
2022

MEDNARODNI
NOGOMETNI
TURNIRJI

UMAG
TROPHY
U9/U11 11. - 13. marec ı U8/U10 18. - 20. marec ı U12/U13 25. - 27. marec



Spoštovani športni prijatelji!

Vabimo vas v Umag na vsakoletne mednarodne 
nogometne turnirje za mlajše kategorije od U8 do U13. 
Sedma edicija turnirjev bo potekala v treh terminih v 
mesecu marcu. 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 naših socialnih medijih in spletni aplikaciji. 

Podrobne informacije in prijave na:

trophy@b4sport.si
https://b4.sportcamps.app

Ekipe bodo nastanjene v kompleksu Umag Resort 4*.

CENA:  pošljite povpraševanje

Vsaki ekipi pripada brezplačna namestitev enega  trenerja 
pod pogojem minimalnega števila prijavljenih igralcev: 

• U8 in U9: 10 igralcev
• U10 in U11: 12 igralcev
• U12: 14 igralcev
• U13: 16 igralcev

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

ROK ZA PRIJAVE EKIP
Do zapolnitve mest.
Potrditev prijave se izvrši s plačilom akontacije v znesku 300 €.

APP

https://www.facebook.com/B4SportCamps/
https://twitter.com/B4SportCamps
https://www.instagram.com/b4sportcamps/
https://www.b4sportcamps.si/sl/
https://www.linkedin.com/company/b4sportcamps/
https://www.youtube.com/channel/UCQl_xj2NW6JZ-h85mSDnWNQ
https://b4.sportcamps.app/


DUNAJ
515 km

595 km

DATUM KATEGORIJA ROJENI LETA EKIPE/KATEGORIJA IGRALCI/EKIPA IGRALNI ČAS ŠT. IGRALCEV DIMENZIJE IGRIŠČA IGRIŠČE

11.-13.03.2022 U9 2013 40 5+1 min 15' ∞ *50 m x 30 m - NOVO Stella Maris

11.-13.03.2022 U11 2011 56 6+1 min 20' ∞ 64 m x 40 m Stella Maris in Katoro

18.-20.03.2022 U8 2014 24 5+1 min 15' ∞ 40 m x 20 m Katoro

18.-20.03.2022 U10 2012 48 6+1 min 15' ∞ 64 m x 40 m Stella Maris

25.-27.03.2022 U12 2010 28 8+1 min 20' ∞ 64 m x 50 m Stella Maris

25.-27.03.2022 U13 2009 28 10+1 min 25' ∞ 104 m x 64 m Stella Maris

 *vse ostale informacije ter celoten pravilnik turnirjev najdete v dokumentu Tekmovalni pravilnik, ki se nahaja na naši spletni aplikaciji. 

PONUDBA
• nastanitev (petek-nedelja) s polnim penzionom  UMAG   
    RESORT****: 1/3, 1/4 (prvi hotelski obrok je večerja,  
   zadnji hotelski obrok 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
• live stream finalnih tekem
• zaključna ceremonija
• turistična taksa

PONUDBA ZA SPREMLJEVALCE

Spremljevalcem (klubski delavci, sorodniki, prijatelji in 
ostali) bomo omogočili nastanitev in ogled turnirjev 
po posebnih pogojih. Rezervacija je možna s spletno 
prijavo. Več informacij na

info@b4sport.si

DODATNO (DOPLAČILO)
• enoposteljna soba
• masaže, wellness program, pranje dresov in trenirk 

Ljubljana: 150 km
(Letališče Jožeta Pučnika)

URADNI PARTNER ZA PREVOZE

Zagreb: 270 km
(Letališče Franjo Tuđman)

Benetke: 200 km
(Letališče Marco Polo)

https://b4.sportcamps.app/

