Bavaria Kupa
2019.június 8.-9.
Csapatok száma:
100
Meccsek száma:
5
Kategóriák:
U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15, U17.
Szervező:
TSV Eintracht Karlsfeld, SV Günding
Régió:
Karlsfeld
Első megrendezés: 1999
Résztvevő országok: Ausztria, Csehország, Franciaország, Németország, Lengyelország, Svájc, Szlovénia,
Olaszország.

Az Allianz Aréna kihagyhatatlan élmény
1999-ben a Bavaria Kupa volt az első nemzetközi ifjúsági futballtorna a Müncheni régióban az Euro-Sportring
szervezésében, ami azóta is nagyon népszerű. Közben a rendezők is sokat fejlődtek. A nemzetközi ifjúsági torna
Karlsfeld sportparkjában kerül megszervezésre a bajor főváros északi részének csendes közösségében. A
szervezők megnyitóünnepséget és hivatalos díjátadót szerveznek a stadionban. A csoportvezetőket a
polgármester köszönti a Városházán. Egy látogatás a közelben található Allianz Arénába kihagyhatatlan
élmény.
Szervező:
A Bawaria kupát a TSV Eintrach Karisfeld szervezi. A TSV Eintrach Karisfeld 1950-ben alapították és
napjainkban is Bajorország legkiemelkedőbb több sportágas klubja. A klub 19 divízióval rendelkezik a
labdarúgástól a táncig. A taekwondótól a síelésig és hegymászásig. A klub számos ifjúsági csapata magas
szinten versenyez.
Sportlétesítmények:
A TSV Eintrach Karisfeld többfunkciós sportkomplexumában labdarúgó és atlétikai stadion, egy műfüves
futballpálya, 3 füves futballpálya, egy 75x55 méteres ifjúsági focipálya, egy sportcsarnok, teniszpályák, egy
uszoda, és egy görkorcsolyapálya található. A területen rendelkezésre állnak öltözők és egy klubház bárral
valamint étteremmel felszerelve. A park közelében található a Karisfelder tó, ahol úszni is ehet a meccsek
között.

Versenyinformáció
Korosztály

Szül. idő

Csapatok száma
korosztályonként

U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U17

2010.01.01.
2009.01.01.
2008.01.01.
2007.01.01.
2006.01.01.
2005.01.01.
2004.01.01.
2002.01.01.

10
10
12
12
16
12
16
12
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mobil:
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Játékidő
2x15
2x15
2x15
2x15
2x15
2x15
2x15
2x15

Játékosok
száma
csapatonként
7
7
7
9
9
11
11
11

Mérkőzések
száma
minimum

Cserék
száma

5
5
5
5
5
5
5
5

99
99
99
5
5
5
5
5

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

Program
Csütörtök 13:00-20:00
szabad esti
program
20:00
Péntek
08:30

Szombat

Vasárnap

09:00
19:00-tól
08:30-13:00
13:00
14:30-15:15
17:30
szabad esti
program
délelőtt

Megérkezés és köszöntés a Karisfeld parkban
Városlátogatás Münchenben vagy Allianz Aréna
Csapatvezetők találkozója a TSV Eintracht Karisfeld klubházban
Ünnepélyes megnyitó a Karisfeld Sportparkban
A csapatok felvonulása a hatalmas stadionban az országok nemzeti himnuszainak
kíséretében
Elkezdődnek a csoportmeccsek a Karisfeld Sportparkban
Játékosok estéje a Karisfeld Sportparkban
Folytatódnak a csoportmérkőzések
Selejtezők
Korcsoportok szerinti döntők a Karisfeld Sportpark stadionjában
Díjátadó ünnepség
A díjakat a Karisfeld polgármestere és a Karisfeld Eintrach elnöke adja át.
Városlátogatás Münchenben vagy Allianz Aréna
Kijelentkezés és hazautazás
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Turisztikai információk
Karisfeld
A 18.000 lakosú Karisfeld 16 km2-en terül el a Dachau régióban. A városban sok látnivaló található, például a
Karisfelder-tó szabadidős területe, ahová München központjától pár perc alatt el lehet jutni autóval vagy
vonattal.
München
Bajorország nyüzsgő fővárosa mindenféle ízlést kielégít. A metróval könnyen megközelíthető városban
felfedezhetik a hagyományos bajor építészet jeleit és rengeteg üzlet található sétálóutcás belvárosban.
Amennyiben az időjárás engedi, a hosszú faasztalok hamar megtelnek emberekkel, akik kolbászt esznek és sört
isznak. A Schwabing szórakozó negyed nagyon nyüzsgő és itt található a Münchener Freiheit tér nemcsak itt
Münchenben ismert, hanem sokkal távolabb is hallották már hírét.
Olimpiai Park
Az Olimpiai Parkban található az 1972-es olimpiai játékokra épült olimpiai stadion is, mely korábban a Bayern
münchen futball klubnak adott otthont. A stadion, a sportcsarnok, az uszoda és a teniszpályák mindenki előtt
nyitva állnak. Minden nap túravezetőkkel lehet körbejárni a parkot, ahol nagyobb rendezvényeket és
koncerteket is rendeznek rendszeresen. Számos étterem is található itt, köztük az Olympiatrum torony tetején a
290 méter magasan forgó étterem. Érdemes kipróbálni.
Allianz Aréna
Az Allianz Aren az FC Bayenr München otthona. Itt nyitották meg a 2006-os világbajnokságot is. Az új,
hipermodern stadion nagyon látványos. Az átlátszó színváltó dóm már messziről látszik.
A szervezők a válogatás jogát fenntartják, a program végső változatát megérkezéskor kapják kézhez.
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