
PRAGUE STRAHOV CUP
SVATODUŠNÍ SVÁTKY 30 - 31 KVĚTEN 2020  ČESKÁ REPUBLIKA - PRAGA

Týmy z Východu a Západu

ZÚČASTNĚNÉ ZEMĚ:

Skutečnost, že každý rok přijíždí na Prague Strahov Cup více 
než 100 týmů, by neměla být velkým překvapením. Proč? 
Protože jde o dokonalou rovnováhu mezi mezinárodní soutěží 
a trávením času v krásném městě. Prague Strahov Cup 
představuje pro týmy z Východu a Západu skvělou příležitost 
pro vzájemné setkání a soutěž. Každý rok se během víkendu o 
svátku letnic sejdou přátelé fotbalu z deseti různých zemí v 
jednom z nejkrásnějších měst Evropy. Jedná se o fantastickou 
sportovní událost, tím spíše, že se odehrává v kosmopolitní 
Praze. Jednoduše přejděte přes jeden z okouzlujících mostů 
přes Vltavu a ocitnete se přímo v centru města – přímo tam, 
kde chcete být.

KATEGORIE:
STARŠÍ PŘÍPRAVKA (U10), STARŠÍ PŘÍPRAVKA (U11), MLADŠÍ 
ŽÁCI (U12), MLADŠÍ ŽÁCI (U13), STARŠÍ ŽÁCI (U14), STARŠÍ 
ŽÁCI (U15), MLADŠÍ DOROSTENCI (U16), MLADŠÍ DOROSTENCI 
(U17), STARŠÍ DOROSTENCI (U19)

ORGANIZÁTOR:
SPOLEK PRO PODPORU SPORTU

POČET TÝMŮ:
150

PRVNÍ ROČNÍK:
2014
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Organizátor
Turnaj Prague Strahov Cup organizuje Občanské Sdružení Pro Podporu Sportu. Klub byl založen v roce 1988. Turnaj Prague Strahov 

Cup se hraje na 3 místech v západní a východní části Prahy, včetně několika hřišť na Strahovském stadionu.

Program*

Pátek
Odpoledne
Příjezd: registrace s uvítacím proslovem a poučení od našich 
zaměstnanců na místě v Praze. O vašem pobytu a turnaji 
budete osobně informováni.

Večer
Setkání vedoucích jednotlivých týmů: uvítací recepce, kterou 
pořadatelé organizují pro vedoucí týmů. Následuje volno. 
Některé skvělé tipy najdete v turistických informacích.

Sobota
Ráno
Zahájení zápasového programu. Zápasy se budou hrát na 
několika místech poblíž centra Prahy. Zápasy budou řídit 
rozhodčí z pražské fotbalové asociace.

Večer
Volno. Některé skvělé tipy najdete v turistických informacích.

Neděle
Den
Pokračování zápasového programu. Kvalifikační zápasy a finále 
s následným ceremoniálem s udílením cen ve sportovních 
parcích.

Odpoledne
Ceremoniál UEFA Respect: každý účastník obdrží medaili na 
pódiu.

Večer
Volno. Některé skvělé tipy najdete v turistických informacích.

Pondělí
Ráno
Odjezd.



1. Strahov 2. Uhrineves

Sport facilities
Turnaj Prague Strahov Cup se hraje na 2 místech ve východní části Prahy a na místech v západní části kolem 
Strahova Uhříněvsi, včetně Strahova. Každé místo je vybaveno dostatkem šaten, malou restaurací či bufetem 

s grilem, občerstvením a nápoji.

Informace o turnaji
KATEGORIE NAROZEN DNE/V TÝMY KATEGORIE ČAS ZÁPASU HRÁČI/TÝM POČET 

ZÁPASŮ POČET NÁHRADNÍKŮ

U19 01.01.01 8 2x15 11 5 5

U17 01.01.03 12 2x15 11 5 5

U16 01.01.04 24 2x15 11 5 5

U15 01.01.05 24 2x15 11 5 5

U14 01.01.06 24 2x15 11 5 5

U13/9 01.01.07 24 2x15 9 5 99

U12/9 01.01.08 24 2x15 9 5 99

U11/7 01.01.09 12 2x15 7 5 99

U10/7 01.01.10 12 2x15 9 5 99



Praha
Zlaté město na březích řeky Vltavy je jedním z nejkrásnějších měst Evropy a pro 
organizaci Euro-Sportring slouží jako magnet pro týmy z celé Evropy. Historické 
centrum je zapsáno na seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO. Naše 
týmy a návštěvníci sem přicházejí zejména kvůli mezinárodnímu turnaji, zároveň 
si ale chtějí užít nákupní uličky pulzující životem a to nejlepší, co může Praha 
nabídnout. Nadchne je i výlet do pražské zoo nebo plavba lodí po Vltavě. 
Zůstávají v ubytovacích zařízeních v okruhu 5 kilometrů od centra města. Místa 
konání turnaje se také nachází v této oblasti.

Strahovský stadion
Strahovský stadion je největší stadionový komplex na světě. Rozkládá se na 
téměř osmi hektarech a vejde se sem až 240 000 diváků! Stadion byl postaven 
ve 30. letech 20. století. Mezi roky 2002 a 2003 byl kompletně zrenovován. Celý 
komplex se skládá z hlavního hřiště, 5 tréninkových hřišť a 2 hřišť s umělým 
trávníkem. Stadion je základnou špičkového fotbalového klubu Sparta Praha.


