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POZVÁNKA NA FOTBALOVÝ TURNAJ 

 

OP PAPÍRNA CUP 2021 
fotbalový turnaj přípravek kategorie U9 a U11 

PŘEDSTAVENÍ TURNAJE 
OP papírna Cup je turnaj přípravek kategorií U9 a U11 hraný pod záštitou partnera mládežnických výběrů 

Fotbalového klubu Šumperk, společnosti OP papírna, s.r.o.  

Našim záměrem je vytvořit turnaj, který bude vykazovat pro jednotlivé účastníky atraktivní měření sil. 

Čerpáme také ze zkušeností, které jsme nasbírali při pořádání dvou ročníků finálových turnajů Ondrášovka 

Cupu, a to v letech 2019 (kategorie U12) a 2020 (kategorie U13).  

PARTNER TURNAJE 
 

 

 

PROPOZICE TURNAJE 

Pořadatel: 

Fotbalový klub Šumperk, z. s. pod záštitou společnosti OP papírna, s.r.o. 

Termín: 

28. září 2021 – obě věkové kategorie souběžně na jednom místě, od 8:30 – 17:00 

Místo konání: 

Tyršův stadion Šumperk, ul. Žerotínova – turnaj se uskuteční na obou travnatých hřištích areálu. 

Startovné: 

1800 Kč – po odečtení nezbytných režijních nákladů bude věnováno do sbírky 

charitativní iniciativy DĚTI DĚTEM na pomoc Terezce Vepřkové. Více informací o 

iniciativě Děti dětem, se kterou dlouhodobě Fotbalový klub Šumperk spolupracuje, 

naleznete na webu inciativy http://www.deti-detem.com/ nebo na facebookovém profilu 

https://www.facebook.com/RSKM.Deti.detem/).  

Startovné zahrnuje oběd pro hráče a trenéry. 

http://www.deti-detem.com/
https://www.facebook.com/RSKM.Deti.detem/


Propozice – OP papírna Cup 2020 

Fotbalový klub Šumperk, z. s. | web: www.fksumperk.cz | facebook: /fotbalovyklubsumperk | Twitter: @fksumperk | Instagram: @fotbalovyklubsumperk 

Hrací doba: 

1x 15 minut  

Hrací systém turnaje: 

Základní část turnaje se odehraje na dvě skupiny po 6 týmech. V každé skupině se střetnou celky mezi sebou 

každý s každým. Týmy z 1. - 3. místa z každé skupiny po základní části postoupí do tzv. Ligy mistrů. Týmy ze 4. 

- 6. místa z každé skupiny do tzv. Evropské ligy.  

Do nadstavbové části turnaje se přenášejí výsledky s mužstvy, které do stejné nadstavbové skupiny postoupí 

ze stejné základní skupiny (tedy skóre a body ze vzájemných zápasů). V nadstavbové části se následně 

odehrají zápasy s týmy postupujícími do stejné nadstavbové skupiny z druhé základní skupiny. 

Určení pořadí: 

Počet bodů (bodování utkání dle klíče 3-1-0), při shodě rozhoduje vzájemný zápas (příp. minitabulka), 

brankový rozdíl skóre, vyšší počet vstřelených branek, menší počet obdržených branek, pokutové kopy. 

Počet hráčů: 

V kategorii U11 (ročník 2011) nastoupí tým do utkání v počtu hráčů 5+1, v kategorii U9 (ročník 2013) nastoupí 

tým do utkání v počtu hráčů 4+1. V kategorii U11 je turnajová soupiska omezena počtem 12 hráčů + 2 

trenéři, v kategorii U9 počtem 10 hráčů + 2 trenéři. 

Pravidla utkání: 
Hraje se dle pravidel minifotbalu platných pro danou kategorii. Bude se hrát souběžně na všech čtvrtinách 

obou travnatých ploch. 

Rozhodčí: 

Kvalifikovaní rozhodčí delegovaní OFS Šumperk + zástupci týmů. 

Občerstvení: 

Pořádající klub zajistí pro účastníky turnaje pitný režim (minerální vody) a občerstvení formou oběda. Na 

stadionu bude zajištěno bohaté občerstvení také pro fanoušky.  

Ceny: 

Trofeje pro první tři týmy každé kategorie. Dále budou odměněny všechny týmy drobnými sladkostmi. 

Vyhlášen bude v každé kategorii nejlepší střelec, brankář a nejlepší hráč turnaje. 

Přihlášky: 
Své přihlášky je možné podávat buď elektronicky na email klub@fksumperk.cz, případně telefonicky na čísle 

602 286 888. Do přihlášky prosím uveďte název týmu, vybranou kategorii a kontaktní údaje (tel. číslo, email). 

Ubytování: 

V případě zájmu bude ubytování řešeno individuálně. Nutno poslat email s požadavkem na ubytování na 

adresu klub@fksumperk.cz a následně budou vzájemně projednány jednotlivé varianty nabídek.  

AKTUÁLNÍ INFORMACE O TURNAJI 
Oficiální stránky turnaje s informacemi o přihlášených týmech i novinkách týkajících se turnaje budou 

k dispozici na adrese http://fksumperk.cz/turnaje/opcup2021/.  

http://fksumperk.cz/turnaje/opcup2021/

