
AMFORA CUP
SVATODUŠNÍ SVÁTKY 27 - 28 KVĚTEN 2023  CHORVATSKO - POREC

Je to prostě kouzelné

ZÚČASTNĚNÉ ZEMĚ:

Slunce, moře, piniové háje: Amfora Cup je tím správným 
místem pro týmy, které hledají turnaj v uvolněném prostředí! 
Sportovní a rekreační resort Zelena Laguna je situovaný v 
blízkosti přímořského letoviska Poreč. Proto sem různé 
profesionální týmy a dříve dokonce i národní mužstvo 
Chorvatska přijíždějí na své každoroční tréninkové soustředění. 
Během svatodušních svátků se sportovní komplex stává 
hlavním dějištěm turnaje Amfora Cup a je plně vyhrazený 
mládeži z celé Evropy. Nenechte si ale ujít také návštěvu 
překrásného, 2 000 let starého města Poreč, které se nachází 
jen kousek odtud. Vřele doporučujeme.

KATEGORIE:
STARŠÍ PŘÍPRAVKA (U10), STARŠÍ PŘÍPRAVKA (U11), MLADŠÍ 
ŽÁCI (U12), MLADŠÍ ŽÁCI (U13), STARŠÍ ŽÁCI (U14), STARŠÍ 
ŽÁCI (U15), MLADŠÍ DOROSTENCI (U16), MLADŠÍ DOROSTENCI 
(U17), STARŠÍ DOROSTENCI (U19)

ORGANIZÁTOR:
NK VELI VRH

POČET TÝMŮ:
90

PRVNÍ ROČNÍK:
1998
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Organizátor
Pořadatelem turnaje Amfora Cup je NK Veli Vrh.          

Program*

Pátek
Odpoledne
Příjezd: registrace s uvítacím proslovem a poučení od našich 
zaměstnanců na místě v ATP Tennis Arena ve městě Umag. O 
vašem pobytu a turnaji budete osobně informováni.

Večer
Setkání vedoucích jednotlivých týmů: uvítací recepce, kterou 
pořadatelé organizují pro vedoucí týmů.

Sobota
Den
Zahájení zápasového programu. Turnaj se bude konat ve dvou 
krásných sportovních parcích ve městech Porec a Umagu ve 
středomořském prostředí.

Večer
Volno. Některé skvělé tipy najdete v turistických informacích.

Neděle
Den
Pokračování zápasového programu. Kvalifikační zápasy a finále 
s následným ceremoniálem s udílením cen v obou sportovních 
parcích.

Odpoledne
Ceremoniál UEFA Respect: každý účastník obdrží medaili na 
pódiu.

Večer
Volno. Některé skvělé tipy najdete v turistických informacích.

Pondělí
Ráno
Odjezd.



1. umag 2. Poreč

Sportovní zařízení
Amfora Cup se hraje v místě Poreči: sportovní park Zelena Laguna se 4 hřišti. Druhým místem je Městské 

sportovní centrum v Umagu se 4 hřišti. Obě dějiště mají šatny a jídelnu.

Informace o turnaji
KATEGORIE NAROZEN DNE/V TÝMY KATEGORIE ČAS ZÁPASU HRÁČI/TÝM POČET 

ZÁPASŮ POČET NÁHRADNÍKŮ

U19 01.01.04 8 1x25 11 5 5

U17 01.01.06 8 1x25 11 5 5

U16 01.01.07 8 1x25 11 5 5

U15 01.01.08 12 1x25 11 5 5

U14 01.01.09 8 1x25 11 5 5

U13/9 01.01.10 8 1x25 9 5 5

U12/8 01.01.11 8 1x25 8 5 99

U11/7 01.01.12 12 1x25 7 5 99

U10/7 01.01.13 8 1x25 7 5 99



Turistické informace
Poreč
Přímořské letovisko Poreč (12 000 obyvatel) je situováno na západním pobřeží 
Istrie, asi 60 kilometrů od Terstu (IT). Díky své ideální poloze u Jaderského moře, 
středomořskému podnebí, působivým monumentům v atraktivním centru a 
nádherné promenádě se město přeměnilo ve slavné turistické lákadlo. Navzdory 
své popularitě zůstala Poreč přátelským městem s restauracemi a kavárnami v 
okolí starého přístavu.

Umag
Přímořské letovisko Umag (s 13 000 obyvateli) je prvním městem, kam dorazíte z  
Istrii cestou  ze západní Evropy, asi 40 kilometrů od Terstu (Itálie). Umag a jeho 
obyvatelé prostě milují sport a aktivní životní styl. Díky své ideální poloze na 
pobřeží Jaderského moře se středomořským klimatem a působivou sportovní 
infrastrukturou se zde pořádají  turnaje a sportovní akce po celý rok. Během 
Jadran Cupu bude mít evropská mládež příležitost se těšit z této krásné lokality. 
Dobrodošli u Umag, vítejte v Umagu!

Istrie
Istrie je největší poloostrov v Jaderském moři a nejzápadnější region Chorvatska. 
Istrie se pyšní skalnatým pobřežím v délce nejméně 445 kilometrů, díky čemuž je 
oblíbenou prázdninovou destinací pro milovníky slunce! Města Pula, Poreč a 
Umag jsou nejvýznamnější turistické cíle. Istrie má dokonale čistou, přírodní 
krajinu s jezery a vodopády, bohatou historii a pohostinné obyvatelstvo.

Vodní park Aquacolors Poreč
Aquacolors Poreč je největší vodní park v Chorvatsku – je určen pro každého od 
0 do 100 let. Dvanáct mimořádně dlouhých skluzavek jistě uspokojí i ty největší 
vodní nadšence. Pro rodiny s malými dětmi je zde velký dětský bazén se všemi 
druhy vodních aktivit a několika dlouhými rodinnými skluzavkami. Odpočiňte si při 
pohodovém plavání v 500 metrů dlouhé líné řece nebo ve velkém bazénu s 
umělými vlnami.


