
BAYERN TROPHY
VELIKONOCE 30 - 31 BŘEZEN 2024  NĚMECKO - MÜNCHEN

Mezinárodní vrchol

ZÚČASTNĚNÉ ZEMĚ:

Pokud hledáte mezinárodní soutěž, Bayern Trophy je zcela jistě 
skvělou volbou. Turnaj je vyvrcholením mezinárodního 
kalendáře. Jde o setkání týmů ze severní a jižní Evropy. 
Předchozí ročník Bayern Trophy určitě nezklamal, zúčastnilo se 
ho přibližně 100 týmů z více než 12 různých zemí: od Balkánu po 
Dánsko, od Irska po Slovensko a ze všech zemí mezi nimi. 
Turnaj je chloubou Karlsfeld, Heimstetten a Ismaning, tři 
přátelských předměstí blízko Mnichova Ostring. Ačkoli prioritou 
je soutěž na hřištích, je také dobré vědět, že můžete nasednout 
na příměstský vlak (S-Bahn) a v mžiku dojet na Marienplatz, 
náměstí v centru Mnichova.

KATEGORIE:
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA (U09), STARŠÍ PŘÍPRAVKA (U10), STARŠÍ 
PŘÍPRAVKA (U11), MLADŠÍ ŽÁCI (U13), STARŠÍ ŽÁCI (U14), 
STARŠÍ ŽÁCI (U15), MLADŠÍ DOROSTENCI (U17), STARŠÍ 
DOROSTENCI (U19)

ORGANIZÁTOR:
SV HEIMSTETTEN E.V., FC ISMANING 1921 & TSV EINTRACHT 
KARLSFELD

POČET TÝMŮ:
120

PRVNÍ ROČNÍK:
2007
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Organizátor
Bayern Trophy pořádají SV Heimstetten e.V, FC Ismaning a TSV Eintracht Karlsfeld. SV Heimstetten byl založen v roce 1967 a v soutěži 
má 18 týmů. FC Ismaning byl založen v roce 1921 a má přibližně 500 aktivních členů a 17 mládežnických týmů v soutěži. Třetím klubem 

je TSV Eintracht Karlsfeld. Tento klub byl založen v roce 1949 a v soutěži má 21 týmů.

Program*

Pátek
Odpoledne
Příjezd: check-in s uvítací adresou a informace od našich 
zaměstnanců na místě. 
O vašem pobytu a turnaji budete osobně informováni. 

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

Sobota
Ráno
Zahajovací ceremoniál s následným zahájením zápasového 
programu. Zápasy se hrají na různých místech v Mnichově 
Východ. Zápasy budou řídit rozhodčí z BFV.

Večer
Volno. Některé skvělé tipy najdete v turistických informacích.

Neděle
Den
Kvalifikační zápasy a finále s následným ceremoniálem s 
udílením cen ve 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. SV Heimstetten 2. FC Ismaning 1921 3. TSV Eintracht Karlsfeld

Sportovní zařízení
Bayern Trophy se bude hrát na 3 sportovištích. Tyto 3 kluby: FC Ismaning, SV Heimstetten a TSV Eintracht 

Karlsfeld mají ve svém sportparku 4 krásná hřiště a restauraci. Během turnaje zde bude také postaven útulný 
festivalový stan.

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

ZÁPASŮ POČET NÁHRADNÍKŮ

U19 01.01.05 24 1 x25 11 5 5

U17 01.01.07 24 1 x25 11 5 5

U15 01.01.09 24 1 x25 11 5 5

U14 01.01.10 16 1 x25 11 5 5

U13/9 01.01.11 24 1 x25 9 5 5

U13 01.01.11 16 1 x25 11 5 5

U11/7 01.01.13 16 1 x25 7 5 99

U10/7 01.01.14 16 1x 25 7 5 99

U09/7 01.01.15 16 1 x25 7 5 99

Dispensation can be granted on request to teams from countries with different age breakdowns.



Turistické informace
Karlsfeld, Ismaning & Heimstetten
Turnaj Bayern Trophy se koná ve městech Karlsfeld (21000 obyvatel), Ismaning 
(16000 obyvatel), Heimstetten (7 000 obyvatel), která se nachází 5- 10 kilometrů 
od Mnichova. Z obou měst se do centra Mnichova dostanete za půl hodiny. Oba 
sportovní areály se nachází ve vzdálenosti méně než kilometr od centra města.

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.


