
FOTBALOVÝ GRASSROOTS TURNAJ 
PRO 2.STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

dovolte, abychom Vás s příchodem nového školního roku 2022/2023 informovali
o startu nového fotbalového turnaje pro děti 2. stupně základních škol, který se bude konat ve spolupráci
evropské federace UEFA a Fotbalové asociace České republiky (FAČR) v rámci mezinárodního týdne fotbalu,
tzv. UEFA Grassroots Week. Tento turnaj má za hlavní úkol dát možnost zahrát si kvalitní fotbalový turnaj i
dětem, které hrají nejvýše krajské fotbalové soutěže, případně nejsou vůbec registrovány v některém z více
než 3500 fotbalových klubů. Věříme, že pro vás bude tato nabídka zajímavá a dáme společně možnost zažít
nové sportovní zážitky se svými spolužáky i těm dětem, na které se třeba ve výběru do tradičních sportovních
soutěží nedostane. Mimo to má turnaj podpořit i zdravý životní styl, posilování imunitního systému mládeže,
ale i možnosti budování týmového ducha, sounáležitosti a třeba i radosti z úspěchů v rámci jednotlivých škol.
Věříme, že letošní 1. roční přiláká co nejvíce mladých hráčů a hráček, budeme se těšit na viděnou!

Pořadatelé: Fotbalová asociace České republiky a UEFA.

Systém turnaje: 14x krajské finále 2022, vítěz postoupí na případné republikové finále v roce 2023

Kategorie: týmy 6. - 9. tříd ZŠ, 1.- 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. - 2. ročníků šestiletých gymnázií složené z 

chlapců i dívek hrající nejvýše úrovně KRAJSKÉ fotbalové soutěže nebo neregistrovaných (bez registrace FAČR)

Termín turnajů: od 26.9. (začátek UEFA Grassroots Week) do konce října 2022, dle rozpisu organizátora

Hrací systém a čas: počet hráčů 10+1, rozpis utkání a hrací doba budou upřesněny dle počtu přihlášených škol

Rozhodčí: zajišťuje FAČR/KFS/OFS, možnost využití nehrajících hráčů v rolích asistentů rozhodčích

Ceny: pro každý tým je zajištěna drobná cena, pro vítěze pak hodnotnější ceny

Jízdné: školy se na turnaj dopraví na vlastní náklady

Pojištění: členové FAČR mají automaticky platné úrazové pojištění, neregistrovaní hráči nejsou pořadatelem 

pojištěni proti úrazům, krádežím ani ztrátám

Přihlášky: závazné potvrzení účasti do 23.09.2022 na email Grassroots trenéra mládeže příslušného kraje

Kontaktní osoba pro příslušný kraj: viz 2. strana pozvánky
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https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/urazove-pojisteni-clenu.html
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