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TŘEBÍČ OPEN
„KVALITA A PRESTIŽ“

Třebíč Open je mezinárodní mládežnický 

fotbalový turnaj, který byl pro letošní rok určen 

pro děti ve věku 6-11 let. V rámci turnaje se představily 

ženy a dívky v kategorii WU13.  

Třebíč Open je prestižní akce svého druhu, svojí velikostí, 

obsazením a sportovní kvalitou. 

Ústřední myšlenou turnaje je otevřít krásné město Třebíč a jeho okolí světu. 

Turnaj každoročně nabízí konfrontaci mezi špičkovými tuzemskými ale i zahraničními týmy. 

Přáním organizátorů je, aby turnaj byl pro děti nezapomenutelným zážitkem a prostředím, ve kterém 
mohou s nadšením rozvíjet svoje individuální dovednosti a to vše v doprovodu svých rodičů.  

www.trebic-open.cz



ÚVOD 
SHRNUTÍ TURNAJE

PAVEL CHALUPA
ředitel turnaje

I v letošním roce jsme chtěli navázat na předešlé roky a uspořádat opět 
velký turnaj, který chce změnit zajeté koleje a místo zaměřování se primár-
ně na výsledky, se zaměřit především na spojování lidí, protože to je u nás 
chápáno jako princip sportu. 
Opět jsme museli reagovat na situaci kolem viru Covid-19 a současně na 
tempo rozvolňování, proto jsme byli nuceni uspořádat pouze jednodenní 
turnaj v náhradním termínu. 
I přes nelehkou situaci turnaj přinesl fotbalovou kvalitu i příjemnou atmo-
sféru a po delší odmlce i vítané zpestření. 

Mgr. Pavel Pacal
starosta města Třebíč

Jsem velmi rád, že v této nelehké době neopustili organizátoři od své my-
šlenky uspořádat Třebíč open 2021. A opět na velmi vysoké úrovni. Všem 
patří obrovské poděkování. 
Sport je základním pilířem při výchově dětí a nemůžeme pro ně v životě 
udělat nic lepšího, než se jim budeme aktivně věnovat. Píle, vůle, houžev-
natost, fyzická zdatnost, smysl pro fair play, kolektivní uvažování - to jsou 
jen střípky toho, co přináší sport do života našich dětí. 
Podporujme naše děti ve sportování.   
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STATISTIKA 
SHRNUTÍ TURNAJE

Ekonomický přínos do regionu Třebíč se odhaduje  
za jednodenní akci na 0,5 – 1 mil. na tržbách.

OBECNÁ ČÍSLA

> 52 TÝMŮ Z ČESKÉ REPUBLIKY 
 A SLOVENSKA

> 700 DĚTÍ VE VĚKU 6 – 10 LET  
 A 600 RODIČŮ A TRENÉRŮ 

> TURNAJ SE ODEHRÁL V 5 SPORTOVNÍCH 
 AREÁLECH OKRESU TŘEBÍČ

> ODEHRÁLO SE PŘES 200 ZÁPASŮ  
 ZA JEDEN DEN

> VÍCE NEŽ 35 DOBROVOLNÍKŮ

> VZHLEDEM K AKTUÁLNÍ SITUACI  
 S ŠÍŘENÍM VIRU COVID-19  
 BEZ TURNAJOVÉHO CEREMONIÁLU

Letošní turnaj proběhl bez účasti zahraničních týmů. 

TURNAJE SE ZÚČASTNILO

52 týmů z České republiky

1 300 dětí a rodičů
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REFERENCE 
Z TURNAJE

TrenérJFA

Turnaj Třebíč Open má své místo v našem 
kalendáři od prvního ročníku, jezdíme sem 
každý rok.  Turnaj se nám líbí jak po fotbalové, 
tak i organizační stránce. Pro vývoj a přípravu 
našich hráčů je konfrontace s nejlepšími kluby 
v ČR velmi důležitá, škoda letos nemohli dorazit 
žádné zahraniční týmy vyjma těch Slovenských. 

Trenér 1. FC Znojmo

Jménem našeho klubu bych chtěl co 
nejsrdečněji poděkovat za vaše pozvání k 
turnaji. Účast našeho družstva byla pro naše 
mladé hráče a celý realizační tým obrovským 
přínosem a zážitkem. Nejen po stránce 
sportovní, ale i společenské.  

Hráč FC Zbrojovka Brno

Na turnaji jsem podruhé a moc se mi tu líbí. Mezi 
zápasy jsem se stihl i ostříhat a zahrál si ve 
fotbalové aréně. Celý turnaj jsme vyhráli proto 
jsem šťastný. Doufám, že přijedeme i příští rok. 
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UKÁZKY 
MARKETINGOVÉ
MATERIÁLY TŘEBÍČ PEN
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Turnaj pořádá

MEZINÁRODNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ PRO MLÁDEŽ

MEZINÁRODNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ PRO MLÁDEŽ
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FOTODOKUMENTACE
TURNAJE
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TŘEBÍČ OPEN 2022
příští rok budeme pořád již šestý ročník tohoto 
turnaje. Pokud nám to situace dovolí, rádi bychom 
uspořádali opět dvoudenní turnaj v termínu turnaj  
se v příštím roce uskuteční ve dnech 18. - 19. 6. 2022. 
Plánujeme uspořádat kvalifikační turnaje  
pro okresní týmy.  Naší snahou bude navázat na 
předešlé ročníky a do Třebíče dostat opět špičkové 
zahraniční týmy. Už nyní jednáme o možné  
účasti slavného týmu  
z Premier League!


