
 

 
 

1. ročník  pro kategorii U9 (pro r. 2014 a mladší): 

Rádi bychom vás pozvali na 1.ročník turnaje v našem krásném městě Kyjov (u Hodonína).  

Zúčastní se 16 týmů mládežnického fotbalu. 

Naše priority budou – přátelský duch, kvalitní zápasy, rychlý spád, neopakovatelné zážitky pro všechny 

a skvělá atmosféra. 

 

 



Propozice pro týmy:  

Termín: Sobota 13.5.2023 / začátek turnaje cca. 9 hod (čas se bude upřesňovat) 

Místo: areál FC Kyjov 1919, Městský stadion Kyjov, Mezivodí 2233, psč. 697 01 

Věková kategorie: ročník 2014 a mladší 

Počet účastníků: 16 týmů 

Hřiště a branky: 4 x hrací plocha 42x22m, s brankami 2x5m, s míčem vel. 4 

Hrací doba: 1 x 15 min.  

Počet hráčů: 5+1 (střídání hokejovým způsobem), celý tým max. 12+2 trenéři 

Startovné: 2 500,- / tým  (pokyn k platbě vám bude zaslán do 15.února, tímto bude závazně 

potvrzena vaše účast). 

 

Rozpis turnaje a rozlosování, vám bude upřesněn později. 

 

 Ubytování: 

 možnost ubytování vám rádi zařídíme: napsat počet ubytovaných / cenu zašleme. 

- přímo na stadionu - Ubytovna na městském stadionu Kyjov (Kyjov, Nětčice) • Firmy.cz 

- ubytovna Trifin - Ubytovna Trifin Kyjov (Kyjov) • Firmy.cz 

- Hotel Kyjovský pivovar - Kyjovský pivovar - hotel, restaurace (kyjovsky-pivovar.cz) – V hotelu Kyjovský pivovar 
je nutné si zarezervovat ubytování co nejdříve, jelikož je velmi oblíbený cyklisty, a tedy je dost obsazený. 

 

Stravování:  

sobotní oběd (teplý) + ovoce + pitný režim v době turnaje – je v rámci startovného.  

Stravu (snídaně/večeře) mimo turnaj vám rádi pomůžeme zajistit na vaše náklady. 

Pro rodiče/fanoušky bude zajištěno bohaté občerstvení na stadionu a ochutnávka vín z našeho 

regionu. 

 

 

 

https://www.firmy.cz/detail/12946841-ubytovna-na-mestskem-stadionu-kyjov-kyjov-netcice.html
https://www.firmy.cz/detail/12934790-ubytovna-trifin-kyjov-kyjov.html
https://www.kyjovsky-pivovar.cz/


Předběžně přihlášené týmy: 

 

FC KYJOV 1919   RSC HAMŠÍK ACADEMY (SK) 

AC SPARTA PRAHA   JUVENTUS ŽILINA (SK) 

FC ZBROJOVKA BRNO   SFC KALINKOVO (SK) 

VFA AKADEMIE   FK BOSPOR BOHUMÍN 

FK DUKLA PRAHA   FC HRADEC KRÁLOVÉ 

SK SLAVIE PRAHA   SK SIGMA OLOMOUC 

DAC DUNAJSKÁ STREDA (SK)   FC BANÍK OSTRAVA 

 

+ 2 TÝMY, KTERÉ BUDOU DOPLNĚNY 

 

Další informace budeme doplňovat a vždy vám budeme zasílat aktualizaci na mail. 

Děkujeme a fotbalu zdar. 

 

Kontakt: 

FC Kyjov 1919 

Emil Novotný 

Tel.: +420 777 311 393 

Mail: emilnovotny@fckyjov.cz 


