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UPOZORNENIE: 

Účastníci turnaja nie sú žiadnym spôsobom poistení a usporiadateľ nie je 

zodpovedný za akúkoľvek fyzickú ujmu alebo materiálnú stratu v súvislosti s 

účasťou na turnaji dňa 17.8.2019. Za správanie a bezpečnosť hráčov a za 

zaistenie osobných vecí a cenností zodpovedajú vedúci a tréneri výprav. 

tel.: + 421 918 619 806       

fax: + 421 2 654 40 221 

info@youngtalents.sk 

   tel.: + 421 908 133 613       

fax: + 421 2654 40221 

turnaje@youngtalents.sk 

http://www.pjservis.sk/


Skupina A
Organizátor:  Občianske združenie Young talents 
Miesto konania: Areál MFK Baník Handlová, Údernícka ul. 
Termín udalosti: sobota, 17. 8. 2019 
Zraz účastníkov: 8:30 
Čas začiatku prvého zápasu: 9:00 
Predpokladaný čas ukončenia: cca 14:00/14:30 
Kategória: U / 11 (2009 a mladší) 
Počet účastníkov: 12 
Hrací čas:  1 x 15 min.  
Systém hry: každý s každým, 
         
Občerstvenie: 
                                  - predpokladá sa počet. max 13+2 ľudí vo výprave , 
                                  - forma stravy: párky, chleba, kečup, horčica, 
                                  - pitný režim: čaj, minerálka, 
                                  - v prípade potreby bude k dispozícii bufet štadióna. 
Ceny:  
                               - ocenenie 1., 2. a 3. miesto, 
                               - najlepší strelec, hráč a brankár. 
                          
 
 
 
 
 

Partneri podujatia 

MFK Baník je novým klubom, ktorý vznikol 
rozdelením bývalého FC Baník Horná Nitra. 
Začína opäť pracovať s mládežou a disponuje 
kategóriami prípraviek, žiakov, dorastu a mužov. 
www.mfkbanikhandlova.sk 

MFK Baník Handlová 

MFK Dukla Banská Bystrica 

Prvý futbalový klub v Banskej Bystrici bol 
založený v roku 1904. Bývalý hráč Dukly Anton 
Ondruš bol kapitánom tímu, ktorý vyhral 
Majstrovstvá Európy.  
www.fkdukla.sk 

MŠK Považská Bystrica 

Klub s bohatou futbalovou tradíciou a  kvalitnou 
mládežníckou základňou, ktorý sa po dlhšej dobe 
predstaví na našom futbalovom turnaji. 
http://www.mskfutbal.sk/ 

FK Tempo Partizánske 

Klub prislúchajúci k Oblastnému FZ Prievidza, 
ktorého kategórie pôsobia v krajských súťažiach. 
Mužská kategória aktuálne v IV.Lige 
Severozápad. 
www.fktempope.sk 

FKP Dúbravka je pokračovateľom činnosti 
klubu polície Inter Dúbravka Bratislava, ktorý  
pôsobil na Slovensku od roku 2009 a je 
pokračovateľom Telovýchovného klubu 
národnej bezpečnosti, ktorý bol založený v FKP Dúbravka  

Bratislava 

AS Trenčín 

Klub , ktorý presadzuje prozápadný štýl 
technického štýlu futbalu a ktorý ako jeden z mála 
aplikuje orientáciu na mládež do reálnej roviny.  
Niekoľko násobný majster SR. 



Skupina A
Skupina B

Skupina B

Futbalový klub Slovan Levice má vo svojej štruktúre  
11 mužstiev od prípraviek až po mužov, ktorý 
pôsobia v V.Lige. 
http://www.fkslovanlevice.sk/ 

SFC Kalinkovo 

Klub je súčasťou regiónu pod správou 
Bratislavského Futbalového zväzu a vo svojej 
štruktúre má okrem mužskej kategórie aj 
družstva žiakov, či prípraviek /U11, U10, U09/. 
www.sfckalinkovo.sk/ 

FK Slovan Levice - 
Nové Zámky 

FK Lokomotíva Trnava 

Futbalový klub z Trnavy, v ktorom vyrástlo mnoho 
futbalových talentov, ako napr J. Halenár a ktorého 
hráči sa pravidlne uplatňujú v slávnejšom Spartaku 
Trnava. 

www.fklokomotivatrnava.sk 

Filozofiou klubu je rozvoj mládežníckeho 
futbalu na Hornej Nitre a predovšetkým 
dosiahnutie hlavného cieľa, ktorým je 
vybudovanie futbalovej Hornonitrianskej 
Akadémie od prípraviek až po dorastencov. 
www.fcbanikhn.sk 

FC Baník Prievidza 

MFK Topoľčany 

Mládež MFK Topvar Topoľčany pôsobí dlhé roky v 
najvyšších futbalových súťažiach na Slovensku. 
Muži MFK sa pravidelne pohybujú v tretej najvyššej 
slovenskej súťaži. 
http://mfktopolcany.sk/ 

FK Dubnica nad 
Váhom 

Tradičná slovenská liaheň futbalových 
talentov, na ktorých výchove je stanovená 
dlhodobá filozofia klubu. 
www.fkdubnica.sk 


