
DANUBE CHALLENGE CUP
SVATODUŠNÍ SVÁTKY 22 - 23 KVĚTEN 2021  RAKOUSKO - GERASDORF / VIENNA

Čistě mezinárodní!

ZÚČASTNĚNÉ ZEMĚ:

Chcete si zahrát proti týmům ze 7 a více zemí? Během Letnic 
si to můžete vyzkoušet na turnaji Danube Challenge Cup v 
Gerasdorfu, který se nachází jen 10 km daleko od slavné Vídně. 
Gerasdorf se nachází v oblasti Weinviertel (Vinná čtvrť), 
známé vinařské oblasti v Rakousku. Turnaj Danube Challenge 
Cup představuje skvělou kombinaci uvolněné atmosféry 
venkova a zajímavostí Vídně. Není tedy žádným překvapením, 
že byl turnaj od prvního ročníku v roce 2012 každý rok plně 
obsazen. Samozřejmě, že hlavní prioritu má mezinárodní 
soutěž, kdybyste však měli trochu času, naskočte na metro do 
Vídně. Za dvacet minut budete moct zabořit vidličku do 
světově známého schwarzwaldského dortu. Je lahodný!

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

ORGANIZÁTOR:
SV GERASDORF-STAMMERSDORF & SC COLUMBIA 
FLORIDSDORF

POČET TÝMŮ:
70

PRVNÍ ROČNÍK:
2013
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Organizátor
Turnaj Danube Challenge Cup pořádá klub SV Gerasdorf-Stammersdorf & SC Columbia Floridsdorf. Tento klub byl založen v roce 
1998 a má rozvíjející se mládežnickou divizi. Sportovní areál klubu zaručuje vynikající atmosféru na turnaji. Do organizace turnaje je 

zapojena celá komunita města Gerasdorf.

Program*

Pátek
Odpoledne
Příjezd: registrace s uvítacím proslovem a poučení od našich 
zaměstnanců na místě v Gerasdorf. O vašem pobytu a turnaji 
budete osobně informováni našimi zaměstnanci.

Večer
Volno. Některé užitečné tipy najdete v turistických informacích.

Sobota
Den
Slavnostní zahájení a vlajkový průvod na stadionu. Zahájení 
zápasového programu. Zápasy budou řídit rozhodčí z wiener 
fussball verband

Večer
Volno. Některé užitečné tipy najdete v turistických informacích.

Neděle
Den
Kvalifikační zápasy, po kterých následuje ceremoniál udílení cen 
na stadionu, za přítomnosti starosty a předsedy SV Gerasdorf-
Stammersdorf.

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

Večer
Volno. Některé užitečné tipy najdete v turistických informacích.

Pondělí
Ráno
Odjezd.



1. SV Gerasdorf/Stammersdorf 2. SC Columbia Floridsdorf

Sportovní zařízení
Turnaj Danube Challenge Cup se hraje ve sportovním parku SV Gerasdorf-Stammersdorf se 4 hřišti a velkou 

jídelnou. V pěší vzdálenosti se nachází hřiště na plážový volejbal a přírodní koupaliště. Organizátoři mohou 
zajistit vstupenky za sníženou cenu. Vídeň je vzdálena 30 minut jízdy autem nebo 45 minut cesty městskou 

hromadnou dopravou.

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

ZÁPASŮ POČET NÁHRADNÍKŮ

U17 01.01.03 8 1x25 11 5 5

U15 01.01.05 16 1x25 11 5 5

U13/9 01.01.07 12 1x25 9 5 5

U12/8 01.01.08 12 1x25 8 5 99

U11/7 01.01.09 12 1x25 7 5 99

U10/7 01.01.10 12 1x25 7 5 99



Turistické informace
Gerasdorf bei Wien
Gerasdorf bei Wien (přibližně 10 000 obyvatel) je městečko v okrese Vídeň-okolí, 
které se nachází asi 10 km východně od centra města. Městské centrum 
Gerasdorfu hraničí s největší vinařskou oblastí v Rakousku, Weinviertel. Do centra 
města se tramvají dostanete za půl hodiny.

Vídeň
S 1,7 milionů obyvatel je rakouské hlavní město zároveň největším v zemi. Městem 
protéká řeka Dunaj. Historické centrum je světově známé svými paláci, 
monumentálními náměstími a barokními budovami. Ve Vídni se budete 
procházet výzdobou ve stylu císařovny Alžběty, což je jeden z důvodů, proč město 
každý rok navštěvuje tolik turistů. Město se však vyznačuje i moderními prvky a je 
to skutečný tavicí kotlík kultur, kterých zde budete svědky v každodenním životě. 
Stěží se vám podaří to všechno vstřebat! Velmi oblíbenou atrakcí je zábavní park 
Prater. Ze 67 metrů vysokého ruského kola budete mít fantastický výhled na 
město.

Vídeňský Prátr
Prátr ve Vídni musí vidět každý turista. Více než 250 atrakcí, od tradičních 
kolotočů a strašidelného domu až po moderní atrakce, jako je Ejection Seat 
(vystřelovací sedadlo), zaručuje dobrodružství a zábavu pro návštěvníky všech 
věkových kategorií. Nespočet atrakcí zajistí, že se výlet sem vyplatí, a světoznámé 
ruské kolo je nejen milováno mládeží i staršími lidmi – je rovněž jedním z 
nejkrásnějších symbolů Vídně. 


