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ORGANIZÁTOŘI MLÁDEŽNICKÉHO FOTBALOVÉHO TURNAJE CEE CUP 
VYHLAŠUJÍ JEHO ČTVRTÝ ROČNÍK 

 
 

Praha, 19 března, 2014:  Organizátoři mezinárodního fotbalového turnaje pro nejlepší mládežnické 
týmy (do 19 let) ze střední a východní Evropy, známého jako "CEE Cup", dnes oznámili datum konání 
čtvrtého ročníku. Týdenní turnaj začne ve středu 23. července a vyvrcholí Velkým finálovým 
večerem ve středu 30. července 2014. 
 
S cílem přilákat co nejširší publikum organizátoři plánují pro letošní ročník několik změn, přičemž 
prioritou zůstává hlavní zaměření na mladé lidi, rodiny a samozřejmě na fotbalové příznivce všech 
věkových kategorií.  
 
V průběhu zimy organizátoři usilovně pracovali na zajištění účasti nejlepších mládežnických týmů a dva 
z nejlepších českých klubů, AC Sparta a SK Slavia Praha, svoji účast již potvrdily. V seznamu 
vysoce kvalitních zahraničních klubů jsou loňští mistři Győri ETO FC, Vasas Budapešť (oba týmy z 
Maďarska), AS Trenčín ze Slovenska, FK Sarajevo z Bosny, Red Star Bělehrad ze Srbska, Rapid 
Vídeň z Rakouska a poprvé v historii německý top klub FSV Frankfurt. 
 
Roberto De Blasio, předseda organizačního výboru CEE Cup, uvedl: 
 
"Každoročně tvrdě pracujeme na tom, aby se úroveň týmů, které se CEE Cup účastní, zlepšovala. 
Jsme proto nadšeni z letošního čtvrtého ročníku, protože naše pozvání přijalo několik opravdu 
výjimečných klubů. Například Rapid Vídeň je klub, v němž Antonín Panenka, ambassador CEE Cup, 
strávil část své kariéry, a Red Star Bělehrad a AS Trencin jsou oba v turnaji nové a oba velice 
úspěšné. V současné době vedeme ještě závěrečná jednání s několika posledními týmy, přičemž 
celkový počet zúčastněných bude v letošním roce maximálně 12. Pak se již budeme soustředit na 
přípravu Velkého finále, které, jak doufáme, bude skutečnou podívanou." 
 
CEE Cup 2014 proběhne ve stejném formátu jako v předchozích letech - se 4 skupinami, které se 
utkají v play-off, následovat budou dvě semifinále a pak závěrečné Velké finále. Obě semifinále i finále 
se budou živě vysílat na Eurosportu. 
 
Loňské finále se přenášelo živě do více než 80 zemí, kde jej sledovalo více než 2,2 milionu diváků. 
 
Jako obvykle i letos se bude konat řada doprovodných aktivit
fotbalové agenty a skauty, jež navazují na loňské, velmi úspěšné školení mladých rozhodčích. Další 
aktivity budou brzy oznámeny s tím, že celý turnaj vyvrcholí Velkým finále, které proběhne  
30. července. 
 
 
 



 

 

K Velkému finále De Blasio řekl: 
 
"Loňské finále bylo opravdovou podívanou a bylo skvělé jako kterýkoliv prvoligový zápas a my věříme, 
že s těmi kluby, které se očekávají v letošním roce, se dočkáme naprosto fantastického fotbalu. 
 
Na Velké finále plánujeme zorganizovat zábavu pro celou rodinu - v odpoledních hodinách pro děti, 
pro rodiče a mládež večer a pro sportovní fanoušky v průběhu celé akce, a doufáme, že se do ní 
zapojí i řada zvučných jmen z oblasti sportu a zábavy. Nyní ještě neprozradíme, kdo budou hlavní 
účinkující, ale takovýto fotbal sám o sobě by měl být pro všechny dostatečným lákadlem, aby přišli 
týmům fandit!"  
 
Pro více informací o CEE Cup 2014 a jeho předcházejících ročnících navštivte  
 
- Konec - 
 
 
Pro vice informací nás prosím kontaktujte:  
 
Organizační výbor 
Roberto De Blasio 
Čermákova 7, 120 00 Praha 2 
tel: +420 277 003 846 ,  
email: r.deblasio@ceecup.org  
 
 

Media Agency 
JWA Prague s.r.o. 
Věra Rohanová 
Slezská 63, 130 00 Praha 3 
tel: 420 728 312 258 
email: ����������� 
 

 
 
Poznámky pro editory: 
 
CEE Cup je každoroční mezinárodní fotbalový turnaj pro nejlepší mládežnické týmy ze střední a východní Evropy.  Turnaj se 
zaměřuje na respektování druhých, fair play a soutěživost. CEE Cup je skvělou příležitostí pro návštěvníky turnaje, manažery a 
další zainteresované diváky vidět fotbalové hvězdy budoucnosti. 
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