
                               

Združenie miest a
Združenie miest a

v spolupráci s

FUTBALOVÝ TURNAJ 

STAROSTOV A

(Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko), 

Cieľom turnaja je prezentácia športového nadšenia starostov a
nadviazanie spolupráce miest a

ORGANIZAČNÉ POKYNY:  

Termín a miesto turnaja : 29. – 30.augusta 2013
(možnosť ubytovania aj  28./29.8. a
 
Tím: futbalové družstvá sú v zložení starostovia, primátori a
hráčov je 18 osôb v jednom tíme, celkový po
Vek hráčov tímu : zástupcovia starostu/primátora môžu tvori
byť mladší ako 40 rokov. 
 
Hracia plocha : futbalové ihrisko s rozmerom 60 x 100 m
 
Poplatok :  60 eur/osoba/deň (strava, ubytovanie a

Poistenie : odporúčame zabezpečiť

Registrácia :  Kompletne vyplnenú prihlášku
k poplatku v prihláške) prosím 
a starosta@ruzindol.sk  
Prípadne tlačenú kópiu aj poštou: ZMO, región JE Jaslovské Bohunice, Trhová 2, 917 01 TRNAVA, 
Slovenská republika 
 
 
 
               Doc. Inf. Jozef Dvonč, CSc.  v.r.
                         predseda ZMOS                              
 

Združenie miest a  obcí Slovenska 
Združenie miest a  obcí, región JE Jaslovské Bohunice  

spolupráci s  Trnavským samosprávnym krajom 
Vás pozývajú na  

FUTBALOVÝ TURNAJ  

STAROSTOV A PRIMÁTOROV  

KRAJÍN V4  

(Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko),  
om turnaja je prezentácia športového nadšenia starostov a primátorov krajín V4, 

nadviazanie spolupráce miest a obcí i osobných kontaktov. 

30.augusta 2013  v regióne Trnava 
28./29.8. a po skončení 30./31.8.2013)  

zložení starostovia, primátori a ich zástupcovia.   Celkový po
jednom tíme, celkový počet členov tíme max. 22 osôb.  

ov tímu : zástupcovia starostu/primátora môžu tvoriť max. 20% členov tímu a

rozmerom 60 x 100 m 

 (strava, ubytovanie a organizačné zabezpečenie) 

čiť si individuálne zdravotné resp. cestovné poistenie

vyplnenú prihlášku  (aj s dokladom o úhrade poplatku
poplatku v prihláške) prosím zaslať max. do 15.07.2013  na adresu 

enú kópiu aj poštou: ZMO, región JE Jaslovské Bohunice, Trhová 2, 917 01 TRNAVA, 

, CSc.  v.r.                               Ing. Remo Cicutto v.r.
                                    predseda ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

 

 

primátorov krajín V4, 

ich zástupcovia.   Celkový počet 

lenov tímu a  nemôžu 

 si individuálne zdravotné resp. cestovné poistenie 

úhrade poplatku, informácie 
na adresu zmo@zmo.sk 

enú kópiu aj poštou: ZMO, región JE Jaslovské Bohunice, Trhová 2, 917 01 TRNAVA, 

v.r. 
predseda ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 


