
     
 
 
 
 
 

 
 
 

Tisková zpráva 
 

DANONE  – POHÁR NÁRODŮ 
turnaj mladších žáků, výběrů OFS 

narozených po 1. 1. 2000 
 
 
TJ Svitavy z pověření Fotbalové asociace ČR a firmy Danone Czech Republic pořádá na Svitavském 
stadionu v úterý 12. a ve středu 13. června turnaj mladších žáků. Zahájen bude v úterý v 11 hodin, 
zakončen ve středu ve 12 hodin finálovým utkáním a společným nástupem všech družstev 
s vyhlášením výsledků turnaje.  

                                                                 
Rozdělení a rozlosování do skupin bylo provedeno na sekretariátu FAČR v Praze.  

 
Skupina „A“      Skupina „B“ 
    
1) 1.FC Slovácko    1) FK Pardubice                                       

2) OFS Brno - venkov   2) OFS Zlín  

3) 1.FK Příbram              3) FC Viktoria Plzeň                                                           

4) OFS Mělník    4) OFS Jindřichův Hradec    

Zahájení utkání ve skupinách bude ve 13:00 hodin. Hraje se podle platných pravidel kopané mini-
fotbalu (ovšem s počtem hráčů 1+8),  platného soutěžního řádu a předpisu, který byl vydán centrálou 
firmy Danone v Paříži. Startují družstva dvanáctiletých žáků jednotlivých mužstev (narození po 
1.1.2000 a mladší). Každé družstvo může mít maximálně 14 hráčů. Turnaj je určen pro talentované 
žáky jednotlivých klubů, nemohou startovat pouze hráči z klubu, který je zařazen v systému MŠMT. 
Maximální počet hráčů z jednoho klubu je pět. Hraje se ve dvou skupinách, systémem každý s 
každým, utkání probíhají současně. První dvě družstva ze skupin postupují do finálové skupiny o 
umístění na  1.- 4.místě.Výsledek utkání ze skupiny dvou družstev se započítává do konečného 
hodnocení. Hrací doba je 2 x 15 min s pětiminutovou přestávkou. 
Na závěr turnaje bude vyhlášení pořadí, každé družstvo obdrží diplom a pohár, dále bude vyhlášen 
nejlepší hráč, brankář a střelec turnaje.  
Vítěz republikového finále bude reprezentovat ČR na světovém finále „Danone – Pohár národů“ 
v polské Varšavě ve dnech 6. – 10. září 2012. 
Ředitelem turnaje je místostarosta Pavel Čížek, informace Vám poskytne Roman Vonášek- sekretář 
mládeže FAČR, (mob.tel. 731644160) 
 
Pavel Čížek, 
 ředitel turnaje 


