
5° PRAhA SPRING CuP

Mládežnických i amatérských kategorií
MEZINÁRODNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ

ZAREgIsTRUJTE sE! 

Finálová utkání turnaje a předávání cen všem zúčastněným týmům

Zahajovací ceremoniál 
Synot Tip Aréna, domácí stadion SK SLAVIA PRAHA

Velkolepé zahájení turnaje 
s promenádou všech týmů 
na stadionu  sYNOT TIP 

ARÉNA v Praze.

Vstup zdarma pro všechny 
účastníky a jejich blízké!

18.-20. dubna 2014
Jedinečná příležitost 

poměřit síly s fotbalovými 
kluby ze zahraničí! 

Neváhejte a  přihlášte i Váš 
klub a tým!

V roce 2013 se turnaje zúčastnilo: 70 týmů

Zastoupené země: 
Itálie, Česká Republika, Švédsko, Dánsko



Jak se přIhlásIt:
Je nutné si stáhnout z internetových stránek www.torneigiovanili.com registrační formulář, či  

požádat o  jeho zaslání emailem. Vyplněný  formulář je zaslat  faxem či emailem organizatorům turnaje: 
2erre Organizzazioni snc 

San Polo 1885, 30 125 Venezia ITÁLIE (kontaktní osoba: PETRA POSPÍŠILOVÁ)
email: info@torneigiovanili.com   tel. 0039 041 2750802 

www.torneigiovanili.com   www.2erreorganizzazioni.it
V případě jakéhokoli dotazu či nejasností nás neváhejte kontaktovat!

5° PRAhA SPRING CuP

 
Registrační poplatek: 

1.000Kč / tým

O turnaji 
Přestavujeme  Vám mezinárodní  fotbalový turnaj  Prague Spring Cup, který se  uskuteční  již  pátým ro-
kem v Praze během velikonočních svátků. Turnaj je otevřen všem mládežnickým i mužských amaterským 
kategoriím a každoročně se ho účastní mezinárodní  fotbalové týmy z Itálie a dalších zemí Evropy.  Čeká 
vás slavnostní zahájení s promenádou a představením všech týmů na stadionu Synot Tip Aréna, zavěrečný 
ceremoniál s vyhlášením výsledků a předáním cen, spoustu zážitků, zkušeností a mnoho dalšího. Chcete i 
Vy poměřit síly se zahraničními fotbalovými kluby? Neváhejte a přihlašte se. Těšíme se na Vás!

PROgRAM
Čtvrtek 17. dubna 2014
Příjezd zahraničních týmu, ubytování
Technická schůzka všech vedoucích skupin
Pátek 18. dubna 2014
Slavnostní zahajovací ceremoniál
Zahájení kvalifikačních utkání na oficiálních  
hřištích turnaje
sobota 19. dubna 2014
Pokračování kvalifikačních utkání dle platných 
rozpisů
Neděle 20. dubna 2014
Finálová utkání všech věkových kategoriích. 
Závěrečný ceremoniál a vyhlášení vítězů. 
Odjezd zahraničních týmů.
* Změna programu z technických důvodů i počasí vyhrazena.

VĚKOVÉ KATEgORIE
Kategorie    Narozeni po  Počet hráčů     Hrací čas
Muži   Open  5x5;7x7;11x11  2x20/30 min
Starší dorost  1.1.1995   11x 11    2x30 min
Mladší dorost  1.1.1997 11x 11    2x25 min
Mladší dorost B    1.1.1998 11x11   2x25 min
Starší žáci   1.1.1999 11x11   2x20 min
Starší žáci B  1.1.2000 11x11   2x20 min
Mladší žáci  1.1.2001 11x11   2x20 min
Mladší žáci B  1.1.2002   9x9   2x20 min
Starší přípravka     1.1.2003   7x7   2x15 min
Starší  přípravka B 1.1.2004   6x6   2x15 min
Mladší přípravka    1.1.2005   5x5           2x15 min 

Registrační poplatek zahrnuje:
- minimální garanci 3 odehraných zápasů 
- účast na fotbalovém turnaji pro všechny hráče
- vstup na zahajovací ceremoniál   
- technická schůzka pro vedoucí týmů 
- vstup zdarma na jednotlivá hřiště    
- pohár a medaile pro všechny týmy
- technický personál, voda a míče k dispozici během zápasů na každém fotbalovém hřišti
 

VIDeO Z přeDchOZíhO ROČNíkU 
na www.torneigiovanili.tv


