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A Práter közelében
Szeretne Pünkösdkor a Szent István Katedrális, a Práter vagy Bécs más nevezetességei közelében futballozni?
Ha igen, akkorcsatlakozzon a gerasdorfi Danube Challenge Kupához és onnan villamossal bejuthat Bécs
történelmi belvárosába. Bár ez mindnagyon szép, de a Danube Challenge Kupán való részvétel oka legyen
inkább a gyakorlott szervező SV Gerasdorf-Stammersdorf, aki kiváló nemzetközi ifjúsági labdarugó tornát
szervez az érdeklődőknek saját sportparkjukban.
A Nemzetközi tornákról bővebb információt talál mellékelt tornainformációs lapon.
Szervező
A Danube Challenge Cup az SV Gerasdorf-Stammersdorf szervezésében kerül megrendezésre. Az osztrák SV
Gerasdorf-Stammersdorf 1998-ban alakult és rendszeres résztvevője más országokbeli Euro-Sportring
tornáknak is. Éppen ezért tapasztalatból tudják, mi a legfontosabb a résztvevők számára, és tapasztalataikat a
Danube Challenge Cup megszervezése során is kamatoztatják. Ennek köszönhetően a verseny a résztvevők
minden kívánságát kielégíti.
Program
Péntek

Délután
Este
Reggel

Szombat
Este
Napközben
Vasárnap

Hétfő

Este
Reggel

Érkezés és üdvözlés Gerasdorfban
Csapatvezetők fogadása és szabadidő*
Hivatalos nyitóünnepség
Csoportmérkőzések
Szabadidő*
Csoportmérkőzések, helyosztók és döntők, ezt követően
ünnepélyes díjátadás a polgármester, a sporttanácsos és az
SV Gerasdorf-Stammersdorf elnökének jelenlétében
RESPECT díjátadó ünnepség. Minden résztvevő egy
egy UEFA emlékéremmel térhet haza.
Szabadidő*
Kijelentkezés a szállásról, hazautazás

*Az esték tökéletes alkalmat kínálnak a Práter felkeresésére. Üljön fel a híres óriáskerékre és/vagy próbálja ki a
park 250 egyéb látnivalóját is! A szabadidő eltöltéséhez további ötletekért lásd: „Turisztikai információk”
Helyszínek
A Danube Challenge Cup az SV Gerasdorf-Stammersdorf sportpályáin kerül megrendezésre. A komplexumhoz
négy füves pálya, egy klubház, egy strandröplabda pálya és teniszlétesítmények tartoznak, valamint egy kültéri
úszómedence. A verseny másik helyszíne a szomszédos Kapellerfeld sportkomplexuma. Itt két füves pálya,
valamint egy étkezdével rendelkező teraszos klubház áll a résztvevők rendelkezésére.
Megjegyzés:
web: www.euro-sportring.com/hu
mobil:
+36 30 3378 479
facebook : mmsport

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

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

Versenyinformáció
Korosztály

Szül. idő

Csapatok száma
korosztályonként

U10
U11
U12
U13
U15
U17

2009.01.01.
2008.01.01.
2007.01.01.
2006.01.01.
2004.01.01.
2002.01.01.

10
10
16
12
16
10

Játékidő
1x25
1x25
1x25
1x25
1x25
1x25

Játékosok
száma
csapatonként
7
7
8
9
11
11

Mérkőzések
száma
minimum
5
5
5
5
5
5

Cserék
száma
99
99
99
5
5
5

Turisztikai információk
Gerasdorf
Gerasdorf csupán egy kőhajításnyira fekszik Bécstől. Gerasdorfból tömegközlekedéssel mindössze 20 perc alatt
beérhet a városba.
Bécs
1,7 millió lakosának köszönhetően Bécs Ausztria legnagyobb városa. Különösen a belváros hordozza magát a
történelem nyomait. A császári palota például korábban a császárok rezidenciájaként szolgált, mára pedig az
osztrák köztársasági elnök székhelye lett. A híres Ringstraße mentén számos neoklasszicista stílusban épült
remekművet találunk, mint pl. az Operaház, a Burgtheater vagy a Parlament. A Múzeumnegyed a világ minden
részéről vonzza a turistákat. Ezen felül kellemes sétákat tehet, vagy egyszerűen megpihenhet a Duna partján.

Kapcsolattartók

Gulácsi Enikő
+36 30 777 6560

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

Hegedüs Tamás
+36 30 337 8479

Czakó Zsanett
+36 30 438 8587

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

