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J U B I L E J N Ý  15 .  RO Č N Í K





Milí futbaloví priatelia,

15 rokov  neznamená v živote človeka tak veľa, ako v histórii FRAGARIA CUP. 
Za  15 rokov sa na turnaji  vystriedalo viacero generácií futbalistov. Z malých 
8-ročných chlapcov, ktorí na FRAGARIA CUP začínali, vyrástli mladí  futbalisti,  
ktorí sú dnes  posilami futbalových klubov po celej Európe.
Budúci ročník FRAGARIA CUP sa bude niesť aj v duchu Majstrovstiev Európy 
vo futbale 2016. Mnohé zúčastnené krajiny budú mať svoje zastúpenie aj na 
našom turnaji a kto vie, možno v budúcnosti uvidíme v národných farbách 
jednotlivých krajín aj chlapcov, ktorí svoje prvé zahraničné skúsenosti 
získavali aj na ihriskách FRAGARIA CUP.
Pre nás – organizátorov je tento  ročník o to vzácnejší,  že s mnohými z Vás sa 
už 15 rokov  stretávame na futbalových trávnikoch, ale aj mimo zápasov, pri 
rôznych spoločenských a voľno časových aktivitách.
Prijmite preto naše čo najsrdečnejšie pozvanie na jubilejný 15.ročník  
FRAGARIA CUP a oslávte s nami toto vzácne jubileum.
FRAGARIA CUP – to je  medzinárodný turnaj, ktorý nás spája prostredníctvom 
futbalu. Zapojte sa aj vy so svojim tímom do futbalového  diania a odneste si 
čo najviac pozitívnych zážitkov, vynikajúcich výsledkov a nových priateľstiev, 
ktoré získate na našom turnaji.
Aj o tom bude FRAGARIA CUP 2016.

Artúr Benes – predseda organizačného výboru
 

2016



VíŤ azi Fragaria Cup 2015 

www.4sport.sk

U8 CSMS Iasi (RO)

U9 SJFSSOR Uzhgorod (UA)

U10  CS FC Electrica 1869 Timisoara (RO)

U11 FC Karpaty Lviv I. (UA)

U12 ACS Tampa Brasov (RO)

U13 1.FC Tatran Prešov (green) (SK)

U14 CS Sporting Juniorul Vaslui (RO)

U15 ŠK Futura Humenné (SK)

A15 1. FC Tatran Prešov (SK)

www.4sport.sk





15 rokoV Fragaria Cup 

27 krajín
2700 družstiev

54 000 účastníkov

10 500 zápasov



akCia EMÓCiE zÁBaVa

jEdEn poCiT

prEHrY VíŤazSTVÁ

jEdno MESTo

jEdEn Turnaj





MUDr. Peter Chudík, predseda PSK

Ing. Andrea Turčanová, primátorka 
mesta Prešov 

Ing. Ján Kováčik, prezident SFZ

kategória rok 
narodenia

Hrací
čas

počet
hráčov

rozmery 
ihriska

rozmery 
bránok

Striedanie 
hráčov

u8 2008 1 x 25’ 5+1 20 x 40 m 3 x 2 m  ĺubovo ĺn é

u9 2007 1 x 25’ 6+1 35 x 55 m 5 x 2 m  ĺubovo ĺn é

u10 2006 1 x 25’ 6+1 35 x 55 m 5 x 2 m  ĺubovo ĺn é

u11 2005 1 x 25’ 6+1 35 x 55 m 5 x 2 m  ĺubovo ĺn é

u12 2004 2 x 17’ 7+1 48 x 68 m 5 x 2 m  ĺubovo ĺn é

u13 2003 2 x 25’ 10+1 klasické 
ihrisko

klasické 
ihrisko Max. 7 hráčov

u14 2002 2 x 25’ 10+1 klasické 
ihrisko

klasické  
ihrisko Max. 7 hráčov

u15 2001 2 x 30’ 10+1 klasické 
ihrisko

klasické 
ihrisko Max. 7 hráčov

a15 2001 2 x 17’ 7+1 48 x 68 m 5 x 2 m ĺubovo ĺn é

GARANTI  PODUJATIA

Oficiálny prOgram turnaja     
1. júl 2016 /piatok/  
– príchod družstiev, registrácia družstiev na centrálnej 
registrácii v Bowlingu pri trati, ul. Jazdecká 1/A od 9.00 
hod. do 20.00 hod., ubytovanie

2. júl 2016 /sobota/           
– zápasy v základných skupinách, slávnostný nástup  
a vlajkový sprievod družstiev centrom mesta, slávnostné 
otvorenie turnaja

3. júl 2016 /nedeľa/         
– zápasy v základných skupinách, recepcia pre oficiálnych 
hostí, trénerov a vedúcich družstiev

4. júl 2016 /pondelok/             
–  zápasy v základných skupinách

5. júl 2016 /utorok/              
– zápasy v základných skupinách, nadstavbová časť,  
play off

6. júl 2016 /streda/            
– play off a finále v jednotlivých kategóriách, slávnostné 
vyhlásenie výsledkov a ukončenie turnaja

Družstvá sa môžu prihlásiť do 8 chlapčenských a 1 dievčenskej kategórie:

Medzinárodný mládežnícky futbalový turnaj
FRAGARIA CUP 2016



DRUŽSTVÁ:
Oficiálna výprava môže mať max. 20 osôb vrátane trénera a vedú-
ceho družstva. Ďalší hostia, fanúšikovia a rodičia hráčov sú organi-
zátormi vítaní. Vek hráčov nesmie prekročiť určenú hranicu v kaž-
dej kategórii. Každý hráč môže štartovať len za jedno družstvo a iba 
v jednej vekovej kategórii. Tréner alebo vedúci družstva musí mať  
k dispozícii počas každého zápasu cestovné pasy alebo registračné preu-
kazy všetkých hráčov, uvedených na súpiske.  
Každé družstvo musí mať svojho trénera alebo vedúceho družstva!!!

POISTENIE: 
Zúčastnené družstvá sú povinné zabezpečiť poistenie pre každého  
oficiálneho účastníka počas celého pobytu na turnaji. Vedúci družstva 
musí mať k dispozícii karty poistencov hráčov alebo poistku s menným 
zoznamom poistených osôb na každom zápase počas celého turnaja. 
Účastníci z krajín, ktoré nie sú členmi EU, hradia náklady súvisiace  
s ošetrením individuálne v hotovosti, priamo na mieste.

PREHLÁSENIA:
Tréneri všetkých družstiev sú povinní odovzdať pri registrácii:
•  prehlásenie o zdravotnom stave hráčov
• kompletnú súpisku hráčov, vrátane mena a priezviska, dátumu  
 narodenia, čísla registračného preukazu /cestovného pasu/ a čísla  
 dresu
•  prehlásenie trénera, že počas každého zápasu na turnaji bude  
 mať k dispozícii registračné preukazy /cestovné pasy/ všetkých  
 hráčov uvedených na súpiske.

VÍZA:
Družstvá, ktoré potrebujú víza, zašlú zoznam účastníkov najneskôr do 
31.5.2016. Inak nie je zaručené, že družstvá obdržia víza do termínu  
nástupu na turnaj. Zoznam obsahuje: meno a priezvisko účastníka, dátum 
narodenia, číslo pasu. 

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ TURNAJA:
Hrá sa podľa futbalových pravidiel UEFA, SFZ a pravidiel špeciálne  
upravených organizátorom v jednotlivých kategóriách.
•  družstvá budú rozdelené do základných skupín podľa počtu  
 prihlásených družstiev a budú hrať podľa vopred určeného kľúča

•  kat. U12 – družstvá hrajú v základných skupinách, najlepších  
 8 družstiev postúpi do play off, kde sa stretnú  s družstvami Elite  
 skupiny a hrajú o celkového víťaza  kategórie U12

•  kat. U8, U9, U10, U11, U12 a kat. A15 - striedanie hráčov ľubovoľné  
 počas stretnutia

•  kat. U13, U14, U15 - povolené striedanie  max. 7 hráčov počas zápasu

•  ostatné pravidlá budú zaslané prihláseným družstvám v pokynoch  
 turnaja.

VECNÉ CENY:
Každá kategória hrá na turnaji FRAGARIA CUP 2016 o putovný pohár, kto-
rý sa stáva vlastníctvom víťaza na jeden rok.
Prvé tri najlepšie družstvá v každej kategórii budú odmenené nasledovne:
•  putovný pohár pre víťaza turnaja
•  víťazné poháre za prvé, druhé, tretie miesto 
•  diplomy a zlaté, strieborné a bronzové medaily 
•  vecné ceny zn. adidas pre každého hráča družstva na prvom, druhom  
 a treťom mieste /max. 18 hráčov/
•  najlepší brankár, hráč a strelec
•  All stars team v kategóriách U8, U9, U10 a U11
•  „Certifikát účasti“ pre každé družstvo
•  Cena „FAIR PLAY“ za najférovejšie a najslušnejšie správanie družstva  
 počas celého turnaja.



UBYTOVANIE A STRAVOVANIE:
Ubytovanie začína 1.7.2016 /piatok/ a končí 6.7.2016 /streda/.

Kategória A: hotel****  
Kategória B: hotel***, penzión***
Kategória C: hotel**, penzión**
Kategória D: študentský internát

Turnaj začína večerou 1.7.2016 /piatok/ a končí obedom 6.7.2016 /streda/.

Stravovanie: plná penzia /raňajky, obed, večera/.
Družstvá, ktoré budú dochádzať si môžu stravu doobjednať.

CENY UBYTOVANIA A STRAVOVANIA V JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÁCH SÚ 
UVEDENÉ V PRIHLÁŠKE !

ÚČASTNÍCKY POPLATOK A DEPOZIT:
Účastnícky poplatok platí pre jedno družstvo a každú kategóriu zvlášť:
• 	 120,-	€ / každé družstvo - pre družstvá ubytované cez organizátora.
Kluby, ktoré prihlásia na turnaj viac ako jedno družstvo a zaplatia účastníc-
ky poplatok do 15.5.2016, majú od organizátora zľavu:
220,- €  / dve družstvá   300,- €  / tri družstvá
360,- €  / štyri družstvá  425,- €  / päť družstiev

•  350,- € / každé družstvo samostatne - pre družstvá, ktoré si nezabez-
pečia ubytovanie a stravovanie prostredníctvom oficiálnej ponuky orga-
nizátorov /neplatí pre družstvá z Prešovského a Košického samosprávne-
ho kraja/.

Účastnícky poplatok zahŕňa:
•  mestskú hromadnú dopravu
•  kyvadlovú prepravu na ihriská
•  vstup na slávnostnú recepciu pre trénerov a vedúcich družstiev
•  vstup na všetky sprievodné akcie

Zľavnené vstupné:
• Aquapark Delňa
• Lanové centrum OUTDOOR Park
• Letné kúpalisko SUN PARK
• Hvezdáreň a planetárium 
• Vyhliadková veža Konkatedrály sv. Mikuláša
• Jaskyňa „Zlá diera“ Lipovce
• Bowling v “Bowlingu pri trati”
• Vodárenská veža - vyhliadková veža
• 5D kino - ZOC MAX
• LASER GAME
V prípade odhlásenia družstva z turnaja sa účastnícky poplatok nevracia. 
Depozit 200,- € za každé družstvo - záloha za ubytovanie a stravovanie. 
Pri registrácii dňa 1.júla 2016 bude depozit odpočítaný z celkových nákla-
dov družstva. 

Účastnícky poplatok a depozit musí byť uhradený najneskôr  
do 15. mája 2016.

Družstvá, ktoré sa zaregistrujú medzi prvými a zaplatia vyššie uvedené po-
platky, budú zvýhodnené pri výbere ubytovania.

KAUCIA:
Družstvo po príchode je povinné zložiť kauciu vo výške 50,- € za každé 
družstvo. Z kaucie budú hradené škody spôsobené účastníkmi družstva 
na internáte. Kaucia bude vrátená, ak izby v ubytovacom zariadení budú 
odovzdané v pôvodnom stave. 

TERMÍN  ZASLANIA  PRIHLÁŠKY:
15.  MÁJ  2016

www.4sport.sk – všetky informácie o turnaji a zoznam prihlásených 
družstiev.



www.4sport.sk

Organizátori

Spoluorganizátori

4 SPORT s.r.o.
 Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov

Slovensko
tel.: +421 51 77 20 704, 705 

fax: +421 51 77 20 706
mobil: +421 918 633 284

football@4sport.sk

Mediálni partneri

Ď  akujeme partnerom Fragaria Cup 2015:


