FC SAPA PRAHA
Tìm các tài năng trẻ bóng đá trong cộng đồng

Kính thưa các bạn cổ động viên cùng toàn thể bà con cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hoà Séc
thân mến.
Đội bóng FC SAPA PRAHA đã được thành lập, ngày 13/5/2018, với sự bảo trợ của Đại Sứ Quán, Hội
người Việt Nam tại Cộng hoà Séc. Nhà tài trợ chính của đội là TTTM SAPARIA, tập đoàn TAMDA
GROUP và công ty FRESH.
Điều hành đội bóng do Chi hội người Việt Nam tại TTTM SAPARIA.
Từ ngày thành lập cho tới nay, đội bóng FC SAPA PRAHA đã được một số thành tích như sau:
1/Giải 3 bóng đá do TW hội người VN tổ chức tại Praha, ngày 30/8/2018 .
2/Giải 3 bóng đá do Hội thanh niên sinh viên VN tổ chức tại Praha, ngày 19/5/2019.
3/Vô địch giải bóng đá Thượng Viện Séc tổ chức tại Praha, ngày 15/6/2019. Đội FC SAPA PRAHA
được đánh giá có cầu thủ giỏi và thủ môn giỏi nhất.
4/Vô địch giải bóng đá FC Miền Trung tổ chức tại thành phố Leipzig CHLB Đức, ngày14/7/2019 .
5/Vô địch giải bóng đá do Liên hiệp hội người VN tổ chức tại Budapest Hungary ngày 17/8/2019.
6/Giải 3 Thượng Viện Séc tổ chức tại Praha, ngày 26/9/2020.
7/Giải nhì Thượng Viện Séc tổ chức tại Praha, ngày 19/6/2021.
8/Vô địch giải Thượng Viện Séc tổ chức tại Praha, ngày 18/6/2022. Thủ môn xuất sắc nhất
Đặc biệt được tham gia hạng 4 Futsal liga (Pražský přebor) CH Séc, ngày 29/8/2019. Và được đăng
quang hạng 3 Futsalova liga, ngày 3/5/2022 (bán chuyên nghiệp).
Ngày 17/11/2019 đã thành lập cơ sở đào tạo bóng đá, thiếu nhi từ 7 đến 14 tuổi mang tên đội bóng
FC SAPA PRAHA AKADEMY.
Hiện giờ có gần 30 cháu tham gia tập luyện, Clb có huấn luyện viên người Việt Nam cũng như người
Séc. Các cháu tập luyện vào Thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần từ 10h đến 11h30. Tại sân vận động:
FC Tempo Praha, z.s.
Ve Lhotce 1045/3
Praha 4 - Lhotka

Các gia đình muốn đăng ký hãy liên hệ với: HLV - Nguyễn Xuân Huy (Vítek) ☎ +420 725 225 913
Đội bóng FC SAPA PRAHA, luôn luôn củng cố đội hình. Tìm các tài năng trẻ bóng đá, để thi đấu cho
cộng đồng với tinh thần (đam mê và cống hiến).
Vì thế các gia đình có con cháu hiện đang thi đấu trong các CLB của tây hay ta chỉ cần bố hoặc mẹ là
người Việt Nam.
Muốn tham gia thi đấu cho đội bóng FC SAPA PRAHA hãy liên lạc với ban tổ chức để kiểm tra sức
khỏe, trình độ, kinh nghiệm thi đấu ..vv..
Ban tổ chức cũng thông báo với tất cả các quý công ty muốn quảng cáo thương hiệu trên sân thi đấu
hoặc logo trên quần áo thi đấu hãy liên lạc với chúng tôi.
Các bạn cũng đã biết đội bóng FC SAPA PRAHA là đội bóng có đầy đủ tư cách pháp nhân. Giấy
phép kinh doanh, địa chỉ kinh doanh và hàng năm có công ty VPZ1 stavební s.r.o. khai thuế.
BAN TỔ CHỨC FC SAPA PRAHA:
1/Tạ Quốc Huân

☎ +420602844687

2/Nguyễn Văn Tâm

☎ +420606105175

3/Hoàng Toàn

☎ +420728338888

4/Phụ trách CLB FC SAPA PRAHA:

Xuân Miền

☎+420728919999

Huấn luyện viên:

Lê Tuấn

☎ +420721 588 814

Trưởng ban hậu cần:

Đức Thìn

☎ +420721 588 814

Đội trưởng FC SAPA PRAHA:

Martin

☎+420606760151

Đội phó FC SAPA PRAHA: Tungi☎ +420776696355 và Nam Nguyen ☎ +420777 406 609
Giấy phép hoạt động đội bóng: Identifikační číslo 09872671
Tài khoản FC SAPA PRAHA tại ngân hàng ČSOB: 1122334468/0300
Thông tin liên lạc và kết bạn:
Trang: FC SAPA PRAHA
Nhóm: FC SAPA PRAHA AKADEMY
Fb đội bóng: Sapa Praha
Đăng tin FC SAPA PRAHA

