
BAVARIA CUP
NANEBEVSTOUPENÍ 11 - 12 KVĚTEN 2024  NĚMECKO - KARLSFELD

Fantastický hostitel

ZÚČASTNĚNÉ ZEMĚ:

Organizaci mezinárodních turnajů má TSV Eintracht Karlsfeld 
ve své DNA. TSV Eintracht Karlsfeld vítá účastníky turnajů s 
otevřenou náručí již od roku 1999. Bavaria Cup je nyní 
nejstarším mezinárodním turnajem v oblasti Mnichova. TSV 
Eintracht Karlsfeld má ideální vybavení pro pořádání turnajů: 
obsáhlý sportovní park, který přímo sousedí s rekreačním 
parkem s velkým přírodním koupalištěm a pláží. Účastníci si 
mohou vychutnat rozsáhlý program a přítomen bude i 
starosta Karlsfeldu, aby dodal události na formálnosti. A 
fotbaloví nadšenci mohou navštívit další speciální atrakci 
vzdálenou pouhých 15 minut: Allianz arénu klubu Bayern 
Mnichov.

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

ORGANIZÁTOR:
TSV EINTRACHT KARLSFELD

POČET TÝMŮ:
80

PRVNÍ ROČNÍK:
1999
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Organizátor
Turnaj Bavaria Cup pořádá klub TSV Eintracht Karlsfeld. Klub byl založen v roce 1950 a jedná se o jeden z největších multisportovních 

klubů v Bavorsku. Fotbalová divize má 28 týmů.

Program*

Pátek
Odpoledne
Příjezd: registrace s uvítacím proslovem a poučení od našich 
zaměstnanců v areálu Allianz Arena, velkolepého špičkového 
stadionu, který je domovem FC Bayern Mnichov. O vašem 
pobytu a turnaji budete osobně informováni.

Večer
Volno. Některé skvělé tipy najdete v turistických informacích. 
Volitelné: prohlídka Allianz Areny.

Sobota
Den
Zahájení zápasového programu. Turnaj se bude hrát ve dvou 
blízkých sportovních parcích na severu Mnichova. Zápasy budou 
řídit rozhodčí z BFV.

Večer
Volno. Některé skvělé tipy najdete v turistických informacích.

Neděle
Den
Pokračování zápasového programu. Kvalifikační zápasy a finále 
s následným ceremoniálem s udílením cen ve sportovních 
parcích na stadionu.

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

Večer
Volno. Některé skvělé tipy najdete v turistických informacích.



1. TSV Eintracht Karlsfeld

Sportovní zařízení
Bavaria Cup se koná v udržovaném multifunkčním sportovním areálu TSV Eintracht Karlsfeld. Sportoviště se 

nachází v rekreační oblasti a disponuje pěti hřišti a krásným stadionem u hlavního hřiště, prostornou 
klubovnou, "Gaststätte" se zahrádkou a sportovní halou. Během turnaje bude k dispozici i gril.

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

ZÁPASŮ POČET NÁHRADNÍKŮ

U15 01.01.09 12 1x25 11 5 5

U13/9 01.01.11 16 1x25 9 5 5

U12/9 01.01.12 10 1x25 9 5 5

U11/7 01.01.13 12 1x25 7 5 99

U10/7 01.01.14 12 1x25 7 5 99

U09/7 01.01.15 12 1x25 7 5 99



Turistické informace
Karlsfeld
Město Karslfeld (19 000 obyvatel), které je obklopeno zelenými poli, se zdá být 
daleko od shonu velkého města. Lidé zde na sebe mají čas. Centrum Mnichova 
se ale nachází jen 10 kilometrů daleko. Městskou hromadnou dopravou trvá cesta 
do starého města půl hodiny. Turnaj Bavaria Cup se odehraje v městském 
sportovním areálu kousek od centra.

Mnichov
Tradice jde v Mnichově ruku v ruce s modernou. Mnichov je městem historického 
Marienplatzu a jeho nádherně zdobných budov. Je městem Oktoberfestu s 
veselými lidmi oblečenými do ‘lederhosen’ a ‘dirndlů’. Fanoušci aut si bezpochyby 
vybaví BMW, ale tím hlavním lákadlem je, samozřejmě, FC Bayern Mnichov a 
Allianz Arena! Centrum města je plné atmosféry vytvořené starou bavorskou 
architekturou, živými nákupními ulicemi a mnoha venkovními kavárnami, které se 
v hezkém počasí plní hosty. Mnichov rozhodně stojí za návštěvu!

Nákupy
Mnichov je skvělým místem pro nákupy a dobré jídlo. Na hlavním náměstí 
Marienplatz a v jeho okolí najdete obchody, kavárny i tradiční bavorské jídelny. 
Rádi byste po sportu doplnili vitamíny? Pokud ano, zajděte si na slavný 
mnichovský trh Viktualienmarkt poblíž náměstí Marienplatz. Zde vás nadchne 
široký výběr levných delikates, jako jsou klobásy, obložené chlebíčky a spousta 
dalších bavorských pochoutek. A pak jděte a užívejte si v Biergarten. Pokud si v 
Biergarten zakoupíte pití, klidně si s sebou můžete přinést vlastní jídlo. Takže je to 
příjemné a také úsporné řešení!

Allianz Arena
Allianz Arena je stadion FC Bayernu Mnichov. Bílý exteriér je osvětlen širokým 
spektrem barev, takže stadion je vidět již zdálky. Vždycky jste se chtěli podívat 
dovnitř? Je to možné! Kromě mnoha jiných atrakcí je během vaší návštěvy 
rovněž možné zúčastnit se prohlídky tréninkového komplexu. Navštívit můžete i FC 
Bayern Experience. Zde se dozvíte vše o historii klubu a poté si můžete zakoupit 
skvělé suvenýry s tématem FC Bayern Mnichov. Je nezbytné si lístky na prohlídku 
zarezervovat s předstihem, neboť tyto jsou velmi oblíbené! Zde naleznete 
podrobnější informace a možnost registrace.


