
 

BABYLON CUP 2011 – OPEN 
www.babyloncup.cz 

Termín turnaje 

• sobota 2. a neděle 3. července 2011  

Místo konání turnaje 

• Fotbalový stadion TJ Jiskra Jaroměř 

Systém turnaje 

• V sobotu 2. 7. proběhnou zápasy v kvalifikačních skupinách po pěti týmech. Do 

nedělního finálového dne 3. 7. postoupí 2 až 3 mužstva z kvalifikační skupiny. Nedělní 

čtvrtfinálové skupiny proběhnou v pětičlenných skupinách opět systémem každý s 

každým, dále pak KO systémem. Předpokládaný systém a program turnaje bude závislý 

na počtu přihlášených účastníků.  

Počet týmů 

• Kapacita turnaje je neomezená 

Počet hráčů 

• 4 + 1 

Hrací doba 

• 2 x 12 minut (může být upravena v závislosti na počet přihlášených týmů) 

Přihlášky 

• nejpozději do 23. června 2011! (přihlášením družstva se rozumí zaplacení startovného) 

Startovné 

• 1050 Kč (€ 50,-) 

Úhrada startovného 

1) Složenkou poukázka typu C zaslaná na adresu: Martin Michálek, Slezsk 397, Jaroměř, 

551 01. Na její zadní díl, do zprávy pro příjemce uveďte název týmu a telefonní číslo na 

Vaše mužstvo.  

2) Převodem na účet: 78-8885050297/0100. Jako variabilní symbol uveďte Vaše telefonní 

číslo a do zprávy pro příjemce uveďte název týmu včetně kontaktní osoby. 

3) Platbou v hotovosti u organizátorů turnaje.  



 

4) Všechny zahraniční týmy prosíme o uhrazení startovného bankovním převodem v 
EURECH na číslo účtu u Komerční banky: 43 -4188820227/0100, číslo účtu ve formátu 

IBAN: CZ1801000000434188820227, kód BIC - KOMBCZPPXXX (KOMBCZPP pro 

osmimístnou variantu) 

 

Doplňkový program 

• Sobotní turnaj dívek a žen v kategorii LADIES! 

• Nedělní turnaj kategorie JUNIOR (ročníky 2000 a mladší) 

• V areálu bude k dispozici vodní fotbálek, půjčovna kopaček Nike, večerní zábavný 

program a další doprovodné akce. 

Ubytování 

• V areálu hřiště bude k dispozici stanové městečko. Možnost ubytování i v ubytovně, ve 

škole, nebo v hotelu. Pro více informací se prosím obraťte na kontaktní osoby 

Ostatní 

• Po celou dobu turnaje bude zajištěno občerstvení, sprchy, WC, parkoviště.  

• Více informací na webu www.babyloncup.cz, nebo na emailu info@babyloncup.cz 

Historie 

• Prvního ročníku se v kategorii OPEN zúčastnilo 55 týmů z celé republiky, 5 týmu ze 

Slovenska a 2 týmy z Polska. 

• Ve druhém roce jsme přivítali 88 týmů z celé republiky, 11 týmu ze Slovenska a 1 tým 

z Polska. 

• Vítězové Babylon cupu:  

1. ročník 2009 - ACADEMIX (Hradec Králové)           2. ročník 2010 - FK LOCHOTÍN (Plzeň) 

 

 

  

 

 

 

 


