
BALATON TRÓFEA
LÉTO 23 - 25 ČERVEN 2020  MAĎARSKO - SIÓFOK & SZÉKESFEHÉRVÁR

Léto plné fotbalu a nekonečné zábavy!

ZÚČASTNĚNÉ ZEMĚ:

Lloret de Mar ve Španělsku, Albufeira v Portugalsku, Sluneční 
pobřeží v Bulharsku. Siófok skvěle zapadá do této skupiny 
špičkových prázdninových destinací. Nezapomínejte však, že 
skutečným důvodem vaší návštěvy je mezinárodní turnaj na 
travnatém hřišti. Balaton Trófea se koná na břehu Balatonu, na 
moderním stadionu Révész Géza utcai, který je domovem 
profesionálního fotbalového klubu BFC Siófok, a Balatonlelle! 
Pořadatel město a maďarská fotbalová asociace (MLSZ) 
očekávají účastníky z nejméně 14 různých zemí, jako v loňském 
roce. Bude to více mezinárodní, moderní a živější. Pojeďme na 
Siófok!

KATEGORIE:
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA (U09), STARŠÍ PŘÍPRAVKA (U10), STARŠÍ 
PŘÍPRAVKA (U11), MLADŠÍ ŽÁCI (U12), MLADŠÍ ŽÁCI (U13), 
STARŠÍ ŽÁCI (U15), MLADŠÍ DOROSTENCI (U17), STARŠÍ 
DOROSTENCI (U19)

ORGANIZÁTOR:
SIÓFOKI BÁNYÁSZ

POČET TÝMŮ:
160

PRVNÍ ROČNÍK:
2018
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Organizátor
Organizaci turnaje Balaton Trófea má na starost klub Siófoki Bányász. Profesionální tým klubu hraje v druhé divizi Maďarské fotbalové 
asociace (MLSZ) pod názvek BFC Siófok. Největším sportovním úspěchem klubu bylo vítězství v Maďarském poháru v roce 1984. Klub 

Siófoki Bányász má aktivní mládežnický oddíl, několik týmů se účastní mezinárodních turnajů. Vzhledem k tomu, že pláž je hned za 
rohem, klub každý rok organizuje i velký turnaj v plážovém fotbale, který vždy láká spoustu diváků. Turnaj Balaton Trófea se koná na 

dvou místech v Siófoku: hlavní lokalita se nachází na zeleném předměstí Siófoku, kde se zápasy hrají na čtyřech hřištích. Druhou 
lokalitou je zrekonstruovaný stadion Révész Géza utcai s 6 500 místy k sezení, který se nachází pár set metrů od centra města. Zde 

proběhne zahajovací ceremoniál a odehrají se finálová utkání. 

Program*

pondělí
Den
Zápis v Siófoku. O vašem pobytu a turnaji budete osobně 
informováni.

Večer
Volný čas

Úterý
Ráno
Zahájení turnaje se zápasy v základních skupinách. Zápasy se 
hrají na různých místech. Zápasy budou řídit rozhodčí z 
regionální fotbalové asociace.

Večer
Zahajovací ceremoniál v Siófoku.

Středa
Den
Pokračování zápasů v základních skupinách podle programu 
turnaje.

Večer
Volný čas - tip: udělejte si výlet lodí u jezera Balaton.

Čtvrtek
Den
Kvalifikační zápasy - Tip: Užijte si všechny fantastické věci, které 
vám nabízí jezero Balaton.

Večer
Finále následované slavnostním předáváním cen a 
ceremoniálem UEFA Respect. Každý účastník obdrží oficiální 
medaili od UEFA.

Pátek
Den
Odjezd



1. SE Bányász Siófok Stadium 2. Balatonlelle SE

Sportovní zařízení
Turnaj se bude odehrávat na Siófoki Varosi Stadium a v jeho tréninkových prostorech. Siófoki Bányász 

disponuje třemi hřišti s živým a jedním hřištěm s umělým trávníkem. Siófoki nabízí především skvělou rodinnou 
atmosféru, kdy jsou při turnajích plážového fotbalu hráči povzbuzováni stovkami svých rodinných příslušníků, 

přátel a fanoušků. Ti jistě přijdou skandovat a fandit i na první ročník Balaton Trofea.  Další ročník Balaton 
Trophy bude nejen v Siófoku, ale také v Székesfehérváru ve sportovním komplexu maďarského klubu MOL Vidi 

FC (dříve známého jako Videoton SC).

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

ZÁPASŮ POČET NÁHRADNÍKŮ

U09/7 01.01.11 12 2x15 7 6 99

U10/7 01.01.10 12 2x15 7 6 99

U11/7 01.01.09 24 2x15 7 6 99

U12/8 01.01.08 24 2x15 8 6 99

U13-A 01.01.07 24 2x20 11 6 5

U13-B 01.01.07 0 2x20 11 6 5

U15-A 01.01.05 16 2x20 11 6 5

U15-B 01.01.05 16 2x20 11 6 5

U17 01.01.03 16 2x20 11 6 5

U19 01.01.01 8 2x20 11 6 5



Turistické informace
Siofok
Siófok je město ležící na břehu slavného jezera Balaton a je jednou z 
nejoblíbenějších dovolenkových destinací v Maďarsku. Nedaleko rušného centra 
lze nalézt mnoho poklidných a tichých míst. Skvělým místem pro opalování a 
stavění hradů z písku je 4 km dlouhá pláž Aranypart. Krásné opatství Tihany 
uchovává kryptu s hrobkou krále Andráse I, který v roce 1055 založil Maďarsko. Na 
vrcholku Vrchu ozvěn můžete slyšet slavnou ozvěnu Tihany, narážející na zdi 
opatství. A pak je tu Petöfiho promenáda, působivé místo plné rušných barů a 
restaurací. Siófok kloubí historii s moderním životem vskutku kouzelným 
způsobem. Tuto směs dokonale zakusíte při návštěvě festivalu Heineken Balaton 
Sound v sousedním městě Zamárdi. 

Pláže
Siófok leží na břehu Balatonu, který je s obvodem téměř dvě stě kilometrů 
největším jezerem ve střední Evropě. Břehy jezera se pyšní řadou písečných pláží 
pulzujících životem a velkolepých ploch skvělých pro sportování. Většina jezera je 
poměrně mělká, což znamená, že voda se zanedlouho příjemně prohřeje, takže je 
naprosto ideální pro plavce. Poté si můžete dát drink se spoluhráči v některé z 
mnoha venkovních kaváren – co víc si přát.

Vodní sporty
Máte chuť na něco víc než jen lenošení na pláži? Balaton nabízí téměř všechny 
vodní sporty, které vás napadnou. V přístavišti v Siófoku si můžete pronajmout 
plachetní člun nebo si vyzkoušet vodní lyžování, wakeboarding či kitesurfing. S 
přáteli se rovněž můžete vydat na okružní plavbu lodí.

Budapešti
Zahraniční návštěvníci nesmí vynechat návštěvu tohoto překrásného města na 
Dunaji. Vzdálenost 100 km po dálnici překonáte za chvilku, avšak jednodenní výlet 
není nic jiného než jen dobré úvodní představení Budapešti.


