
ING BOHEMIA SOCCER WINTER CUP 2019 
Pro zimní období fotbalové sezóny 2018/19 jsme rozšířili nabídku turnajů o nové kategorie 
mladších a starších žáků. Turnaje pořádáme na Praze 6 na Přední Kopanině ve 
sportovním areálu U Drahušky (mladší a starší přípravka) a v Nebušicích v areálu 
International School of Prague (mladší a starší žáci). 

KATEGORIE: 

• U9 - ročník 2010 a mladší (mladší přípravka) - počet hráčů 4+1
• U11 - ročník 2008 a mladší (starší přípravka) - počet hráčů 4+1
• U13 - ročník 2006 a mladší (mladší žáci) - počet hráčů 7+1
• U15 - ročník 2004 a mladší (starší žáci) - počet hráčů 10+1

HRACÍ DNY (pro všechny kategorie): 

• 5 hracích dnů, vždy soboty - 12.1., 19.1., 26.1., 2.2., 9.2. 2019     
(začátky zápasů budou oznámeny po uzávěrce přihlášek)

HRACÍ SYSTÉM a BODOVÁNÍ (pro všechny kategorie):
• max. 8 týmů v každé kategorii, garantováno 5 zápasů s různými soupeři
• 2 skupiny po 4 týmech, 3 zápasy ve skupině + 2 finálové zápasy
• systém bodování: vítězství - 3 body, remíza - 1 bod, prohra - 0 bodů
• pravidlo pro určení umístění: 1. počet bodů, 2. vzájemný zápas (v případě více týmů 

minitabulka), 3. celkový rozdíl skóre, 4. více vstřelených branek

STARTOVNÉ: 

• mladší a starší přípravka Kč 2.900,- při přihlášce do 15.10., později Kč 3.300,-
• mladší žáci Kč 4.900,- při přihlášce do 15.10., později Kč 5.500,-
• starší žáci Kč 5.900,- při přihlášce do 15.10., později Kč 6.500,-

PŘIHLÁŠKY: 

• online na www.bohemiasoccerup.cz nebo e-mailem info@bohemiasoccercup.cz 
nejpozději do 30.11.2018 nebo do naplnění kapacity

http://www.bohemiasoccerup.cz
mailto:info@bohemiasoccercup.cz


PROPOZICE MLADŠÍ A STARŠÍ PŘÍPRAVKA:
- místo konání FC Přední Kopanina, Ke Goniu 123, 164 00 Přední Kopanina 
- délka zápasů MPŘ/SPŘ 4x13 minut
- počet hráčů v kategorii MPŘ i SPŘ 4+1
- UMT 3. generace, rozměry hřiště: 22x45 metrů, rozměry branek: 2x3 metry
- na každý zápas delegovaní rozhodčí
- kvalitní míče pro hru vel. 3 (MPŘ) a vel. 4 (SPŘ) 
- čaj pro hráče zdarma
- poháry pro první tři týmy, drobné odměny a medaile pro všechny týmy

PROPOZICE MLADŠÍ ŽÁCI:
- místo konání International School of Prague, Nebušická 700, 164 00 Praha 6 - Nebušice 
- délka zápasů 2 x 35 minut, rozměry branek 2x5 metrů
- počet hráčů v kategorii mladší žáci 7+1
- UMT nové generace, Premium Pro 60 EPDM, certifikováno FIFA
- na každý zápas delegovaní rozhodčí
- kvalitní míče pro hru vel. 4 
- čaj pro hráče zdarma
- poháry pro první tři týmy, drobné odměny pro všechny týmy

PROPOZICE STARŠÍ ŽÁCI:
- místo konání International School of Prague, Nebušická 700, 164 00 Praha 6 - Nebušice 
- délka zápasů 2 x 35 minut
- počet hráčů v kategorii starší žáci 10+1
- UMT nové generace, Premium Pro 60 EPDM, certifikováno FIFA
- na každý zápas delegovaní rozhodčí
- kvalitní míče pro hru vel. 5
- čaj pro hráče zdarma
- poháry pro první tři týmy, drobné odměny pro všechny týmy

HLAVNÍ ORGANIZÁTOR: Jan Plachý, jan.plachy@eventime.cz, tel: 607 852 540

PARTNEŘI TURNAJE:
ING Bank ČR - bankovní specialista pro privátní a korporátní klientelu - www.ingbank.cz
eventime s.r.o. - specialista na organizaci sportovních akcí - www.eventime.cz
Restaurace U Drahušky - sportovní centrum a klubová restaurace - www.udrahusky.cz
FC Přední Kopanina - “víc než fotbal” - www.fcpk.cz
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