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GENERALI CEE CUP PŘICHÁZÍ S DALŠÍ SKVĚLOU NOVINKOU PRO ROK 
2014 – ÚČASTÍ MEZINÁRODNÍ FOTBALOVÉ SKAUTINGOVÉ PLATFORMY 

WYSCOUT NA TURNAJI 
 

 
 
Praha, 15. července 2014: Organizátoři turnaje GENERALI CEE Cup, mezinárodního fotbalového 
turnaje nejlepších mládežnických týmů (do 19-ti let) ze střední a východní Evropy, dnes oznámili, že 
opět přicházejí s novou iniciativou na podporu své týdenní akce. Tento rok je tato nová iniciativa  
v podobě účasti mezinárodního fotbalového skautingového portálu Wyscout, který připravuje speciální 
program v podobě výjimečného “skautingového semináře” určeného fotbalovým agentům, a to  
v průběhu celého týdne konání turnaje. Wyscout rovněž během turnaje představí svou novou Wyscout 
Platformu 4 a zúčastní se několika zápasů. 

 
Myšlenka organizátora zapojit do celé akce společnost jakou je Wyscout, navázala na velmi úspěšnou 
sérii seminářů pro rozhodčí, které organizátor uspořádal v minulém roce ve spolupráci s FIFA s cílem 
poskytnout mladým rozhodčím možnost nahlédnout a poučit se, jaké dovednosti jsou nutné k tomu, 
aby se mohli uplatnit na mezinárodní platformě rozhodčích.  

 
Roberto De Blasio, předseda organizačního výboru GENERALI CEE Cup, řekl: 

 
“Na loňské semináře, pořádané s FIFA, jsme měli tak úžasnou odezvu rozhodčích a fanoušků, 
že jsme chtěli zahrnout něco v podobném duchu i do letošního turnaje. Naším cílem společně 
s GENERALI CEE Cup je a vždy bylo, pokusit se spustit paralelní projekty v průběhu konání 
celého turnaje, které se všeobecně zaměřují na témata fotbalového průmyslu, a proto jsme 
se, pro letošní ročník, spojili s Wyscout. Jsme si jisti, že Wyscout semináře budou velmi 
zajímavé pro ty, kteří jsou aktivně zapojeni do skautingu. Také skutečnost, že některé ze 
zápasů budou sledovat členové Wyscout týmu, by měla vest k obrovské motivaci a nasazení 
hráčů, aby ze sebe vydali úplně to nejlepší!“ 

 
Seminář určený skautingu se bude konat v sobotu dne 26. července a bude zahrnovat diskuze nad 

tématy jak správně používat portál Wyscout, jak trénovat na fotbalovém hřišti, analýzy některých již 
odehraných zápasů a způsoby, jakými spolupracují skauti a agenti po celém světě. Seminář určený 
agentům bude zahájen Jindřichem Rajchlem, předsedou Komise pro agenty hráčů FAČR, a bude celý 
zaměřen na fotbalové agenty z České republiky a jinde z Evropy. 
 
Společnost Wyscout založili v roce 2004 dva nadšení kluci, k jejichž hobby patřilo natáčení místních 
fotbalových utkání. Po spuštění digitálních zápisů bylo možné všechna utkání analyzovat, a to  

po jednotlivých akcích (všechny rohové akce, všechny góly atd.). Během let Wyscout vyvinul nové 
technologie a pokročilé služby určené na podporu profesionálů, kteří se zabývají skautingem hráčů  
po celém světě, jejich transfery a dále umožňuje lepší analytiku zápasů. V současné době patří 
Wyscout k předním světovým skautingovým společnostem. Spolupracuje s fotbalovými manažery, 



 

 
 

 

sportovními řediteli, skauty, manažery, zástupci hráčů a s hráči samotnými ve více něž 400 klubech 
a spolupracuje s více než 450 agenturami.  
 
Členové týmu Wyscout dorazí do Prahy dne 25. července kvůli přípravě na seminář o skautingu 
následující den. Budou sledovat mnoho utkání včetně velkého finále. Všechny zápasy budou vysílány 
na Wyscout 4 digitální platformě a budou k dispozici všem agentům a skautům po celém světě k jejich 
analýze a vyhodnocení. 
 
Ve věci zapojení Wyscout do turnaje, Matteo Campodonico, generální ředitel společnosti Wyscout, 
řekl: 
 

 „Pro společnost Wyscout je potěšením podpořit tento rok GENERALI CEE Cup, protože to 
zároveň odráží náš závazek posílit skautingové procesy a profesionální fotbal v regionu střední 
a východní Evropy. Náš tým je potěšen možností aktivní účasti na turnaji, sledováním 
nadcházejících utkání, stejně tak mezinárodního zviditelnění utkání na naší digitální platformě. 
Kromě toho povede náš tým bezplatné semináře pro členy klubu a zástupce hráčů s cílem 
naučit je, jak nejlépe využít platformu Wyscout4 a také zorganizuje skautingový kurz 
prostřednictvím vzdělávacího programu WyscoutEdu.“ 

 
Jedná se již o čtvrtý ročník U19 GENERALI CEE Cup turnaje, který bude tento rok zahájen dne  
23. července. Organizátoři očekávají, že bude „na co se koukat“, jelikož na turnaj zavítají talentovaní 
vítězové posledních tří let Gyori ETC FC (2013) a Mladá Boleslav (2011, 2012). 
 
Pro více informací o GENERALI CEE Cup 2014 a jeho předchozích ročnících či pro možnost rezervace 
vstupenek na velké finále, navštivte http://www.ceecup.org. Vstupenky lze také zakoupit 
prostřednictvím portálu mticket.cz. 
 
KONEC.  
 
 
Pro více informací, prosím, kontaktujte: 
 
 
Active Times s.r.o. 
Roberto De Blasio 
Čermákova 7, 120 00 Praha 2 
tel: +420 277 003 846 ,  
email: r.deblasio@ceecup.org  

 
Mediálního zástupce 
JWA Prague s.r.o. 
Věra Rohanová 
Slezská 63, 130 00 Praha 3 
tel: 420 242 454 740 
email: vera@jwa.cz 
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Poznámky pro editory: 

 

Active Times, Destination and Event Management je společnost se sídlem v Praze nabízející své služby v oblasti cestovního 
ruchu a event managementu v rámci střední a východní Evropy.  

Společnost Active Times je hrdým organizátorem prestižního mezinárodního U19 fotbalového turnaje známého také jako CEE 
Cup, který se již každoročně koná v Praze v červenci. 

CEE Cup je každoroční mezinárodní turnaj špičkových mládežnických fotbalových týmů ve střední a východní Evropě (CEE). 
Turnaje se zaměřuje na “úctu”, “fair play” a “konkurenceschopnost”. CEE Cup je skvělou příležitostí pro návštěvníky turnaje, 

manažery a další zainteresované diváky vidět a setkat se s fotbalovými hvězdami budoucnosti.  
 

 

www.ceecup.org 
 
 


