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Vážení kolegové, 

jménem o�ciálního organizátora největšího světového fotbalového turnaje za účastí výhradně státních 
orgánů mám tu čest pozvat vaše oddělení/tým na 37. ročník Světového turnaje Peacejních sborů v 
halovém fotbalu, který se letos v říjnu uskuteční v Nizozemí.  

Turnaj 2018 se velmi vydařil, nadšeně se zapojilo 2 900 pracovníků státních orgánů z více než 52 zemí. O 
pohár bojovalo přes 200 fotbalových týmů ve čtyř divizích.

Pozvaným týmům – pokud jsou na WPIST nováčky – doporučujeme přečíst si o historii turnaje více a podívat 
se na videa z akce na adrese www.wpist.eu.   

Letošní ročník Světového turnaje Peacejních sborů v halovém fotbalu, který se letos v říjnu uskuteční 
od pondělí 7. října do pátku 11. října 2019 (včetně). 

Jde o jediné mistrovství světa v halovém fotbalu (futsal) za výhradní účasti týmů státních orgánů.
Světového turnaje Peacejních sborů v halovém fotbalu se mohou účastnit: policisté, hasiči, celníci, vojáci, 
berní správa, zaměstnanci MV a státu, krajští, okresní nebo městští zaměstnanci a pracovníci různých 
ministerstev. 

Na tomto turnaji se váš tým setká s nejlepšími fotbalovými týmy státních orgánů z více než 50 zemích. 
Současně jde o největší fotbalový turnaj týmů státních orgánů na světě, organizovaný s velmi nízkými 
náklady pro účastníky. Organizátoři se na tuto jedinečnou úroveň vypracovávali 36 let.

Eibergen, Nizozemí, leden 2019
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Turnaj
Tento turnaj se bude konat v šesti sportovních halách měst Eibergen, Groenlo a Lichtenvoorde. 
Hraje se 5 na 5 (futsal), v tom je již započten brankář.

Proběhne:
• Turnaj mužů (98 týmů)
• Turnaj žen (32 týmů)
• Turnaj mužů nad 35 let (64 týmů)
• Turnaj mužů nad 45 let (24 týmů)

V halách jsou syntetické podlahy. Turnaj se bude hrát tři dny. WPIST přijme více než 200 týmů z 
více než 50 zemí – bitvy budou náročné. Letos očekáváme účastníky z Evropy, Austrálie, Afriky, 
Asie, Severní i Jižní Ameriky. 

Mimoevropským delegacím nabízíme ubytování v bungalovu a polopenzi v době 7. až 11. 
října 2019 pro až 10 osob zcela ZDARMA.
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Ubytování
Marveld Resort
Marveld Resort je pětihvězdičkový resort s bungalovy a hotelem v nizozemské provincii Gelderland a blízko 
německo-holandské hranice. Resort nabízí různé bary, restaurace, provozovny rychlého občerstvení, herna, 
diskotéky a supermarket. Hosté mohou hrát halový nebo venkovní tenis, squash, golf (9 a 18 jamek), využít 
subtropický bazén se skluzavkami, je zde bazén vhodný pro výcvik/soutěže, skluzavka Crazy Cone, bowling, 
mini golf, sauna, půjčovna koní a jízdních kol. 

1. Marveld prosté chatky z alu plechu, typ 27
Můžete si vybrat 3- nebo 4lůžkové chatky. Mají obývák, sprchu, toaletu, kompletně zařízenou kuchyň a 2 
ložnice. Kuchyň nabízí chladničku, plynový sporák, mikrovlnku a kávovar. V každé chatce je televize s 
plochou obrazovkou, zahraničními a �lmovými kanály, dále přehrávač DVD a CD. K dispozici je Wi-Fi 
připojení. disponível Wi-Fi.

3. Marveld **** bungalovy
Můžete si vybrat luxusní čtyřhvězdičkové bungalovy pro 4, 5, 6, 8 nebo 9 osob. Každý má pohodlný obývací 
pokoj, 1 nebo 2 koupelny, kompletně zařízenou kuchyň a 2, 3 nebo 4 dvoulůžkové ložnice. V kuchyních jsou 1 
nebo 2 chladničky, plynový sporák, myčka nádobí, mikrovlnná trouba a kávovar. V každém bungalovu je 
televize s plochou obrazovkou, zahraničními a �lmovými kanály, dále přehrávač DVD a CD. K dispozici je Wi-Fi 
připojení. 

www.wpist.eu

*limited

2. Marveld Achterhoek chaty
Účastníci si mohou vybrat čtyři-hvězdičkové chaty pro 6 osob. Chaty mají obývací pokoj, 1 koupelnu s toaletou, 
plně vybavenou kuchyň a 3 dvoulůžkové ložnice. Kuchyně je vybavena 1 chladničkou, myčkou, plynovým 
sporákem, mikrovlnnou troubou a kávovarem. Všechny chaty mají TV s plochou obrazovkou vybavené 
mezinárodními a �lmovými kanály, stejně jako DVD a CD přehrávač. Wi-Fi je k dispozici.
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4. Marveld Luxury luxusní ***** bungalovy
Kromě 4hvězdičkových bungalovů si můžete vybrat pětihvězdičkové bungalovy pro 7 osob, které kromě 
výše uvedeného zahrnují také soukromou saunu a vířivku. Některé z pětihvězdičkových bungalovů nabízejí 
též sluneční sprchu.

www.wpist.euInformation concerning the Marveld resort 
can be found at www.wpist.eu

6. Skvělžý Havezathe Marveld Hotel ***** superior
Letos můžeme účastníkům nabídnout krásná hotelová apartmá pro 4 osoby v novém ***** hotelu Havezathe 
Marveld. Tento nádherný hotel je v areálu Marveld resort. Apartmá nabízejí 2 prostorné dvoulůžkové ložnice s 
velkou plochou TV. Navíc má každé apartmá velký obývací pokoj s krbem, balkonem, plochou TV, sejfem a též 
kuchyňku se sporákem, mikrovlnkou, chladničkou a kávovarem. Součástí apartmá je luxusní koupelna. Velmi 
prostorné ložnice jsou s perličkovou koupelí, sprchou, toaletou a fénem. Apartmá samozřejmě mají moderní 
klimatizaci. Hotel dále nabízí Wi-Fi, bazén, saunu a turecké parní lázně. Hosté mohou využívat veškeré 
možnosti Marveld resortu. 

5. Marveld Luxury ***** superior Bungalows
Kromě těchto čtyřhvězdičkových bungalovů jsou k dispozici také pět-hvězdičkové superior bungalovy pro 
10 osob, které zahrnují nejen výše uvedené vybavení, ale také saunu, parní kabinu a vlastní vířivku.
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Ceny ubytování Marveld
1.  Cena ubytování – 4 noci v týdnu během turnaje – bude: 101 € za osobu při objednávce základní 
chatky z alu plechu, typ 27 na období 7.-11. října 2019. 

2.  Cena ubytování – 4 noci v týdnu během turnaje – bude: 110 EUR na osobu na chalupě Achterhoek za 
období od 7. do 11. října 2019.

3.  Cena ubytování – 4 noci v týdnu během turnaje – bude: 133 € za osobu při objednávce 
čtyřhvězdičkového bungalovu na období od 7. do 11. října 2019.

4.  Cena ubytování – 4 noci v týdnu během turnaje – bude: 153 € za osobu při objednávce 
pětihvězdičkového bungalovu na období od 7. do 11. října 2019.

5.  Cena ubytování – 4 noci v týdnu během turnaje – bude: € 158 na osobu na základě 
pětihvězdičkového superior bungalovu pro období od 7. do 11. října 2019.

6.  Cena ubytování – 4 noci v týdnu během turnaje – bude: 195 € za osobu při objednávce 
pětihvězdičkového hotelu Marveld superior na období od 7. do 11. října 2019.

Ceny zahrnují:
• Ubytování v chatkách, bungalovech nebo hotelu v resortu Marveld.
• 4 dny snídaní formou švédských stolů
• 4 dny večeří formou švédských stolů
• Povlečení na polštář, přikrývku, prostěradlo (bungalovy a chatky jsou bez ručíků). V hotelu jsou všechny 
   tyto potřeby samozřejmostí. 
•  Neomezený vstup do tropického plaveckého ráje a dalších bazénů
•  Trofej pro každý účastnický tým
• Občerstvení a nápoje pro vedoucího týmu / kapitána během schůzky kapitánů WPIST v pondělí 7. října k 
   večeru.
• Placka a nášivka/textilní páska pro každého účastníka
• Každodenní párty s živou hudbou
• Skvělý zahajovací a závěrečný ceremoniál
• Vstup zdarma na diskotéky a večírky
• Turistická taxa
• Pro hosty hotelu Marveld navíc; vstup zdarma do sauny, tureckých parních lázní a bazénu v 
  hotelu Marveld.

Lze též rezervovat dny navíc v průběhu týdne nebo víkendu před turnajem, 
za následující ceny:

1.  29,00 € za osobu a noc v základní chatce z alu plechu, typ 27
2.  31,00 € na osobu a noc pro chaty Achterhoek.
3.  34,00 € za osobu a noc ve čtyřhvězdičkových bungalovech
4.  38,00 € za osobu a noc v pětihvězdičkových bungalovech
5.  39,00 € na osobu a noc pro pět-star superior bungalovy.
6.  46,00 € za osobu a noc pro pětihvězdičkový hotel typu Superior.

Na zvláštní požadavek 
bude hotel Marveld k 
dispozici i ve dnech po 
turnaji.

www.wpist.eu
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Ceny ubytování v těchto dnech 
nezahrnují žádnou stravu
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Možnosti úhrady ubytování:
Možnost 1: platba při nástupu. 
Za chatku, bungalov nebo hotel zaplatíte při příjezdu do resortu Marveld v říjnu 2019. 

Možnost 2: preferovaná rezervace. 
Po odeslání přihlášky a obdržení faktury od organizátorů musí WPIST obdržet vaši platbu bankovním 
převodem před 1. zářím 2019. 

Výhody preferované rezervace:
o Nemusíte nosit hotovost
o Vyhnete se čekání ve frontě při příjezdu na turnaj 
o Váš tým může okamžitě nastoupit ubytování v chatce, bungalovu nebo na hotelu.

Zápisné do turnaje
185 Euro za tým (nutno uhradit do 1. července 2019). 
Bankovním převodem.

Letištní transfery
Týmy, které přiletí na letiště Amsterdam nebo Düsseldorf, mohou využít náš letištní servis.

Transfery na a z letiště při příletu/odletu stojí 57,50 € na osobu, tam i zpět. Cena 57,50 € zahrnuje každý den 
provozovaný transfer z resortu Marveld ke všem sportovním halám. Musíte zaplatit přímo autobusovému 
přepravci. Informujte nás co nejdříve o tom, jak přicestujete a kolik má vaše skupina členů.  

Organizační výbor pořádá různé výlety do nizozemských a německých měst. Budeme vás o nich informovat 
později.  

Účast a rezervace týmů
Pokud se váš tým chce zúčastnit 37. světového Peacejního turnaje v halovém fotbalu, musíte přihlášku 
zaslat do 1. července 2019. 

Týmy, které se přihlásí nejdříve, mají přednost při rezervacích. Přihlášku můžete zaslat poštou, faxem nebo 
e-mailem. 

www.wpist.eu6
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Víza
Pokud do Nizozemí potřebujete víza, předejte organizaci WPIST nejpozději do 1. července 2019 
seznam všech členů vašeho týmu se jmény.

U všech členů delegace uveďte: jméno, příjmení, datum narození, číslo pasu, datum vydání a datum 
konce platnosti pasu.

Nizozemská vyslanectví mají velmi přísné požadavky na vízovou agendu a nelze dostatečně 
zdůraznit, jak důležité je, aby byla žádost o vízum podána včas. Více informací o postupu získání víza 
najdete na našem webu www.wpist.eu.

Těšíme se na vás v Nizozemsku v říjnu 2019.

Důležité: organizátoři nenesou odpovědnost za škody na majetku či zdraví během turnaje či 
vyplývající z turnaje. Účastníte se na vlastní riziko. Dále každému účastníkovi doporučujeme uzavřít 
předem dostatečné zdravotní anebo cestovní pojištění. 

S pozdravem,

Harry Engels
Viceprezident 
Světový Peacejní turnaj v 
halovém fotbalu

Více informací, fotogra�í a videí 
najdete na našem webu www.wpist.eu

www.wpist.euFor more information, photographs and videos, 
please log on to our web site at www.wpist.eu7
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