
 

 

  
 
Vážení přátelé mládežnické kopané, 
 
Dovolte nám, abychom vás touto cestou pozvali na 3. ročník mezinárodního turnaje U-13 

VÁNOČNÍ VEOLIA CUP 2012 
který se koná v pátek 7. 12. a v sobotu 8. 12. 2012 a to pro hráče-ky ročníku 2000 a mladší. 
Letos je tento turnaj pořádán v předvánočním čase, proto si ho dovolujeme nazvat VÁNOČNÍM. 
Jak již název napovídá, turnaj se pořádá ve spolupráci se společnosti Veolia, která má v Hradci 
Králové zastoupení v podobě firmy Královéhradecká provozní a. s. a pod záštitou Statutárního 
města Hradec Králové. Výrazným partnerem bude opět společnost JAKO, která obléká celý 
náš klub, včetně A týmu FC Hradec Králové 
Do turnaje bude přizváno celkem 20 týmů z Čech, Slovenska, Ukrajiny, Polska a Německa. Ty 
budou rozděleny do 4 skupin, přičemž 2 skupiny začnou svůj turnaj v pátečním dopoledni 
(konec v poledne) a 2 skupiny v pátek odpoledne (konec večer). V sobotu se odehrají zápasy o 
konečné umístění.  
V pátek hráči odehrají 80 min a v sobotu 90 min čistého času. Turnaj se uskuteční ve dvou 
multifunkčních halách: Třebeš a Háječek. Losování do skupin proběhne na konci listopadu 2012 
na sekretariátu FC Hradec Králové.  
Startovné bude činit 3000,- Kč. Ubytování vám po domluvě zajistíme na Středoškolských 
kolejích Hradební a J. Masaryka, stravování pak v restauraci Archa přímo v centru města 
(koupaliště Flošna). Ubytování a stravování není v ceně startovného. Více informací, včetně cen 
za ubytování a stravování vám pošleme po zaregistrování do turnaje. 
 
V případě zájmu o tento mezinárodní turnaj nás prosím kontaktujte na níže uvedených adresách 
či telefonech. 
Těšíme se na vaši účast 
 

Milan Šedivý    Róbert Barborík    Vojtěch Mareček  
Marketing    ředitel FA FC HK    sekretář FA FC HK 
  
FC Hradec Králové, a.s.  SCM Bavlna     SCM Bavlna 
Všesport. stadion, Úprkova 473/1 Veverkova 1722    Veverkova 1722 
Hradec Králové, PSČ 500 09  Hradec Králové, PSČ 500 02   Hradec Králové, 500 02 
e-mail: marketing@fchk.cz  e-mail: robertbarborik@centrum.sk   voj.marecek@seznam.cz  
Tel.: +420 608 55 44 66  robert.barborik@fchk.cz    Tel.: +420731443865 
Web.: www.fchk.cz   Tel.: +420731452353  
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