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Medzinárodný hádzanársky dievčenský turnaj 

STUPAVA  CUP  2021
Kategórie: 

MLADŠIE ŽIAČKY G12, STARŠIE ŽIAČKY G14, MLADŠIE DORASTENKY G16, STARŠIE DORASTENKY G19

Dovoľujeme si Vás pozvať na 3. ročník medzinárodného dievčenského 

hádzanárskeho turnaja STUPAVA CUP 2021 v termíne  27. - 29. 8. 2021 

v školskej športovej hale a v hale Park v Stupave, v športovej hale v Záhorskej Bystrici 

a v športovej hale Malina v Malackách.

Kategórie: 

• G12 - mladšie žiačky (r. narodenia 2009 a mladšie)

• G14 - staršie žiačky (r. narodenia 2007 a mladšie)

• G16 - mladšie dorastenky (r. narodenia 2005 a mladšie)

• G19 - staršie dorastenky (r. narodenia 2002 a mladšie)

Usporiadateľ si vyhradzuje právo výberu, ak počet prihlásených tímov prekročí 

maximálny počet.

Ubytovanie a stravovanie: 
• ubytovanie je zabezpečené v penziónoch v Stupave a v Lamači.

• Cena na osobu/celý pobyt vrátane stravy je 69 eur

 V cene je zahrnutá strava v školskej jedálni (27. 8. večera, 28. 8. raňajky, obed, večera, 

29. 8. raňajky, obed), 2x ubytovanie, doprava medzi ZŠ a športovými halami.

• Upozornenie :  Každé družstvo bude platiť depozit za ubytovanie 150 eur, ktorý bude 

vrátený v plnej výške pri odchode z turnaja, ak sa nevyskytnú žiadne zavinené škody 

na zariadení a prevádzke ubytovania.
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Pravidlá a rozhodcovia: 
Hrať sa bude podľa platných pravidiel EHF. Rozhodcov deleguje SZH. Rozhodcovia zo 

zahraničia, ktorí majú záujem zúčastniť sa turnaja, môžu zaslať písomnú žiadosť na 

organizačný výbor turnaja. Ich pobyt bude na náklady organizačného výboru bez 

nárokov na odmenu.

Ceny: 
• Družstvá na prvých troch miestach v každej kategórii dostanú vecné ceny.  Každé 

družstvo dostane účastnícky diplom.

Štartovné: 

• 120 eur pre jeden tím

• Registračný poplatok je potrebné uhradit do 30.07.2021 na účet:

Názov účtu: HC Tatran Stupava,   

bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s.,    

číslo účtu:  5031303533/0900

IBAN:   SK 9409000000005031303533,   

BIC:   GIBASKBX

Program turnaja:

Podľa počtu prihlásených tímov, v piatok a v sobotu od 8.00 do 20.00 hod. zápasy 

v skupinách. V sobotu večer kultúrny program. V nedeľu zápasy o umiestnenie 

a vyhodnotenie turnaja. 

Prihláška:  Prihlášky do 30.07.2021 zasielať na:
komunikácia v slovenskom jazyku:                                komunikácia v anglickom a nemeckom jazyku:              

PaedDr. Robert Popluhár                   Zuzana Popluhár           
e-mail: seftrener@handballacademy.sk      e-mail: zpopluhar@gmail.com

tel.: + 421 903 789 709                                               tel.: + 421 911 229 705
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Záväzná  prihláška  do  turnaja

KLUB ……………………………………………………………………………………………….

ADRESA ……………………………………………………………………………………………….

MENO KONTAKTNEJ OSOBY………………………………………………………………………………………………..

TELEFÓN ………………………………………………………………………………………………..

E-MAIL ………………………………………………………………………………………………..

KATEGÓRIE         POČET DRUŽSTIEV

G12 - MLADŠIE ŽIAČKY …………………………….

G14 - STARŠIE ŽIAČKY …………………………….

G16 - MLADŠIE DORASTENKY …………………………….

G19 - STARŠIE DORASTENKY …………………………….

UBYTOVANIE

Penzión POČET OSÔB ……………………………. 

PRÍJAZD DO STUPAVY:

Dátum ………………….., približný čas ……………………, dopravný prostriedok………………………………

POŽIADAVKY NA USPORIADATEĽA:  …………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………


