
Spořická liga nadějí 2022 – 4. ročník 
3.-4. 9. 2022 Spořice u Chomutova 

 
Adresa: Sportovní areál Spořice, U Koupaliště 545, Spořice u Chomutova 
 
Startují: Hráči narozeni v roce 2011 a mladší – kategorie U12 
 
Povrch: přírodní tráva 
 
Areál: Celý turnaj bude probíhat ve Sportovním areálu. K dispozici budou 3 travnatá hřiště. Diváci 
budou moci vše sledovat z tribuny hlavního hřiště.   
 
Začátek: sobota – v 8:30h (konec cca v 18h), neděle – cca 8:30 (konec max 15h).   
 
Zúčastněné týmy: Startují pouze kluby, jejichž A týmy budou hrát v sezóně 2022/23 Fortuna ligu. 
 
Systém turnaje: každý s každým. V sobotu každý tým odehraje 8-9 zápasů, v neděli poté zbývající 
počet utkání. 
 
Hrací systém: 7 plus 1 
 
Hrací doba: Zápas – 20 minut 
 
Branky: 2x5m 
 
Odměny hráčům: První tři týmy obdrží poháry a medaile. Vítěz získá do svého držení putovní 
pohár. Všechny týmy získají sponzorské dárky. Vyhlašovat se bude nejlepší střelec, nejužitečnější 
hráč, nejlepší brankář 
 
Startovné: 3.500 Kč + 15% DPH – v ceně je občerstvení pro hráče i trenéry, pitný režim po celou 
dobu turnaje 
 
Rozhodčí: zajišťuje pořadatel 
 
O pořadí rozhoduje: 1) počet bodů 2) vzájemný zápas (případně minitabulka) 3) rozdíl skóre 4) 
počet vstřelených gólů 5) pokutové kopy 
 
Výsledkový servis: Průběžné výsledky budou online k dispozici na webové platformě Sportnect. 
Diváci a rodiče si tak kdykoliv mohou zkontrolovat, jak si jejich oblíbený tým vede.   
 
Občerstvení v místě turnaje: Ve Sportovním areálu bude k dispozici několik stánků s 
občerstvením, grill bar a restaurace. 
 
Doprovodné akce v areálu: V areálu turnaje bude probíhat několik doprovodných akcí, které 
budou mít na starosti sponzoři turnaje. Hráči i diváci si budou moci ověřit své fotbalové dovednosti 
a znalosti. 
 
Ubytování: Budeme všem týmům zajišťovat v místě turnaje, nebo v jeho blízkém okolí. Taktéž 
budeme zajišťovat ubytování pro rodiče. Cca půl roku před turnajem budeme zasílat nabídku na 
ubytování jak týmů, tak fanoušků.  
 



 
Medailové pořadí ročníku 2021 
 

1. SK Slavia Praha 
2. AC Sparta Praha 
3. FK Pardubice 

 
 

 
 

 
 
 

 


