
 

 

United World Games 2019  

Klagenfurt - Ausztria 

2019. Június 20-23. 

 

Magyarország, Kelen SC csapatai (4): 

 Lányok – U13 (’06-’10), U15 (’04-’05), U19 (’00-’03) 

 Fiúk – U10 (’09-’10) 

 

Indulás: 2019. Június 20. (Csütörtök) 09:00 Kelen pálya 

Találkozó: 2019. Június 20. (Csütörtök) 08:30 Kelen pálya 

Érkezés: 2019. Június 23. (Vasárnap) az esti órákban  

A torna helyszíne: Ausztria, Klagenfurt (Stadion) 

Távolság: kb. 500 km Budapesttől – 6,5-7 órás út ütemezett megállókkal 

Utazás: Külön, 2 nagy busszal, közösen! 

Létszám: kb 60 játékos + 9 korosztályos edző + 1 főszervező 

Szállás: United World Games Tábor (a szervezők által biztosított csapatsátrakban, fekvőhely 

biztosított, de hálózsákot, párnát hozni kell)  

 

Étkezés: 

Csütörtök: vacsora 

Péntek: reggeli, ebéd, vacsora 

Szombat: reggeli, ebéd, vacsora                                              

Vasárnap: reggeli, ebéd                        

Tervezett program: 

Csütörtök: Megérkezés, szállásfoglalás, hivatalos akkreditáció 

Péntek: Csoportmérkőzések, Ünnepélyes megnyitó 

Szombat: Csoportmérkőzések, United Fun Games, Player’s Party 

Vasárnap: Helyosztó mérkőzések, Záróünnepség 



 

 

Felszerelés (amit nektek kell összekészíteni, a Kelen fekete táskába): 

Amiben utazni kell: 

Kelen fehér utazópóló 

Kelen/Nike fekete rövidnadrág, vagy hosszú 

Kelen zöld gálamelegítő pulcsi 

Sportcipő 

Focis ruhatárból: 

Kelen edzőmelegítő (sötétzöld felső, fekete alsó) 

Kelen fekete rövidnadrág (min. 2 db), Kelen zöld-kék póló (min. 3 db), Kelen fekete sportszár 

(min. 2 pár), sípcsontvédő, műfüves és füves cipő, saját mez 

Kapuskesztyű; kapusmez (a kapusoknak) 

Saját ruhatárból: 

Tisztasági csomag; törölköző (min. 2 db)  

Fehérnemű, sportmelltartó, zokni, pizsama  

Fürdőruha 

Esőkabát 

Kényelmes sportcipő 

Papucs 

Kispárna + hálózsák 

Speciális tudnivaló (allergia, gyógyszerérzékenység, utazási nehézségek, speciális étkezés, 

stb.) részletes leírása, illetve Misivel egyeztetés előre 

Úti okmány: 

Érvényes útlevél vagy személyi igazolvány 

Európai egészségbiztosítási kártya 

Úti csomag (ami a buszra kerülhet), öltözködés: 

Élelem és folyadék (víz) csak az útra, este már kapunk vacsorát. Kérlek, felesleges dolgokat 

ne csomagoljatok! 

Gálamelegítő alsó és felső, utazópóló 

Zsebpénz: max. 30 EUR (saját felelősség) 



 

 

A részvétel díja: 42.000 Ft/fő, mely a résztvevő játékosok szállás és étkezési költségeit 

fedezi, a busz díját, a nevezést és a kísérő edzők költségét az egyesület támogatja. 

 

A biztosítást mindenkinek egyénileg kell intézni! 

 

A díjat a gyermek nevének feltüntetésével és a megjegyzésbe írva a torna nevét, lehet utalni 

(Kelen Sport Club – OTP Bank 11711041-20963631), vagy Görög Emília irodai munkatársnál 

az indulás napjáig készpénzben befizetni.  

 

A tornáról tájékozódni tudtok: https://www.unitedworldgames.com/en/sports/soccer/ 

 

Főszervező: 

Eszes Mihály 

Tel.: +3620-925-79-62 

E-mail: mihaly.eszes@revosmart.hu 

 

Bármilyen kérdésben szívesen segítek én is! 

Könczey Zsolt (Társszervező) 

Tel.: +3620-471-84-80  

E-mail: konczeyzsolt@kelensc.hu 

https://www.unitedworldgames.com/en/sports/soccer/

