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Úvodní slovo

Milí přátelé,
rok 2014 je v našich očích považován rokem úspěšným především díky usilovné činnosti všech členů
spolku. Tento rok se nám opět podařilo úspěšně navýšit počet turnajů. Zpětné odezvy od týmů, které
se pravidelně zúčastňují našich turnajů, nás usvědčují v tom, že úroveň naší organizace je na
profesionální úrovni.
Dále prošlo naše sdružení transformací právní formy a to z občanského sdružení na zapsaný spolek
dle nového občanského zákoníku zapsáním do spolkového rejstříku dne 19.11.2014.
V příštím roce plánujeme dále inovovat a zapracovat na prvcích organizace tak, abychom vyhověli
všem, kteří nás podporují a pravidelně se našich akcích zúčastňují.
To by nebylo možné bez členů spolku, bez jeho partnerů, příznivců a bez skvělých lidí, co žijí
sportem…
Děkujeme
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Poslání a kontakt

Vznik
Náš turnaj z.s. je nezisková organizace, která vznikla po dlouhodobých plánech, kdy se prvotní
nápady rozvinuly a propojily s ideami dalších expertů v projektu. Vznikem a realizací této
myšlenky bychom se chtěli zaměřit na pořádání turnajů a sportovních akcí po celé republice.

Cíle
Podpora spolupráce sportovních klubů, školských zařízení a dalších subjektů, vytváření
partnerství mezi těmito subjekty, vedoucí ke zvyšování sportovní výkonnosti dětí a mládeže.
Komplexní rozvoj fyzické a psychické zdatnosti dětí a mládeže, včetně podpory vnitřní motivace a
zvyšování pohybových dovedností a osobních návyků.

Jak chceme cílů dosáhnout


Koncepční činností v oblasti podpory sportu, podpory spolupráce jednotlivých sportovních klubů
na regionální, meziregionální i přeshraniční úrovni.



Realizací sportovních, volnočasových a dalších vybraných cílených aktivit určených pro děti a
mládež.



Pořádáním regionálních, meziregionálních i mezinárodních sportovních akcí určených dětem a
mládeži.



Pořádáním propagačních a PR akcí, vedoucích k účelnému naplňování volného času dětí a
mládeže, práce s dětmi a mládeží mimo školu a rodinu.



Rozšiřováním a zkvalitňováním nabídky neformálního vzdělávání formou společného setkávání
dětí a mládeže na meziregionální a mezistátní úrovni.
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Náplň činnosti

Fotbalové turnaje
Zaměřujeme se na turnaje mladších kategorií. Budou pořádány turnaje pod hlavičkou
Náš turnaj z.s., ale i turnaje které se budou hrát pod hlavičkou Vašeho klubu. Dále pro Vás
chystáme turnaje venkovní, které bychom chtěli pořádat na přírodní trávě.
Sportovní akce
Rádi bychom pořádali dětské hry pro děti a mládež, různé akce pro dětské domovy a jiné
organizace, které nemají možnost realizovat sportovní a volnočasové aktivity pro děti a mládež.
Více zde : http://nasturnaj.cz/o-nas/
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PROGRAMY
Zimní turnaje
Turnaje pro ročníky 2008 :
22.11.2014 dopoledne – Zbuzany povrch: UMT)
07.12.2014 dopoledne – Hamr povrch: UMT)
07.12.2014 odpoledne – Hamr povrch: UMT)

Turnaje pro ročníky 2007 :
22.11.2014 odpoledne – Zbuzany povrch: UMT)
30.11.2014 dopoledne – Zličín povrch: Duroflex)
30.11.2014 odpoledne – Zličín povrch: Duroflex)
06.12.2014 dopoledne – Hamr povrch: UMT)
06.12.2014 odpoledne – Hamr povrch: UMT)
07.12.2014 dopoledne – Ovčín povrch: UMT)
07.12.2014 odpoledne – Ovčín povrch: UMT)
14.12.2014 dopoledne – Odolena Voda povrch: Teraflex)
14.12.2014 odpoledne – Odolena Voda povrch: Teraflex)

Turnaje pro ročníky 2006 :
22.11.2014 dopoledne – Hamr povrch: UMT)
23.11.2014 dopoledne – Zbuzany povrch: UMT)
29.11.2014 dopoledne – Zličín povrch: Teraflex)
29.11.2014 odpoledne – Zličín povrch: Teraflex)
06.12.2014 odpoledne – Zbuzany povrch: UMT)
13.12.2014 dopoledne – Zličín povrch: Teraflex)
14.12.2014 dopoledne – Ovčín povrch: UMT)
14.12.2014 odpoledne – Ovčín povrch: UMT)
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Turnaje pro ročníky 2005 :
22.11.2014 odpoledne – Hamr povrch: UMT)
23.11.2014 odpoledne – Zbuzany povrch: UMT)
29.11.2014 dopoledne – Milovice povrch: UMT)
29.11.2014 odpoledne – Milovice povrch: UMT)
06.12.2014 dopoledne – Zbuzany povrch: UMT)
13.12.2014 odpoledne – Zličín povrch: Teraflex)

Turnaje pro ročníky 2004 :
23.11.2014 dopoledne – Hamr povrch: UMT)
23.11.2014 odpoledne – Hamr povrch: UMT)
30.11.2014 dopoledne – Milovice)
30.11.2014 odpoledne – Milovice povrch: UMT)
07.12.2014 dopoledne – Zbuzany povrch: UMT)
14.12.2014 dopoledne – Milovice povrch: UMT)
14.12.2014 odpoledne – Milovice povrch: UMT)

Turnaje pro ročníky 2003 :
13.12.2014 dopoledne – Milovice povrch: UMT)
13.12.2014 odpoledne – Milovice povrch: UMT)
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Letní turnaje 2014
1.5. 2014 dopoledne – hřiště ČAFC – r. 2007
1.5. 2014 odpoledne – hřiště ČAFC – r. 2006
8.5. 2014 dopoledne – SK Motorlet – r. 2004
8.5. 2014 odpoledne – SK Motorlet – r. 2005
15.6. 2014 dopoledne – Řeporyje – r. 2002
21.6. 2014 dopoledne – Řeporyje – r. 2003
22.6. 2014 dopoledne – Řeporyje – r. 2005
22.6. 2014 odpoledne – Řeporyje – r. 2006
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Využívané objekty
Hala Zbuzany

e
Utkání se hrají na dvou hřištích o rozměrech 36 x 20 metrů. Povrchem haly je UMT 3. Generace.
Vedle haly se nachází restaurace Fotbalová bašta. Areál nabízí i ubytování v nedalekém Hotelu
Huňáček, který má kapacitu cca 40 míst. Pro diváky jsou v hale připravené lavice na sezení.
Hala Hamr Braník

Tento multifunkční areál nabízí všesportovní vyžití pro celou rodinu. Součástí je též hřiště s UMT,
které v zimním období zakrývá nafukovací hala. Pár kroků od haly je restaurace se širokou
nabídkou a lidovými cenami. Parkování je možné na parkovišti před sportovním areálem.
Hala Milovice

Velkou výjimečností haly s hřištěm 40×22 metrů je UMT 3.G. V zázemí haly jsou čtyři šatny s
vlastním sociálním zařízením, světelná tabule, ozvučení. V hale nejdete i prostornou
restauraci. Hlediště má kapacitu přibližně 400 diváků. Parkování je možné na parkovišti před
sportovním areálem.
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Hala Ovčín

Jedná se o nafukovací halu, kde je teplota temperována na cca 13-15 °C. V hale je moderní
umělá tráva, která byla položena nově v roce 2013 po červnových povodních. V blízkosti je
restaurace, bowling případně sportovní areál Hamrsport s restaurací.
Hala Odolena Voda

Zápasy se hrají na povrchu TERAFLEX (halový syntetický povrch s vrchní vrstvou tvořenou
PVC), hřiště má rozměry 40×22. V zázemí haly je umístěno 6 šaten. Samozřejmostí je světelná
tabule a kvalitní ozvučení. Pro diváky i hráče je k dispozici stánek s občerstvením. Kapacita
hlediště je přibližně 600 osob. Parkování je možné v blízkosti areálu.
Hala Zličín

Plocha hrací plochy je 40 x 20 metrů s povrchem DUROFLEX (recyklovaná guma). V zázemí
haly jsou pro hráče čtyři šatny. U vchodu na hřiště je stánek s občerstvením a v těsné blízkosti
haly restaurace. Hala není vybavená hledištěm, diváci sedí na lavičkách okolo postranních čar.
Parkování je možné v areálu FC Zličín.
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Bystřice nad Pernštejnem

Zápasy se hrajou na povrchu Taraflex(halový syntetický povrch s vrchní vrstvou tvořenou PVC),
hřiště má rozměry 47×24,7. V zázemí haly je umístěno 5 šaten. V hale se nachází světelná
tabule a je plně ozvučena. Součástí haly je i sportbar. Při turnajích bude umístěn stánek s
fotbalovou tématikou. Kapacita ochozu je cca 100 fanoušků.

SK Motorlet Praha

Hlavní stadion disponuje travnatou hrací plochou, UMT 3. G. a vedlejší travnatou plochou
(vytěžovací pruh). Pro hráče je připraveno 6 šaten. U hřiště je prostorná tribuna pro 1000
fanoušků. Areál disponuje útulnou kantýnou . Parkování je možné na parkovišti před areálem
nebo naproti areálu, kde je k dispozici další větší parkoviště.
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Finanční zpráva
Rozvaha v plném rozsahu
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Výkaz zisku a ztráty
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Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partner

Pomáhají

