
 

BABYLON CUP 2018 – OPEN 
www.babyloncup.cz 

Termín turnaje 

 sobota 7. a neděle 8. července 2018  

Místo konání turnaje 

 Fotbalový stadion FK Jaroměř 

 ASVAJ Jaroměř 

Systém turnaje 

 V sobotu 7. 7. proběhnou zápasy v kvalifikačních skupinách po pěti týmech. Do nedělního finálového 
dne 8. 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 120 týmů. 

Počet hráčů 

 4 + 1 

Hrací doba 

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

Přihlášky 

 nejpozději do 21. června 2018! (přihlášením družstva se rozumí zaplacení startovného) 

Startovné 

 1.450 Kč (€ 60) 

 

Úhrada startovného 

1) Převodem na účet: 1515151515/0300. Jako variabilní symbol uveďte Vaše telefonní číslo a do zprávy 
pro příjemce uveďte název týmu včetně kontaktní osoby. 

2) Složenkou poukázka typu C zaslaná na adresu: Martin Michálek, Na Zavadilce 788, 551 01 Jaroměř. Na 
její zadní díl, do zprávy pro příjemce uveďte název týmu a telefonní číslo na Vaše mužstvo.  

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: 260917421/0300, číslo účtu ve formátu IBAN: CZ8403000000000260917421, kód BIC 
- CEKOCZPP 

Doplňkový program 

 Sobotní turnaj dívek a žen v kategorii LADIES! 

 V areálu bude k dispozici občerstvení, večerní zábavný program a další doprovodné akce. 

 Více informací na webu www.babyloncup.cz,  

ve skupině na facebooku www.facebook.com/BabylonCup,  

nebo nás můžete kontaktovat: email: info@babyloncup.cz, tel.: 737 939 441, 604 254 932 
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mailto:babyloncup@seznam.cz


 

Historie 

 Prvního ročníku se v kategorii OPEN zúčastnilo 62 týmů (55 týmů z celé ČR, 5 týmu ze SVK a 2 týmy z Polska). 

 Ve druhém roce jsme přivítali 88 týmů. (76 týmů z celé republiky, 11 týmu ze Slovenska a 1 tým z Polska). 

 Třetího ročníku se zúčastnilo 111 týmů (98 týmů z celé ČR, 11 týmu ze SVK a 1 tým z Polska a 1 tým z Maďarska). 

 Čtvrtého ročníku se zúčastnilo 115 týmů (106 týmů z celé ČR, 7 týmu ze SVK, 1 tým z Polska a 1 tým z Maďarska). 

 Pátého ročníku se zúčastnilo 120 týmů (107 týmů z celé republiky, 12 týmu ze Slovenska a 1 tým z Polska). 

 Šestého ročníku se zúčastnilo 114 týmů (100 týmů z celé ČR, 11 týmu ze SVK, 2 týmy z Polska a 1 z Maďarska). 

 Sedmého ročníku se zúčastnilo 110 týmů  

 Osmého ročníku se zúčastnilo 40 týmů (z důvodu omezené kapacity byl počet týmů omezen). 

 Devátého ročníku se zúčastnilo 60 týmů (51 týmů z celé ČR, 7 týmu ze Slovenska, 1 tým z Polska a 1 z Maďarska).  

 

 

Vítězové Babylon cupu: 

2009 - ACADEMIX (Hradec Králové)     2010 - FK LOCHOTÍN (Plzeň)         2011 – RUDOLF POLÁK (Jaroměř)  

 

 

 

 

     2012 - MAGIX (SK – Sereď)                     2013 – FK LOCHOTÍN (Plzeň)         2014 – MORDOR TEAM (Městec Králové) 

   

 

 

 

2015 – MORDOR TEAM (Městec Kr.)     2016 – MORDOR TEAM (Městec Kr.)   2017 - GOLDEN GUNS (Hradec Králové) 
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