
Vážení sportovní přátelé,

dovolte, abychom Vás jménem pořadatelů, Rapidu Psáry a SK Slavia Praha,  
přivítali ve sportovním areálu Rapidu Psáry.

3. ročníku mezinárodního mistrovství ČR ročníku 2007 

JUNIOR ČEZ CUP PSÁRY 2015

Tento turnaj je jedním z největších v celé České republice a je vyvrcholením celoroční práce 
trenérů, funkcionářů a rodičů nejmenších malých fotbalistů a fotbalistek.

Turnaj, za účasti 20 týmů, je zařazen mezi akce, které probíhají za významné finanční 
podpory obce Psáry a skupina ČEZ.

Na zabezpečení celého turnaje pracoval od počátku roku zhruba 10–ti členný sbor 
pořadatelů s jediným cílem, připravit vše tak, aby se všichni účastníci v Psárech, zvaných 
jako pražská Šumava, cítili jako doma, aby se Vám zde líbilo a odjížděli jste plni krásných 
dojmů s přáním zúčastnit se příštího ročníku. 

Malým fotbalistům a fotbalistkám přejeme krásné sportovní zážitky a příjemnou atmosféru 
bez jakýchkoli rušivých momentů.

Mediálními partnery jsou:

Ing. Michal Kroupa
Tournament Coordinator

SK Slavia Praha 2006

Ing. František Kropáček, Csc.
hlavní pořadatel

Ladislav Zaihmal
člen výboru

SK Rapid Psáry

Hlavní sponzoři Pořadatelé

Obec Psáry



Pořadatel: SK Rapid Psáry, SK Slavia Praha

Termín: sobota 20. 6. 2015

Kategorie: hráči narození 1. 1. 2007 a mladší (dívky 2006)

Prezentace: 8:30 hodin ve sportovní areál SK Rapidu Psáry, slavnostní zahájení turnaje v 9:00 hod.

Výkop: 9:30 hodin, předpokládané ukončení turnaje v 17 hodin

Místo konání: sportovní areál Rapidu Psáry, Sportovní 220, Psáry

Plocha: tráva, 5 hřišť na přírodní trávě

Startovné: při prezenci platí týmy účastnický poplatek ve výši 2 200 Kč/tým, který lze rozdělit na startovné 
za sportovní část 1 500 Kč/tým a poplatek na stravné ve výši 700 Kč/tým (oběd pro 12 
hráčů a 2 dospělé osoby – trenér a vedoucí mužstva). Po provedení úhrady bude účastníkům 
vystaveno potvrzení o platbě. Po tým je zajištěný pitný režim a malé občerstvení.

Hrací systém: 20 účastníků, rozdělených do 5 skupin, dále 2 finálové skupiny (1. – 10. a 11. – 20. místo) a 
finále

Hrací doba: 1x 13 minut hrubého času, počet hráčů 1 + 4, na soupisce max. 12 hráčů s platnými 
registračními průkazy nebo zdravotní kartou

Jiná opatření: vedení každého družstva zodpovídá za pojištění svých hráčů, organizátoři turnaje nenesou 
zodpovědnost za případná zranění, ztráty nebo zcizení majetku ve vztahu k účastníkům 
turnaje, za pořádek a chování hráčů zodpovídají trenéři nebo vedoucí jednotlivých družstev

Střídání: hokejovým způsobem

Pravidla: platná pravidla mini kopané, malá domů povolena, auty se provádí vhozením, výkop brankáře 
nesmí přes polovinu hřiště, pouze s dotekem hráče nebo země, hráč může být dočasně 
vyloučen na 2 minuty, či do konce utkání, na jeho místo smí nastoupit další hráč (tým nehraje 
v oslabení), vyloučení je provedeno pouze ústně. Volné kopy jsou vždy nepřímé.

Pořadí: o konečném pořadí rozhodují: 1. body, 2. rozdíl skore 3. vzájemná utkání (minitabulka - 
body, skóre, větší počet vstřelených branek, PK), 4. větší počet vstřelených branek, 5. PK 
(3 z každého týmu)

Ceny: všechny týmů poháry a medaile, bude vyhlášen nejlepší  střelec, hráč a brankář turnaje 
a nejlepší hráči jednotlivých týmů, dále bude vyhlášena týmová cena ,,RESPEKT“ 

Protesty: do 5 minut po skončení utkání s vkladem 500 Kč, při zamítnutí protestu vklad propadá

Účastníci: SK Slavia Praha, ŠK Slovan Bratislava, AC Sparta Praha, SG Dynamo Dresden, WKS Śląsk 
Wrocław, Wisła Kraków, MŠK Žilina, FC Vysočina Jihlava, FC Viktoria Plzeň, FK Baumit 
Jablonec, FK Mladá Boleslav, AS Trenčín, RB Leipzig, FC Slovan Liberec, FK Dukla Praha, 
SK Dynamo České Budějovice, SK Sigma Olomouc, SK Rapid Psáry, Bohemians Praha 1905

Pravidla turnaje


