Hôm 16/9 vào lúc 13h, ban tổ chức Giải bóng đá Thượng viện Séc 2020, đã tổ chức bốc thăm cho các nước.
Đến dự lễ bốc thăm có phó chủ tịch TW Hội người Việt Nam tại CH Séc - ông Tạ Quốc Huân và ông Mai Xuân
Miền là người trực tiếp quản lý đội bóng FC SAPA PRAHA.
24 đội chia làm 4 nhóm, Đội Việt Nam là đội hạt giống ở nhóm A.
Lễ khai mạc giải Thượng Viện Séc, được tổ chức vào hồi 10h30 (thứ 7) ngày 26/9/2020 tại sân vận động
Juliska ở địa chỉ Na Julisce 28, Praha 6
Do dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, có thể thay đổi sân vận động hay ngày giờ thi đấu. BTC giải Thượng
Viện sẽ thông báo cho các đại diện của các đội sau.

Kính thưa toàn thể bà con hiện đang học tập, kinh doanh tại CH Séc thân mến.
Do dịch Covid-19 hoành hành trên toàn thế giới đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của cả thế giới cũng như
cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc.
Do dịch bệnh, nên năm nay TW Hội người Việt Nam tại Séc cũng không thể tổ chức giải bóng đá cộng đồng
cho các bạn trẻ.
Theo như quy định của hội, nếu đội nào vô địch sẽ được tham gia giải Thượng viện. Chính vì thế ban chấp
hành TW Hội đã nhất trí đề cử đội bóng FC SAPA PRAHA mà đã vô địch giải bóng đá Thượng viện Séc năm
2019, được phép đại diện cộng đồng tham gia giải Thượng viện năm 2020.
Sẽ chính thức khai mạc vào thứ 7 ngày 26/9/2020 tại Sân vận động Juliska ở Na Julisce 28, 160 00 Dejvice Praha.
Ngày 16/9/2020 vào lúc 13h ban tổ chức giải thượng viện sẽ công bố luật lệ cũng như bốc thăm chia bảng. Các
thông tin cập nhật chuẩn xác nhất sẽ được thông báo cho bà con nhanh nhất.
Ban tổ chức đội Việt Nam xin trân trọng cảm ơn những đóng góp:
-TW hội người VIỆT NAM tại CH Séc đã tài trợ 10 000 korun (nếu vô địch sẽ có phần thưởng bất ngờ).
-Ông Giang Thành - phó chủ tịch thường trực TW Hội người Việt Nam tại CH Séc đã tài trợ 5000 korun.
- Ông Tạ Quốc Huân - Phó chủ tịch TW Hội phụ trách phong trào thể thao tài trợ 5000 korun
- Nguyễn Văn Tâm Phó chủ tịch TW Hội phụ trách tài chính tài trợ 5000 korun
- Chi hội người Việt Nam tại TTTM SAPA tài trợ 5000 korun
- Ông Mai Xuân Miền tài trợ 5000 korun
.....
Ban tổ chức xin kêu gọi tất cả các hội đoàn, công ty, gia đình, các nhân cũng như các nhà hảo tâm
muốn quảng cáo hay đóng góp cho đội bóng hãy liên lạc với Ban tổ chức.
-Tạ Quốc Huân:

+420 602 844 678

-Nguyễn Văn Tâm:

+420 606 105 175

-Xuân Miền:

+420 728 919 999

-Hoàng Toàn:

+420 728 338 888
THÔNG BÁO

Để củng cố đội hình chuẩn nhất, chúng tôi xin mời tất cả các cầu thủ hiện đang thi đấu cho các CLB hãy tham
cùng chúng tôi, ai có đủ năng lực, trình độ chuyên môn ban huấn luyện viên sẽ đề cử vào đội tuyển FC SAPA
PRAHA.
Hãy liên lạc với Ban huấn luyện:
-Xuân Miền

+420728919999

-Đội trưởng Digo Trần Thành

+420776443999

-Đội phó Anh Martin Trần

+420606760151

-Đội phó Nguyễn Anh Tùng

+420776696355

