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Účastníci ročníku 2018: 
 
 

FK Teplice U19, Česká republika 

SG Dynamo Dresden U19, Německo 

1. FC Magdeburg U19, Německo 

FC Spartak Trnava U19, Slovensko 

FK Železiarne Podbrezová, Slovensko 

Zaglebie Lubin SA U19, Polsko 

 
 
 

 

 

Pátek 20.7.2018 
Sobota 21.7.2018 

Teplice 
  



František Hrdlička (1956 - 2014) 

  

Ve vzpomínce na dlouholetého ředitele Fotbalového klubu 

Teplice, pana Františka Hrdličku, jsme se rozhodli pravidelně 

organizovat mezinárodní turnaj k poctě tohoto velkého muže, 

který našemu fotbalovému klubu zasvětil takřka celý svůj život. 

Rádi bychom pozvali Váš klub, aby se zúčastnil jeho třetího 

ročníku. 

  

Pan František Hrdlička vstoupil do klubu FK Teplice v roce 1993, spojil jej s největším 

historickým partnerem, teplickou sklárnou AGC Flat Glass Europe a pozvedl klub z třetí fotbalové 

ligy až k pravidelné účasti v evropských pohárech organizovaných UEFA a  přivedl do svého 

města takové zápasy jako proti Borussii Dortmund, Celtic Glasgow nebo Feyenoordu Rotterdam. 

Pan František Hrdlička odvedl skvělé služby také pro Fotbalovou asociace České republiky, ve 

které po dobu 8 let zastával funkci člena Výkonného výboru a stal se zároveň názorovým 

vůdcem procesu osamostatnění profesionálních soutěží. Jeho fotbalový život rozhodně nebyl 

promarněn. Z toho důvodu jsme rádi za přípravu vzpomínkového fotbalového turnaje 

propojujícího mladé talentované hráče střední Evropy.   

  

 
Mezinárodní turnaj kategorie U19 

Třetí ročník Memoriálu Františka Hrdličky bude 

odehrán jako turnaj kategorie staršího dorostu 

U19 (hráči narození v roce 2000) a uskuteční se 

v termínu pátek 20. července a sobota 21. 

července 2018 v areálu hlavního stadionu FK 

Teplice.  

 

Bude pro nás ctí, pokud se rozhodnete přijmout 

naše pozváni k účasti na třetím ročníku 

Memoriálu Františka Hrdličky, turnaje O Pohár Města Teplice. 

 

Účastníky turnaje jsou následující družstva kategorií U19: FK Teplice jako pořadatel, SG Dynamo 

Dresden a 1. FC Magdeburg (Německo), FC Spartak Trnava a FK Železiarne Podbrezová 

(Slovensko), Zaglebie Lubin (Polsko). V rámci dvoudenního turnaje odehraje každý účastník 3 

utkání, a to páteční dva zápasy ve skupinách a sobotní finálový zápas. Organizátor hradí 

ubytování, stravu pro každý zúčastněný tým a dále nese veškeré organizační náklady spojené 

s pořadatelstvím turnaje ve městě Teplice. 

 



MEMORIÁL FRANTIŠKA HRDLIČKY 

O POHÁR MĚSTA TEPLICE 2018 
 

 

Název turnaje: 
Memoriál Františka Hrdličky o Pohár Města Teplice 2018 
  
Termín turnaje: 
Pátek 20.7.2018 
Sobota 21.7.2018 
 
Zúčastněné kluby 
Turnaje se zúčastní šest fotbalových klubů: 

FK Teplice (Česká republika)   SG Dynamo Dresden (Německo)  
1. FC Magdeburg (Německo)   FK Železiarne Podbrezová (Slovensko) 
FC Spartak Trnava (Slovensko)  Zaglebie Lubin SA (Polsko) 
 
Věková kategorie / Startující hráči 
Turnaj je určen pro hráče kategorie staršího dorostu U19, tedy hráče narozené v roce 2000 
nebo mladší. Delegovaní rozhodčí FAČR připustí do zápasu rovněž hráče na testu v klubu v 
případě písemného souhlasu jejich mateřského klubu.  
  
Formát turnaje a místo konání 
Účastníci budou rozlosování do dvou tříčlenných skupin. Dva zápasy ve skupině pro každého 
účastníka budou odehrána v pátek. Následně vítězové skupin sehrají finále, druzí ve skupinách 
se utkají o třetí místo a třetí týmy ve skupinách odehrají zápas o páté místo. 

Pátek 20.7.2018 
15:00  A1 vs. A3 (Proboštov) (1x 45 min)  15:00 B1 vs. B3 (Dubí-Pozorka) (1x 45 min) 
16:15 A1 vs. A2 (Proboštov) (1x 45 min)  16:15 B1 vs. B2 (Dubí-Pozorka) (1x 45 min) 
17:30 A2 vs. A3 (Proboštov) (1x 45 min)  17:30 B2 vs. B3 (Dubí-Pozorka) (1x 45 min) 
  
Sobota 21.7.2018 
11:00  Finále (Stínadla) (2x 45 minut) 
10:30  Zápas o 3. místo (Dubí - Pozorka) (2x 45 minut) 
10:30 Zápas o 5. místo (Proboštov) (2x 45 minut) 
  
V případě rovnosti bodů rozhodují o konečném umístění ve skupině následující kritéria: 

• vzájemný zápas 

• rozdíl v počtu vstřelených a obdržených branek 
• vyšší počet vstřelených gólů 
• Penaltový rozstřel 

  
Organizace a náklady turnaje 
Organizátorem turnaje je FK Teplice, který nese veškeré organizační náklady spojené 
s pořádáním turnaje v oblasti města Teplice: 

• Ubytování týmů 

• Stravování týmů 

• Pitný režim 

• Pronájmy hřišť 

• Odměny rozhodčím 

• Poháry a individuální ocenění 
• Prezentace turnaje 



MEMORIÁL FRANTIŠKA HRDLIČKY 
O POHÁR MĚSTA TEPLICE 2018 

 

Doprovodný program turnaje 

Čtvrtek:  Příjezd týmů do města Teplice 
  Tréninky dle požadavku (Modlany, Stínadla) 

Pátek:  Příjezd všech zbylých týmů 
  12:00 Organizační porada 
  12:30 Oběd 
  15:00 – 18:30 Zápasy ve skupinách (Proboštov, Dubí-Pozorka) 
  19:30 Večeře týmů (hráči) 
  20:30 Slavnostní večeře (zástupci účastníků a partneři) 

Sobota: 10:30 a 11:00 Finálové zápasy (Stínadla, Dubí – Pozorka, Proboštov) 
  13:00 Slavnostní ceremoniál (Stínadla) 
  13:15 Oběd a odjezd (Stínadla) 
   
  
Ubytování 
Hotel Panoráma, U Panoramy 2959, 415 01 Teplice 
www.hotelpanoramateplice.cz 
  
  
Doba hry a střídání 
Všechna utkání ve skupině se hrají 1x 45 minut.  
Všechna utkání o konečné umístění (finále, o 3. místo, o 5. místo) se hrají 2x 45 minut se 
standardní poločasovou přestávkou v délce 15 minut. 

Střídání je povoleno v počtu maximálně 11 hráčů v zápase. Trenéři mohou střídat ve skupinové 
fázi pouze ve 2 okamžicích (= 2 přerušení hry pro střídání) nebo v případě zranění, ve 
finálových zápasech mohou trenéři střídat v poločase a dále ve 3 dalších okamžicích. 
 
 
Rozhodčí 
Všechna utkání bude rozhodovat trojice rozhodčích delegovaná FAČR ve spolupráci s ÚKFS. 
Utkání se hrají podle platných pravidel fotbalu vydaných IFAB, FIFA a doplněných FAČR 
s dodržením dalších ustanovení nebo pravidel o organizaci fotbalu v České republice. 
 
Disciplinární provinění 
Vyloučení v utkáních a jiná provinění disciplinárního charakteru řeší organizační výbor turnaje 
v nejkratším možném termínu tak, aby rozhodnutí o každém jednotlivci nebo týmu neovlivnilo 
hladký průběh turnaje. 
 
 
Organizační výbor turnaje: 
Jan Skýpala, ředitel turnaje, tel.: +420 606 621 337, E-mail: jan@skypala.cz 
Jaroslav Bartoš, tel.: +420 604 567 062, E-mail: jaroslav.bartos@fkteplice.cz 
Štěpán Vachoušek, tel.: +420 777 011 562, E-mail: petrachourova@seznam.cz 
 
Povinnosti účastnících se klubů: 
Soutěžit podle platných pravidel fotbalu vydaných IFAB, respektovat principy fair play 
definované statutem UEFA, podrobit se rozhodnutím organizačního výboru turnaje, odehrát 
všechna utkání turnaje se snahou dosáhnout sportovního vítězství. 
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FK TEPLICE a.s. 

Na Stínadlech 2796, 415 01 Teplice 

Tel.: +420 417 507 401, E-mail: info@fkteplice.cz, Web: www.fkteplice.cz 


