XVIII. Zánka Kupa
www.balatonifoci.hu
Magyar Posta felnőtt torna
Nyílt Férfi, Női ; 35+férfi, női ; 40+ férfi
Szezonnyitó utánpótlás tornák:
U8-9-10-11-12-13-14 és U15-U19
lány U16 és U19
kategóriában
Erzsébet Üdülőközpont Zánka

2018. Július 14-15.
2018. Augusztus 4-5.

XVIII. Zánka Kupa
FELNŐTT TORNÁK JÚLIUSBAN, a MAGYAR POSTA támogatásával
SZEZONNYITÓ UTÁNPÓTLÁS TORNA AUGUSZTUSBAN, A BALATON ÉSZAKI PARTJÁN!
Helyszíne: Erzsébet Üdülőközpont, Zánka (Stadion, sportkert)
Időpontja: felnőtt tornák: 2018. július 14-15. Magyar Posta Zrt. támogatásával
Szezonnyitó, utánpótlás tornák: 2017. augusztus 4-5.
Általános információk:
 Az Erzsébet tábor területére gépkocsi behajtási díjat kell fizetni. A szállást foglalók részére is, autónkén 3500
Ft. Behajtás után szabadon mozoghat a területen a gépkocsival.
 A szállást foglalók részére a strand díjmentesen használható. A csúszda használata is díjmentes minden
érintett napra vonatkozóan.
 A szállások széles skálája található. ***Hoteltől a 2-3-4-6-7-8-10 ágyas szobákig. Az árakról a második
oldalon lévő elérhetőségeken kérhet árajánlatot. Tartózkodási idő péntek délutántól-vasárnap 19:00-ig.
(szállás elhagyása 10:00)
 Minden korosztály egy napot játszik, a további napokon a csapatösszetartásé a főszerep. A strandon 2 homok
foci, 3 röplabda, 1 lábtenisz pálya használata díjmentes.
 Bérelhető lehetőségek sárkányhajó, sétahajó, kerékpárok.
 07.14-én VB 3.hely mérkőzés kivetítőn, és Hello Kids élőzenés buli 21:00-02:00 között a szállások
helyszínén a táborban az étteremnél.
 Mindegyik napon büfé üzemel a pályák mellett, az előző évi negatív tapasztalat miatt idén egy profi catering
céget bíztunk meg. Hűtött italok meleg ételek, éjjel is.
 Nincs megkötve a játékosok száma, de egy játékos csak egy csapatban szerepelhet, valamint a díjazás
maximum 10 főre van meghatározva, minden korosztályban.
 Mérkőzéseket 40X20-as füves pályán rendezzük.
 Amennyiben edzőtáborral kötné össze a tornát a következő szállást ajánljuk:
Révfülöp Sporthotel saját strand, füves labdarúgó pálya, étkezés, szállás telefon: 20/620 0270
Korosztályok évszámai:
Minden korosztálynál igazolvánnyal, vagy játékengedéllyel kell igazolni a születési évet. Akinél azonosító
okmány nincs, óvás esetén csapatkizárást von magával.
U8- 2010.01.01. után született
U9- 2009.01.01. után született
U10- 2008.01.01. után született
U11- 2007.01.01. után született
U12- 2006.01.01. után született
U13- 2005.01.01. után született
U14- 2004.01.01. után született
U19-U15 fiú 1999.01.01. után született
Nyílt férfi - nincs megkötés
35+ férfi 1983.12.31 előtt született
40+ férfi 1978.12.31 előtt született
U16- Lány 2002.01.01. után született
U19- Lány 1999.01.01 után született
Nyílt női - nincs megkötés
35+ női 1983.12.31 előtt született (1 játékos lehet 1988.01.01 előtt született)
 Amennyiben egy korcsoporton belül nincs meg a minimum 5 csapat, összevonásra kerül egy felette, alatta
lévő korcsoporttal. (kizárólag azonos napon meghirdetettel)
 Mérkőzéseket 40X20-as füves pályán rendezzük.
 Mérkőzések ideje minden korosztályban: 2 x 12 perc (szünet nélküli térfélcserével)
 Egyszerre 5 mezőnyjátékos és 1 kapus játszik.
 Nevezési díjat a következő számlaszámra kell utalni: Szabó Henriett OTP:11773487-51121286 Közlemény
rovatba a következő adatokat kell beírni: csapat név, korosztály (Több csapat nevezése esetén telefonos
egyeztetés kötelező!)
 Nevezési feltétel továbbá a helyszínen leadott nevezési lap, melyet az első mérkőzés megkezdése előtt kell a
regisztrációnál, kitölteni és leadni. A nevezési lapon később módosítani nem lehet.

Tervezett menetrend kategóriánként:
2018. Július 14. (Szombat):
08:30 - 19:00 Magyar Posta Férfi nyílt kispályás bajnokság, maximum 40 csapat részvételével.
Nevezési határidő: 2018. július 11. Nevezési díj: 15.000 Ft/csapat
08:30 - 19:00 Magyar Posta Női nyílt kispályás bajnokság, maximum 40 csapat részvételével.
Nevezési határidő: 2018. július 11. Nevezési díj: 15.000 Ft/csapat
A kezdési időpont kéréseket korlátozott számban figyelembe tudjuk venni! Hívj és kérdezz!
2018. Július 15. (Vasárnap):
09:00 - 16:00 Magyar Posta 35+ férfi és női bajnokság, maximum 32-32 csapat részvételével.
(női csapatoknál 1 fő 30+ játékos nevezhető)
09:00 - 16:00 Magyar Posta 40+ veterán bajnokság, maximum 32 csapat részvételével.
Nevezési határidő: 2017. július 12. Nevezési díj: 15.000 Ft/csapat
A kezdési időpont kéréseket korlátozott számban figyelembe tudjuk venni! Hívj és kérdezz!
2018. augusztus 4. (szombat):
09:00 - 16:00 U11-U12-U13-U14-U19(15-19) Korosztályos kispályás bajnokság, maximum korcsoportonként 32
csapat nevezését fogadjuk el.
Nevezési határidő: 2017. augusztus 2. Nevezési díj: 12.000 Ft/csapat
2018. augusztus 5. (vasárnap):
09:00 - 16:00 Fiúk: U8-U9-U10
Lányok: U16 és U19 Korosztályos kispályás bajnokság, maximum
korcsoportonként 32 csapat nevezését fogadjuk el.
Nevezési határidő: 2017. augusztus 2. Nevezési díj: 12.000 Ft/csapat
Tervezett díjazások:
Felnőtt csapatok (férfi, női, öregfiúk, veterán) részére az előző évekhez hasonlóan bőséges lesz a díjazás! Csapatok
a Sláger FM kupáiért versenyeznek. Heineken sör tálca számra, Borotva készlet (női és férfi) 1000Ft/fő, ADIDAS
termékek, Henkel termékek 1-3 hely min. 1000Ft/fő, Hell energiaital, Cola termékek, 1-4. helyezett csapatok
Ferencváros TC, Videoton FC, Budapest Honvéd FC, Paks FC belépőket kapnak, kupa, oklevél, kedvezmény
kuponok több cégtől.
Utánpótlás csapatok részére a díjazás összetettebb, mert szeretnénk minden résztvevő gyermek részére
meglepetéssel szolgálni. Minden csapat érkezéskor ajándékot kap. Korosztályonként az 1-3 helyezett csapat kupa,
érem, minden csapat oklevél díjazásban részesül. Henkel termékek 1-3 hely min. 1000Ft/fő, XIXO termékek, labdák,
Cola termékek, 1-4. helyezett csapatok FTC, Videoton FC, Budapest Honvéd FC, Paks FC belépőket kapnak.
Kedvezmény kuponok több cégtől. NB1-es csapatok mez felajánlásait sorsoljuk a résztvevő játékosok között.
További támogatókkal a tárgyalások folynak.
Honlap: www.balatonifoci.hu
E-mail: cegvezeto.torokbalint@gmail.com
Facebook: Zánka kupa csoport
Telefon: Török Bálint 06/70/466-75-29,

heni.foci@gmail.com
Szabó Henriett 06/20/433-22-62

Információ a helyben lévő szállásokról:06/70/653-93-53 zoltan.hartinger@erzsebettaborok.hu
Szoba árak: 2000 Ft/fő/nap+IFA-tól. Kérjen, ingyenes tájékoztatót e-mailben. Gyerekeknek akár 50% szállás
kedvezmény. 18 éves kor alatt nincs IFA.
Támogatók:
Adidas Magyarország Kft.
www.adidas.hu
Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
www.posta.hu
Hell Magyarország Kft. (Xixo, Hell termékek gyártója,forgalmazója)
www.hellenergy.hu
Heineken 1068 Budapest, Dózsa György u. 84/a
www.heinekenhungaria.hu
Henkel Magyarország Kft. 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
www.henkel.hu
Sláger FM 1012 Budapest, Márvány u. 17.
www.slagerfm.hu
Videoton FC 8000 Székesfehérvár, Csíkvári u. 10.
www.vidi.hu
Budapest Honvéd FC 1194 Budapest, Puskás Ferenc u. 1-3.
www.honvedfc.hu
Ferencvárosi Torna Club
www.ftc.hu
Netrisk.hu 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
www.netrisk.hu
Paks FC 7300 Paks, Váci M. u. 2.
www.paksifc.hu
Giorgi pizzéria 8230 Balatonfüred, Zrínyi u. 5.
www.giorgi.hu
Magyar Labdarúgó Szövetség Budapest, Kánai u. 2/d.
www.mlsz.hu

