
WOLFSBERG CUP
SVATODUŠNÍ SVÁTKY 27 - 28 KVĚTEN 2023  RAKOUSKO - WOLFSBERG

Vítejte ve Wolfsbergu!

ZÚČASTNĚNÉ ZEMĚ:

„Vítejte ve Wolfsbergu!“ Hned po příjezdu do Wolfsbergu si 
povšimnete, že jsou účastníci poháru Wolfsberg Cup 
oblíbenými hosty, kteří jsou zde vítáni s otevřenou náručí. 
Ambiciózní fotbalové fanoušky hostí malebné městečko v 
pohoří Koralpe, usazené mezi Klagenfurtem a Grazem. 
Profesionální klub Wolfsberg AC hraje na nejvyšší profesionální 
úrovni. Díky turnaji Wolfsberg Cup je klub ATSV Wolfsberg 
skvělým reprezentantem města: „Tento turnaj je jedním slovem 
skvělý: organizace, hřiště a nad to všechno ještě pohostinnost. 
Předčil veškerá naše očekávání.“ To je jeden z nadšených 
komentářů, který poznamenal jeden účastník loňského ročníku.

KATEGORIE:
STARŠÍ PŘÍPRAVKA (U10), STARŠÍ PŘÍPRAVKA (U11), MLADŠÍ 
ŽÁCI (U12), MLADŠÍ ŽÁCI (U13), STARŠÍ ŽÁCI (U14), STARŠÍ 
ŽÁCI (U15), MLADŠÍ DOROSTENCI (U16)

ORGANIZÁTOR:
ATSV WOLFSBERG

POČET TÝMŮ:
70

PRVNÍ ROČNÍK:
1993
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Organizátor
Turnaj Wolfsberg cup pořádá klub ATSV Wolfsberg. Tento klub byl založen v roce 1927, má 600 členů a 10 mládežnických týmů. První 
tým v současné době hraje na nejvyšší úrovni v rakouské bundeslize. Město Wolfsberg, stejně jako místní turistická kancelář, hrají při 

organizaci tohoto turnaje aktivní roli.

Program*

Pátek
Odpoledne
Příjezd: registrace s uvítacím proslovem a poučení od našich 
zaměstnanců na místě ve Wolfsbergu. O vašem pobytu a turnaji 
budete osobně informováni.

Večer
Zahajovací ceremoniál na stadionu ATSV Wolfsberg.

Sobota
Den
Zahájení zápasového programu. Zápasy se hrají na různých 
místech ve Wolfsbergu a okolí. Zápasy budou řídit rozhodčí z KFV.

Večer
Volno. Některé skvělé tipy najdete v turistických informacích.

Neděle
Den
Kvalifikační zápasy a finále, po kterém následuje slavnostní 
udílení cen starostou Wolfsbergu.

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

Večer
Volno. Některé skvělé tipy najdete v turistických informacích.

Pondělí
Ráno
Odjezd.



1. ATSV Wolfsberg

Sportovní zařízení
Zápasy poháru Wolfsberg Cup se budou hrát v několika různých sportovních areálech v oblastech kolem 

Wolfsbergu. Na hlavním místě konání se nachází moderní stadion, 3 krásná hřiště, jídelna a šatny. Na 
ostatních místech se také nachází skvělá hřiště, jídelna a šatny.

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

ZÁPASŮ POČET NÁHRADNÍKŮ

U15 01.01.08 12 1x25 11 5 5

U14 01.01.09 10 1x25 11 5 5

U13/9 01.01.10 16 1x25 9 5 5

U12/8 01.01.11 12 1x25 8 5 5

U11/7 01.01.12 12 1x25 7 5 99

U10/7 01.01.13 10 1x25 7 5 99



Turistické informace
Wolfsberg
Wolfsberg (460 m, 25 000 obyvatel) má dlouhou historii sahající více než tisíc let 
dozadu. Wolfsberg se nachází v Korutanech mezi městy Graz a Klagenfurt, na 
úpatí pohoří Koralpe. Návštěvníky, kteří do města přijíždějí z jihu, přivítá impozantní 
hrad Wolfsberg, který se tyčí nad atmosférickým starým městem. Turnaj 
Wolfsberg Cup se hraje jen pár kilometrů od centra města.

Bazén na stadionu Wolfsberg
V bazénu na stadionu Wolfsberg se rozhodně nebudete nudit. Najdete zde 
50metrový bazén, 70 metrů dlouhý tobogán a 10 metrů vysoký skokanský můstek, 
minigolfové hřiště a hřiště na plážový volejbal. Bazén se nachází hned vedle 
vchodu na stadion ATSV.

Hrad Wolfsberg
Již v 12. století byl tento hrad proslulý kvůli vynikající konstrukci své pevnosti. Z té 
jistě těžilo místní obyvatelstvo, když Turci a Maďaři obléhali město: nebylo možné, 
aby pevnost dobyli. V 19. století prošel hrad rekonstrukcí, avšak mohutné základy 
z 15. století zůstaly nedotčené. Hrad byl obnoven v tudorovském stylu a nyní je v 
soukromém vlastnictví. Od května do října se zde konají různé výstavy a po 
dohodě lze uskutečnit návštěvu.

Sáňkařská dráha
Letní sáňkařská dráha na Klippitztörlu
Letní sáňkařská dráha je dlouhá 1 400 metrů a dosahuje výšky 260 metrů nad 
Klippitztörlem. Dráha kopíruje trasu dvousedačkové lanovky Hochegger, která se 
využívá k dopravě nahoru a dolů. Dráha začíná v nadmořské výšce 1 800 metrů a 
dosahuje maximálního sklonu 43,5 %. Na trati je 18 zatáček, maximální rychlost je 
10 metrů za sekundu. Troufáte si na ni?


