönyörű bizánci mozaikjairól híres bazilikát a
világörökség részéve nyilvánította.
Isztriai-félsziget
Isztria az Adriai-tenger legnagyobb félszigete és egyben Horvátország legnyugatibb tartománya. Isztria nem
kevesebb, mint 445 km hosszú tengerparttal rendelkezik, ezáltal a nyaralók, különösen a napimádók igen
kedvelt úti célja. A turisták által leglátogatottabb városok Pula, Porec és Umag. Isztria érintetlen tájai, tavai,
vízesései, évszázados kultúrája és a helyiek vendégszeretete vár minden érdeklődőt.
Látogatás Velencébe
A szomszédos Olaszország az Adriai-tenger túlpartján található, Umag városából pedig könnyedén
kirándulhatunk a romantikus Velencébe, a modern hajóhálózat segítségével 40 perc alatt odajuthatunk.
Umagból minden héten szervezett kirándulás indul, melyek során Velence legfőbb látványosságait
tekinthetjük meg. Ne szalasszák el a lehetőséget!
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