TISKOVÁ ZPRÁVA

SPARTA POMĚŘÍ SÍLY S BURNLEY, SLAVIA S TURECKÝM FAVORITEM. GENERALI CEE
CUP STARTUJE UŽ ZA TÝDEN
Praha, 17. červenec 2017: Pouhých sedm dnů zbývá do zahájení 7. ročníku největšího turnaje
fotbalové mládeže ve střední a východní Evropě. Na čtyřech pražských hřištích poměří v rámci turnaje
GENERALI CEE Cup své síly 12 týmů U19, které byly rozděleny do čtyř skupin. Dodržování pravidel
bude mít na starosti desítka zahraničních rozhodčích ze Slovenska, Maďarska a Německa. Turnaj, který
se bude hrát na čtyřech pražských stadionech, začíná 20. července a zakončí ho Velké finále 26.
července.
Los rozhodl, že první zápas turnaje obstará pražská Sparta a anglické Burnley FC. Letenští mají o
motivaci postaráno. Jako vítěz předchozích dvou ročníků můžou letos vytvořit nový rekord na
GENERALI CEE Cup, když by se případným triumfem stali prvním týmem, který by turnaj vyhrál třikrát.
Zajímavý souboj se čeká i od anglického Evertonu FC a Györi ETO FC. Maďarský tým bude hodně
nepříjemným soupeře i pro mladíky z Liverpoolu. Vždyť Maďaři turnaj v minulosti už dvakrát vyhráli,
navíc jejich tým vždy nabízel kromě atraktivní hry i přemíru talentů.
Rozlosování svedlo dohromady ve skupině i jediného slovenského zástupce z Nitry spolu se slavným
Leicesterem City. Slovenští mladíci tak vyzvou tým, jehož A tým dokázal loni ovládnout prestižní
Premier League. Neméně atraktivní střetnutí čeká i druhý pražský klub v soutěži. Pražská Slavia poměří
síly s tureckým Altinordu FK. Turecký mančaft přiváží z Izmiru hráče z největší turecké fotbalové
akademie, a nejen proto s vysloužil nálepku černého koně turnaje. Jestli tomu tak bude, nebo překvapí
některý z balkánských týmů, či klub z dalekého Ontaria, prozradí až samotný turnaj. V každém případě
se fanoušci mohou těšit na napínavé a urputné boje už v základních skupinách.
Finále bude patřit fotbalové budoucnosti
Týden trvající turnaj slavnostně vyvrcholí ve vršovickém Ďolíčku 26. července. Kdo se ve Velkém finále
utká o vzácnou trofej, o kterou se jako v předchozích letech postaral umělecký kovář Martin Bundil,
zatím nikdo neví. Jisté ale je, že souboji o celkový triumf bude předcházet Living Solution Kids' football
day. Dětem věnovaná část programu vypukne v 15:00. Na malé i větší ratolesti čeká fotbalová školka,
umělecká vystoupení a odměny za fotbalové výkony. Zúčastnit se může úplně jakékoli dítě, které si
bude chtít zpestřit prázdniny zážitkem na prvoligovém stadionu Bohemians Praha 1905.
Po malých talentech budoucnosti nastoupí v 18 hodin večer ti starší a fotbalově vyzrálejší. V minulých
letech platily pro Velké finále GENERALI CEE Cup dvě pravidla. Utkání nabízejí nervy drásající
podívanou až do samého konce a zároveň v nich není nouze o góly.

"Velké finále v minulosti vždy přilákalo velké množství fanoušků, kteří si vrchol turnaje dokázali
náležitě užít. Pevně doufám, že letos tomu nebude jinak a slavnostní den si přijdou vychutnat i
letos," řekl ředitel turnaje GENERALI CEE Cup Roberto De Blasio.
Zda se jeho slova naplní, bude jasné až za ve středu za dva týdny. Vstupné na finálový zápas bude 100
korun.
Spectators will aid UNICEF help children in Rwanda
"Loni jsme příspěvek z GENERALI CEE Cup použili na nákup pitné vody a dalšího zázemí pro děti z
válkou postižených oblastí Ukrajiny. Letošní příspěvek bude směřovat do Rwandy, kde trpí
chronickou podvýživou 38 procent dětí. Diváci svým vstupným přispějí na nákup odolných plodin,
nebo podporu projektu dobytčích bank, které mohou pomoct z dlouhodobého hlediska,"
vysvětluje výkonná ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba.
Za 900 korun bude moct UNICEF zakoupit jednu kozu. Čím větší bude výtěžek ze vstupného na finále,
tím více koz bude možné koupit.
Turnaj GENERALI CEE Cup se i v letošním sedmém ročníku odehraje v Praze. Z hlavního města se tak
opět na týden stane sportovní srdce střední a východní Evropy a také dočasný domov pro zahraniční
talenty i rozhodčí. Výhody pořádání prestižního mládežnického klání si uvědomuje i radní pražského
magistrátu Petr Dolínek.
"V Praze se sportu věnuje zhruba 750 tisíc lidí, každý rok se tady konají různé sportovní akce, které
lákají tisíce diváků, ale i stovky sportovců. I proto bych rád v české metropoli přivítal i hráče a
funkcionáře z různých zemí, kteří přijeli vzájemně porovnat síly na našich stadionech. Přeji jim, ale i
všem dalším, kteří na turnaj zavítají, aby si odnesli zážitky nejen z turnaje, ale i z návštěvy hlavního
města," dodal radní pro oblast dopravy, sportu a volného času Dolínek.

Konec.

Více informací o GENERALI CEE Cup 2017 získáte na internetových stránkách turnaje www.ceecup.org, na sociálních sítích
Facebook, Twitter a Instagram. Videoupoutávku je možné zhlédnout zde.
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