
2018

www.youthfootballfestival.org

Youth Football Festival

HUNGARY  KAPOSVÁR

7–13 JULY
2 0 1 8

Youth Football Festival
7–13 July 2018 – Kaposvár, hungary 



2018
ÜdvözlÜNK

Az eseménYrŐl BŐVeBB InFormácIó Az AláBBI 
elérhetŐségen kérhetŐ: 
internet: www.youthfootballfestival.org
e-mail: info@youthfootballfestival.org
tel: (00 36) 20 285 8040 

Üdvözlettel:
intersport youth Football Festival 2018 szervezőcsapata

minden sportbarátot az INTERSPORT Youth Football Festival (YFF) 
Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Labdarúgó Fesztivál alakalmából. 
Örömünkre szolgál, hogy ezúton értesíthetjük Önöket, hogy az esemény 
2018. július 7-től 13-ig ismét megrendezésre kerül. A fesztivál házigazda 
városa kaposvár lesz. mivel rendezvényünk, folyamatosan fejlődik, 
így a 2018. évi rendezvényre kb. 200-250 korosztályos gyermek – és 
ifjúsági labdarúgó csapatot várunk a világ mintegy 20-25 országából. 
Az INTERSPORT Youth Football Festival – Hungary megrendezésének 
célja az, hogy a világ számos országából érkező labdarúgó csapatoknak 
kiváló és színvonalas labdarúgó tornát szervezzünk, és ezáltal remek 
megméretési lehetőséget biztosítsunk számukra. 

Fiú korosztályok:  
U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18.

prograM inForMáciÓ – intersport youtH 
Football Festival 2018

2018. július 7:   Megérkezés este 22 óráig Kaposvárra. Regisztráció
2018. július 8:   első mérkőzés nap (csoportmérkőzések) este megnyitó 

ünnepély minden csapat részvételével
2018. július 9:   második mérkőzés nap (csoportmérkőzések)
2018. július 10:   harmadik mérkőzés nap (csoportmérkőzések)
2018. július 11:   negyedik mérkőzés nap (kieséses mérkőzések) minden 

csapat legalább egy mérkőzést játszik ezen a napon is
2018. július 12:  negyeddöntők és elődöntők, illetve a kisebb korosz-

tályokban döntők. este Disco a főtéren
2018. július 13:  Döntők
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KiK vehetneK részt a YFF-en? Labdarúgó csapatok 
bármely országból, amely ország labdarúgó szövetsége tagja 
a FIFA-nak. Azon csapatok is részt vehetnek a YFF-en, amelyek 
nem labdarúgó klubként, hanem városi, regionális, iskolai válo-
gatottként szeretnének elindulni a fesztiválon.

Mérkőzések időtartaMa, pályaMéretek

U8-as korosztály: 2 × 20 perc / 40 × 20 méteres pálya /  
3 × 2 méteres kapuk / 5 + 1 játékos

U9-es korosztály: 2 × 20 perc / 60 × 35 méteres pálya /  
5 × 2 méteres kapuk / 6 + 1 játékos

U10–U12-es  
korosztályok:

2 × 25 perc / 60 × 35 méteres pálya / 
5 × 2 méteres kapuk / 6 + 1 játékos

U13–U18-es  
korosztályok:

2 × 30 perc / normál pálya / 
10 + 1 játékos

résztvevők létszáMa csapatonként A csapa-
tonkénti játékosok és kísérők létszáma nincs korlátozva. A YFF 
pontos szabályzatát a www.youthfootballfestival.org honlapon 
találhatja meg. 

Fiú korosztályok
U8    (2010. jan. 1 után született fiúk) 
U9    (2009. jan. 1 után született fiúk) 
U10   (2008. jan. 1 után született fiúk) 
U11   (2007. jan. 1 után született fiúk) 
U12   (2006. jan. 1 után született fiúk) 
U13   (2005. jan. 1 után született fiúk) 
U14   (2004. jan. 1 után született fiúk) 
U15   (2003. jan. 1 után született fiúk) 
U16   (2002. jan. 1 után született fiúk) 
U17   (2001. jan. 1 után született fiúk) 
U18   (2000. jan. 1 után született fiúk) 

2005–2017 között az alábbi országok csapa-
tai vetteK részt a YFF-en
Anglia, Argentina, Ausztria, Ausztrália, Bolivia, Bosznia-
Hercegovina, Brazília, Chile, Ciprus, Csehország, Dánia, 
Ecuador, Egyesült Arab Emirátusok, Egyiptom, Észtország, 
Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Fülöp-szigetek, 
Ghána, Gibraltár, Guatemala, Hollandia, Horvátország, India, 
Írország, Kína, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, 
Marokkó, Málta, Moldova, Montenegró, Németország, Nigéria, 
Norvégia, Olaszország, Oroszország, Palesztina, Peru, 
Portugália, Románia, Skócia, Spanyolország, Svájc, Svédország, 
Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna, USA, 
Venezuela és Magyarország

regisztráciÓ HatárideJe: 2018.május 10.

Alapvető információk – INTERSPORT Youth Football Festival 
2018, Kaposvár



i
szállás és étkezési lehetőségek az intersport Youth Football 
Festival-on részt vevő csapatoknak  
2018. július 7-én estétől 2018. július 13-án reggelig

A KATEGÓRIA: SzálláS ISKOlAI TANTEREmbEN
Ezt a szállás azon csapatoknak ajánljuk, amelyek minimális színvonalú szállást igényelnek. Minden csapat 1 vagy 2 termet kap 
(létszámtól függően). Az iskolák 5-10 percre vannak gyalog a városközponttól. étkezés: reggeli (szendvics vagy péksütemény), 
ebéd és vacsora (főtt étel)

A/1 Matrac nélkül – mindenki hozza magával a saját hálózsákját, matracát, ágyneműjét, párnáját és törölközőjét. 
WC és zuhanyzó a folyosón van. 

A/2 szervezők által biztosított Matraccal – A szálláshelyen matrac biztosított, mindenki hozza magá-
val saját hálózsákját, ágyneműjét, párnáját és törölközőjét. Wc és zuhanyzó a folyosón van. 

B KATEGÓRIA: SzálláS ISKOlAI KOlléGIumbAN
takaró, párna, ágynemű és szekrény a személyes holmiknak biztosított. törölközőt hozni kell. A kollégiumok 5-10 percre vannak 
gyalog a városközponttól. étkezés: reggeli (szendvics vagy péksütemény), ebéd és vacsora (főtt étel)

b/1 Alacsony színvonalú, régi, lift nélküli, 7 szintes épület, 4 ágyas szobákkal, közös fürdőszoba és wc a folyosón (nem 
felújított).

b/2 Alacsony színvonalú épület, 4 ágyas, emeletes ágyas szobákkal, közös fürdőszoba és wc a folyosón.

b/3 régies, belvárosi épület, 3 ágyas szobákkal, közös fürdőszoba és wc a folyosón.

b/4 Főiskolai kollégium 4-5 ágyas szobákkal, közös fürdőszoba és wc a folyosón

C KATEGÓRIA: SzálláS jÓ SzíNvONAlú ISKOlAI KOlléGIumOKbAN
takaró, párna, ágynemű és szekrény a személyes holmiknak biztosított. törölközőt hozni kell. 
étkezés: reggeli (szendvics/péksütemény + gabonafélék tejjel), ebéd és vacsora (főtt étel)

C/1 Főiskolai kollégium 2 ágyas szobákkal, közös fürdőszoba és wc a folyosón (kb. 10 percre a városközponttól tömegköz-
lekedéssel)

C/2 Új építésű kollégium 4 ágyas szobákkal, 2 szobánként 1 fürdőszoba és wc (kb. 10 percre a városközponttól tömegköz-
lekedéssel)

D KATEGÓRIA: SzálláS EGYETEmI KOlléGIumbAN
24 órás recepcióval, wifi elérhetőséggel a lobbiban, 2 ágyas saját fürdőszobás szobákban. takaró, párna, ágynemű és szekrény a 
személyes holmiknak biztosított. törölközőt hozni kell. (kb. 10 percre a városközponttól tömegközlekedéssel) étkezés: reggeli 
(szendvics/péksütemény + gabonafélék tejjel), ebéd és vacsora (főtt étel)
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Jelentkezés az iNteRsPoRt 
Youth Football Festival-ra, 
határidők:
a regisztráció legvégső határideje: 2018. május 10.
a regisztrációs díj a csapat elszállásolási és étkezési költségének 
a 20%-a, amely részét képezi a teljes ellátási költségnek. 
A regisztrációs díjat 2018. május 10-ig kell befizetni.
a szállás- és étkezési költség fennmaradó 80%-át 2018. 
május 30. kell befizetni.

a részvételi költségek az 
alábbiakat tartalmazzák

• részvételi lehetőség az IntersPort Youth Football 
Festival-on (minimálisan 5 hivatalos mérkőzés lejátszása).

• részvételi lehetőség az IntersPort Youth Football 
Festival egyéb programjain (diszkó, koncertek stb.).

• edzők kávézója a Fesztivál Faluban.
• A városi tömegközlekedés ingyenes használata a fesztivál 

idején.
• 6 éjszaka a választott szálláson reggeli, ebéd, vacsora 

(2018. július 7-én vacsorától 2018. július 13-án reggeliig).
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PaRtNeReK És tÁMoGatÓK

Intersport Youth Football Festival szervezőiroda
1138 Budapest, Váci út 91 A
Phone: (00 36) 20 285 8040 (Hétfőtől péntekig 10:00–18:00)
E-mail: info@youthfootballfestival.org
Internet: www.youthfootballfestival.org

h
u

N


