
MOZART TROPHY
SVATODUŠNÍ SVÁTKY 27 - 28 KVĚTEN 2023  RAKOUSKO - SALZBURG

Město mnoha tváří

ZÚČASTNĚNÉ ZEMĚ:

Salzburg zní povědomě mnoha lidem: někteří pomyslí na 
Mozarta a nádherné, historické městské centrum; sportovní 
fanoušci si okamžitě vybaví stadion Arena, místo, kde se 
odehrávalo mistrovství Evropy ve fotbale 2008, a také řvoucí 
závodní auta Red Bull Formule 1. A pak je tu samozřejmě turnaj 
Mozart Trophy, který se koná během Letnic. Turnaj se odehraje 
v krásném sportovním areálu Salzachsee, pár kilometrů od 
slavného městského centra. Pětihvězdičkový sportovní 
komplex na březích řeky Salice se může pochlubit 7 hřišti, 2 
klubovnami a také krásným rekreačním jezerem, jak již 
napovídá název Salzachsee.

KATEGORIE:
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA (U08), MLADŠÍ PŘÍPRAVKA (U09), STARŠÍ 
PŘÍPRAVKA (U10), STARŠÍ PŘÍPRAVKA (U11), MLADŠÍ ŽÁCI 
(U12), MLADŠÍ ŽÁCI (U13), STARŠÍ ŽÁCI (U15)

ORGANIZÁTOR:
LIEFERINGER SV, UFC-LEOPOLDSKRON/MOOS, 1. SALZBURGER 
SK 1919, ASK PSV SALZBURG, ASV TAXHAM

POČET TÝMŮ:
100

PRVNÍ ROČNÍK:
2003
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Organizátor
Turnaj Mozart Trophy společně pořádá 5 fotbalových klubů: Lieferinger SV, 1. SSK 1919, USV Leopoldskron-Moos, ASK-PSV Salzburg a 

UFC SV Hallwang.

Program*

Pátek
Odpoledne
Příjezd: registrace s uvítacím proslovem a poučení od našich 
zaměstnanců na místě ve sportovním parku Salzachsee. 
Sportovní areál je domovem mnoha klubů, včetně 
mládežnického týmu Red Bull Salzburg. 
O vašem pobytu a turnaji budete osobně informováni našimi 
zaměstnanci. 

Večer
Volno. Některé skvělé tipy najdete v turistických informacích.

Sobota
Den
Slavnostní zahájení ve sportovním parku Salzachsee s defilé 
týmů na stadionu. 10:30: Zahájení zápasového programu. 
Zápasy budou řídit rozhodčí ze "Salzburger Fussball Verband" 
[Salzburská fotbalová asociace].

Setkání vedoucích jednotlivých týmů: uvítací recepce ve 
sportovním parku, kterou pořadatelé organizují pro vedoucí týmů.

Večer
Volno. Některé skvělé tipy najdete v turistických informacích.

Neděle
Den
Kvalifikační zápasy, po kterých následuje slavnostní předávání 
cen ve sportovním parku.

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

Večer
Volno. Některé užitečné tipy najdete v turistických informacích.

Pondělí
Ráno
Odjezd.



1. Sport Salzachsee

Sportovní zařízení
Turnaj Mozart Trophy se bude hrát na 7 hřištích ve sportovním areálu Salzachsee. Toto skvělé místo je 

vybaveno 2 klubovnami s restaurací a v docházkové vzdálenosti se nachází jezero, u kterého si lze užít chvíle 
volna. Účastníci mohou po celý den v sobotu využít veřejnou pláž Salzachsee. Sportovní areál se nachází 

pouhé 3 kilometry od městského centra v Salzburgu.

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

ZÁPASŮ POČET NÁHRADNÍKŮ

U15 01.01.08 16 1x20 11 5 5

U13/9 01.01.10 12 1x20 9 5 5

U12/9 01.01.11 16 1x20 9 5 5

U11/7 01.01.12 16 1x20 7 5 99

U10/7 01.01.13 12 1x20 7 5 99

U09/7 01.01.14 12 1x20 7 5 99

U08/5 01.01.15 10 1x20 5 5 99



Turistické informace
Salzburg
Salzburg (150 000 obyvatel) leží na hranici s Německem. Salzburg je hlavní 
turistickou atrakcí díky krásnému Starému městu, které je zapsáno na seznamu 
Světového kulturního dědictví UNESCO. Staleté centrum je domovem různých 
památek, kostelů, paláců, parků a řady živoucích nákupních ulic, jako např. 
Getreidegasse. Hrad, který se tyčí nad Starým městem, nabízí nádherný výhled 
na město a okolní oblasti, včetně sportovního střediska Salzachsee vzdáleného 4 
km.

Red Bull Arena
Stadion Red Bull Arena je domovem fotbalového klubu Red Bull Salzburg. Stadion 
byl jedním z míst, kde se odehrával evropský šampionát v roce 2008, a má 30 
000 míst. Dobrým nápadem je prohlídka hřiště. Stadion se nachází asi 7 minut od 
místa konání turnaje. 
 
 

Salcburský jarmark
Každý rok kolem svatodušních svátků se salcburské veletržní a kongresové 
centrum proměňuje v tradiční místo setkání mladých i starších: salcburský 
jarmark, největší lidový festival v západním Rakousku.
Salcburský jarmark je považován za tradiční festival, jehož historie sahá až do 
středověku. Kombinace zábavních parků, poutí, trhů, stánků s občerstvením, živé 
hudby, folklórních klubů a živých vystoupení z něj dělá skvělé místo, kde se mohou 
setkávat různé generace a užívat si života. Stručně řečeno, je to místo pro oslavu 
rakouské pouťové kultury.


