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TURNIRJI 
POTEKAJO

Turnir U11/U12/U13
19. – 21. junij

Turnir U8/U9/U10
26. – 28. junij

5
leto



vabimo vas v Umag na vsakoletne 
mednarodne nogometne turnirje za 
mlajše kategorije od U8 do U13. Letos 
bo turnir potekal v dveh terminih in 
sicer od 19. junija do 28. junija. 

SPOŠTOVANI 
ŠPORTNI 
PRIJATELJI

Informacije in prijava

https://b4s.turnirji.si
info@b4sportcamps.si

Tekmovanja bodo potekala na hotelom bližnjih 
igriščih Stella Maris in Katoro. Uradna žoga je 
Nike Magia 4. Turnirski sistem bo prilagojen 
številu udeležencev, pri čemer bomo vsem 
ekipam zagotovili najmanj 5 tekem. 

Vse povezano s turnirji boste lahko 
spremljali na naši Facebook strani.

Podrobne informacije in prijave na: 
info@b4sportcamps.si

Ekipe in starši bodo nastanjeni v 
kompleksu UMAG RESORT:

 • Hotel/Residence  
SOL GARDEN ISTRA **** 

 • Hotel/Residence SOL UMAG****
 • Hotel SOL AURORA****
 • Hotel MELIA CORAL*****
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https://www.facebook.com/B4SportCamps/
https://www.youtube.com/channel/UCQl_xj2NW6JZ-h85mSDnWNQ


UMAG TROPHY 2020
Mednarodni nogometni turnir

Ponudba vsebuje:
 • nastanitev s polnim penzionom - UMAG RESORT****: 
1/2, 1/3, 1/4 (prvi hotelski obrok v petek je večerja, 
zadnji hotelski obrok v nedeljo je kosilo)

 • lunch paket (ob prihodu in odhodu)
 • uporaba bazena (po predhodnem dogovoru)
 • sejna soba (po predhodnem dogovoru)
 • 50-sedežni avtobus za prevoz na igrišče
 • zagotovljenih najmanj 5 tekem
 • zaključna ceremonija
 • turistična taksa

Dodatna ponudba ob doplačilu:
 • enoposteljna soba (+10 € / osebo / dan)
 • masaže, wellness program, pranje dresov in trenirk

PLAČILO: Plačilo se izvede na podlagi prejetega predračuna, 
katerega poravnate z nakazilom na TRR podjetja. Le to vam 
omogoča izdajo voucherja – potrdila o plačilu, ki ga natisnete in 
ob prihodu na turnir predložite na recepciji hotela.

STROŠKI ODPOVEDI:
 • 60-31 dni pred turnirjem 30% cene aranžmaja
 • 30-15 dni pred turnirjem 50% cene aranžmaja
 • 14-5 dni pred turnirjem 75% cene aranžmaja
 • 4-1 dni pred turnirjem ali če ne pridete 100% cene aranžmaja

Ekipe in način igranja:
 • turnir U11: za letnike 2009 in mlajše; 
igra se po sistemu 6+1 (neomejeno število igralcev)

 • turnir U12: za letnike 2008 in mlajše; 
igra se po sistemu 8+1 (neomejeno število igralcev)

 • turnir U13: za letnike 2007 in mlajše; 
igra se po sistemu 10+1 (neomejeno število igralcev)

Igra se na igriščih z naravno in umetno travo  
(Stella Maris in Katoro)

Nagrade:
 • vsi udeleženci turnirja prejmejo spominske medalje
 • prve štiri uvrščene ekipe prejmejo pokal

Omejitve: U11 - 56 ekip, U12/U13 - 28 ekip, .

Rok za prijave:
15. junij 2020 oz. do zapolnitve mest;
potrditev prijave se izvrši s plačilom akontacije
v znesku 300 €.

Informacije in prijava

https://b4s.turnirji.si
info@b4sportcamps.si

Cena: 150 € / osebo
Vsaka 15. oseba je gratis  
v dvoposteljni sobi.

Doplačilo za dodatne dneve:
45 € / osebo / dan

U11 / U12 / U13
od petka, 19. junija do nedelje, 21. junija
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Ponudba za starše:
49,50 € / osebo / dan (polni penzion, bazen, fitnes)
Popusti za otroke v sobi z dvema odraslima osebama:

 • otrok do 8,99 leta -100%, otrok od 9 do 11,99 leta -50%
 • enoposteljna soba: +10 € / dan 
 • polpenzion: -3 € / dan
 • stroški rezervacije: 6,50 € (skupine 10+ oseb brezplačno)

https://www.facebook.com/B4SportCamps/
https://www.youtube.com/channel/UCQl_xj2NW6JZ-h85mSDnWNQ


U8 / U9 / U10

UMAG TROPHY 2020
Mednarodni nogometni turnir

Ponudba vsebuje:
 • nastanitev s polnim penzionom - UMAG RESORT****: 
1/2, 1/3, 1/4 (prvi hotelski obrok v petek je večerja, 
zadnji hotelski obrok v nedeljo je kosilo)

 • lunch paket (ob prihodu in odhodu)
 • uporaba bazena (po predhodnem dogovoru)
 • sejna soba (po predhodnem dogovoru)
 • 50-sedežni avtobus za prevoz na igrišče
 • zagotovljenih najmanj 5 tekem
 • zaključna ceremonija
 • turistična taksa

Dodatna ponudba ob doplačilu:
 • enoposteljna soba (+10 € / osebo / dan)
 • masaže, wellness program, pranje dresov in trenirk

PLAČILO: Plačilo se izvede na podlagi prejetega predračuna, 
katerega poravnate z nakazilom na TRR podjetja. Le to vam 
omogoča izdajo voucherja – potrdila o plačilu, ki ga natisnete in 
ob prihodu na turnir predložite na recepciji hotela.

STROŠKI ODPOVEDI:
 • 60-31 dni pred turnirjem 30% cene aranžmaja
 • 30-15 dni pred turnirjem 50% cene aranžmaja
 • 14-5 dni pred turnirjem 75% cene aranžmaja
 • 4-1 dni pred turnirjem ali če ne pridete 100% cene aranžmaja

Ekipe in način igranja:
 • turnir U8: za letnike 2012 in mlajše; 
igra se po sistemu 5+1 (neomejeno število igralcev)

 • turnir U9: za letnike 2011 in mlajše; 
igra se po sistemu 5+1 (neomejeno število igralcev)

 • turnir U10: za letnike 2010 in mlajše; 
igra se po sistemu 6+1 (neomejeno število igralcev)

Igra se na igriščih z naravno in umetno travo  
(Stella Maris in Katoro)

Nagrade:
 • vsi udeleženci turnirja prejmejo spominske medalje
 • prve štiri uvrščene ekipe prejmejo pokal

Omejitve: U8 - 24 ekip, U9 - 40 ekip, U10 - 48 ekip.

Rok za prijave:
22. junij 2020 oz. do zapolnitve mest;
potrditev prijave se izvrši s plačilom akontacije
v znesku 300 €.

Informacije in prijava

https://b4s.turnirji.si
info@b4sportcamps.si

od petka, 26. junija do nedelje, 28. junija

Cena: 150 € / osebo
Vsaka 12. oseba je gratis  
v dvoposteljni sobi.

Doplačilo za dodatne dneve:
45 € / osebo / dan
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Ponudba za starše:
49,50 € / osebo / dan (polni penzion, bazen, fitnes)
Popusti za otroke v sobi z dvema odraslima osebama:

 • otrok do 8,99 leta -100%, otrok od 9 do 11,99 leta -50%
 • enoposteljna soba: +10 € / dan 
 • polpenzion: -3 € / dan
 • stroški rezervacije: 6,50 € (skupine 10+ oseb brezplačno)

https://www.facebook.com/B4SportCamps/
https://www.youtube.com/channel/UCQl_xj2NW6JZ-h85mSDnWNQ
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UMAG TROPHY 2020
Mednarodni nogometni turnir
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Ljubljana (Letališče Jožeta Pučnika) - Umag: 150 km
Benetke (Letališče Marco Polo) - Umag: 200 km
Zagreb (Letališče Franjo Tuđman) - Umag: 270 km

Uraden partner za prevoz
Slovenija – Umag – Slovenija:
Stojan Marković, s.p.
Rezervacije na: +386 40 622 200
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