
 

Přihláška na fotbalový turnaj  

Meet the World 2017 Česká republika 
 

Turnaje Meet the World se každý rok zúčastní týmy mládeže po celém světě, vítěz českého 

turnaje Meet the World vyhrává účast na největším světovém mládežnickém turnaji 

Gothia Cup konaném v Göteborgu ve Švédsku během července 2017. 

SKF  hradí vítěznému týmu během týdenního pobytu ve Švédsku: 

o Ubytování 

o Stravu 

o Dopravu (letenky a přejezdy ve Švédsku) 

o Dresy pro všechny hráče 

o Aktivity spojené s turnajem 

Datum konání: 13. května 2017   /    Místo konání: Chodov (u Karlových Varů) 

Věková kategorie: ročník 2006 (případně 2007) 

Startovné: 2 000 Kč, které bude vráceno po odehraném turnaji – uhrazení faktury do 28. 2. 2017 

Přihlášky: do 28. února 2017, maximální počet týmů je 10, přednost mají týmy, které nejdříve uhradí startovné 

Turnaj není určen pro týmy vysokých soutěží! 

 



 

Pravidla: 

 Turnaj Meet the World se hraje v souladu s pravidly FIFA 

 Turnaj se hraje v 7 členných týmech (6 hráčů a brankář) 

 Turnaj se hraje na ½ fotbalového hřiště s míčem velikosti č. 4 

 Týmy jsou rozděleny do skupin po čtyřech nebo pěti, kde se všechny týmy potkají během 
postupného cyklu 

 Pořadí se mezi týmy rozhodne na základě bodů 

 Za výhru budou uděleny tři body, jeden bod za remízu a nula bodů za prohru 

 Pokud mají dva nebo více týmů stejný počet bodů, o pořadí se rozhodne následujícím způsobem: 
o Rozdíl na góly 
o Nejvyšší počet nastřílených gólů 
o Výsledky zápasu mezi týmy se shodným počtem bodů 
o Penaltový rozstřel podle pravidel FIFA 

 

 Dva nejlepší týmy z každé skupiny postoupí do play-off. Všechny zápasy play-off se rozhodnou na 
základě pohárového systému, tzn. metodou přímého vyřazování. 

 
Vyplněné přihlášky posílejte na email radka.smidova@skf.com 
 
 
Název týmu ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Město ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vedoucí týmu …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Telefon …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Email ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Fakturační údaje týmu (uhrazení startovného) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Podpis vedoucího týmu a datum…………………………………………………………………………………………………. 

Pro více informací kontaktujte Radku Šmídovou, 737 744 605, radka.smidova@skf.com. www.gothiacup.se/eng  

 

Rozhovor s vítězným týmem 2016: 

www.skf.com/cz/news-and-media/news-search/2016-07-27%20Gothia%20Cup%202016.html  

 

 

Přihlášením týmu do turnaje souhlasíte s pořizováním a zveřejňováním veškerých obrazových záznamů společností 

SKF nebo jejími dodavateli (formou fotografií, v digitalizované podobě, popř. videozáznamů nebo v jakékoliv další 

formě) pro marketingové a jiné účely. Souhlasíte s tím, že SKF může snímky užívat kdykoliv a po neomezenou dobu. 

Za užívání dotyčných snímků nenáleží finanční ani jakákoliv jiná odměna 
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