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21. ročník futbalového turnaja 
obchodných tímov

spoločností pôsobiacich v oblasti stavebníctva

 25. 8. 2021

streda

JAGA CUP 2021

Organizátor:



Pravidlá turnaja:
Turnaj sa bude hrať na malé brány 
súčasne na 2 hracích plochách,  
4-5 hráčov bez brankára. V závislosti 
od počtu zúčastnených družstiev bude 
zvolený vhodný hrací systém.

Moderátor: Slávo Jurko

Okrem samotného turnaja bude pre 
účastníkov zabezpečené občerstvenie, 
pitný režim, súťaže pre všetkých hráčov.

Turnaj je mediálne podporený na 
odbornom portáli www.asb.sk  
a po turnaji bude zverejnená tlačová 
správa nielen na tomto portáli, ale aj 
v printoch vydavateľstva JAGA.

Štartovné sa rozlišuje v závislosti  
od počtu osôb zúčastnených  
na turnaji takto:

A)  družstvo do 12 hráčov:    
  399 € bez DPH,

B) družstvo so sprievodom do 20 osôb:  
 599 € bez DPH,

C) družstvo so sprievodom do 30 osôb:  
 799 € bez DPH.

Súčasťou štartovného je prezentácia 
Vašej spoločnosti formou loga priamo  
na turnaji a na www.asb.sk. 

Prihláška je aj na www.asb.sk.

Termín uzávierky prihlášok 
 je 7. 8. 2021.

Bližšie informácie: 0903 736 035

JAGA si vyhradzuje právo zmeny 
hracieho systému.

              Futbalový tím 

Vážený obchodný partner,

vydavateľstvo JAGA organizuje  
21. ročník futbalového turnaja obchodných 
tímov JAGA CUP 2021. Ide o akciu, ktorá 
sľubuje predovšetkým dobrý športový zážitok 
a zároveň príjemné stretnutie spoločností 
pôsobiacich v oblasti stavebníctva či 
developingu.

Termín: 

25. 8. 2021, streda

Miesto: 

TJ Baník Pezinok, Cajla

Čas: 

9:15  prezentácia hráčov

9:30 slávnostné otvorenie turnaja 
 a rozlosovanie do 2 skupín

9:45  začiatok turnaja

16:00  koniec turnaja
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JAGA CUP 2021

PRIHLÁŠKA

Vyplnenú prihlášku zašlite e-mailom: jagacup@jaga.sk.

Štartovné je potrebné uhradiť do 7. 8. 2021 na základe faktúry, ktorú Vám pošleme obratom po prijatí prihlášky.  
Organizačné pokyny Vám zašleme po uskutočnení platby.

Právo štartu na JAGA CUPE 2021 majú iba družstvá, ktoré uhradili štartovné.

Družstvo (názov spoločnosti): 

Vedúci prihláseného družstva: 

Kontakt (telefón, e-mail):

Fakturačná adresa:

IČO:

IČ DPH:

Štartovné:  
A) do 12 hráčov 399 €

Štartovné: 
B) do 20 osôb 599 €

Štartovné: 
C) do 30 osôb 799 €
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