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O víkendu 24.6.-25.6.2017 se uskuteční již devatenácté pokračování QantoCupu. Na hlavním Svitavském stadionu se o tomto 
víkendu potká 70 týmů v turnaji mužů a 15 týmů v turnaji veteránů. První místo v hlavním turnaji bude obhajovat tým VPS Novabrik 
Polička a v turnaji veteránů QantoCup Masters Paroh Team Kaplice. 

Kompletní turnaj se uskuteční letošník rok na jednom místě, tj. na Svitavském stadionu, kde bude připraveno deset hracích ploch 
na dvou fotbalových hřištích. Připraven bude také bohatý doprovodný program, obsahující různé atrakce, dostatek občerstvení 
po celou dobu konání turnaje, sobotní večerní párty, která pro Vás bude jako minulý rok zdarma v areálu Svitavského stadionu na 
betonové ploše. Na setkání s Vámi se těší tým pořadatelů QantoCupu 2017.

systém turnaje
Turnaj mužů, QantoCup 2017
Sobotní dopoledne 9:00 - 14:00:  základní skupiny Z01 až Z06 na hlavním hřišti Svitavského stadionu (hrací plochy 1 až 6).
Sobotní odpoledne 14:00 - 19:00:  základní skupiny Z07 až Z11 na hlavním hřišti Svitavského stadionu (hrací plochy 2 až 6) 
    a skupiny Z12 až Z14 na druhém hřišti Svitavského stadionu (hrací plochy 7 až 9).
Postupový klíč ze základních skupin:  ze skupin Z01 až Z06 postoupí první 3 týmy a další 4 týmy ze čtvrtých míst
     ze skupin Z07 až Z14 postoupí první 3 týmy a další 4 týmy ze čtvrtcýh míst
Nedělení semifinálové skupiny 9:00-14:00:  10 skupin po pěti týmech, skupina SA až SJ (hrací plochy 1 až 10)
Postupový klíč ze semifinálových skupin: ze skupin SA až SE postoupí první 3 týmy a další 1 tým ze čtvrtého místa
     ze skupin SF až SJ postoupí první 3 týmy a další 1 tým ze čtvrtého místa
Finalový pavouk (cca od 13:00): 32 týmů první kolo finalového pavouku až zápas o třetí místo a finalový zápas 
 
Turnaj veteránů QantoCup Masters 2017
Sobotní dopoledne 9:00 - 14:00: základní skupiny VET1 až VET3 na druhém hřišti Svitavského stadionu (hrací plochy 7 až 9)
Postupový klíč ze základních skupin: nejlepší 2 týmy z každé základní skupiny a další 2 týmy ze třetích míst
Finalový pavouk (cca od 14:00): 8 týmů čtvrtfinále až zápas o třetí místo a finalový zápas (hrací plocha číslo 1)

pravidla turnaje
Je povinností vedoucího týmu či kapitána s nimi podrobně seznámit všechny hráče. Aktuální znění pravidel naleznete na internetových 
stránkách www.qantocup.cz a budou k dispozici také na stanovištích pořadatelů k veřejnému nahlédnutí. Upozorňujeme všechny 
hráče, že skluzy nejsou povoleny a budou trestány dle pravidel.

délka hry
Délka hrací doby je stanovena na 2x12 min. (Sobota, finálové zápasy veteránského turnaje), 2x10 min. (neděle, semifinálové 
skupiny) a 2x12 min. (neděle, finálový pavouk). Čekací doba neexistuje - následuje kontumace 3:0! Je nutné, aby jste si příjezd na 
turnaj naplánovali s dostatečnou rezervou. 

výstroj hráčů
Povolenou obuví jsou gumotextilní a lisové kopačky. ZAKÁZANY JSOU KOPAČKY SE ŠROUBOVACÍMI KOLÍKY!!! Používaní obuvi je 
povinné.Všichni hráči musí mít dresy stejné barvy (rozlišovací dresy u pořadatelů). Brankář musí mít triko odlišné barvy od všech 
hráčů v poli. Každé z mužstev je povinno mít na turnaj 1-2 soupravy dresů a 2 kožené míče č.5.

soupisky
Již v minulých ročnících byly zavedeny elektronické soupisky. Letošník ročník si elektronickou soupisku vyplňujete sami. Na 
internetových stránkách www.qantocup.cz u svého týmu si můžete zobrazit soupisku a přihlásit se do její editace. Přihlašovací kód 
Vám dorazil s registrací do turnaje. Elektronické soupisky budou uzavřeny v pátek 24.6.2015 v 20:00, změny můžete nahlásit při 
prezenci na turnaji. Je povinností každého týmu si vyplnit elektronickou soupisku! 

organizace turnaje
Na turnaji bude jeden stánek pořadatelů, který se bude nacházet vedle hlavní tribuny mezi hlavní a vedlejší hrací plochou. U 
organizátorů je každý tým se povinnem registrovat na turnaji, to musí uskutečnit do prvního zápasu svého týmu. Zástupci týmu 
bude předána soupiska k podpisu a obdrží pitný režim. Na turnaji bude přítomna zdravotnice, případné zranění nahlaste u stánku 
organizátorů u zdravotnice, která poskytne drobné ošetření, v případně vážnějšího zranění nasměruje zraněného do nedaleké 
nemocnice. 



místo konání turnaje, ubytování
Podrobnější informace o umístění ve městě Svitavy naleznete na www.qantocup.cz v sekci Informace o turnaji > Místa konání a 
hrací plochy. Na uvedeném místě naleznete interaktivní mapu přes Google Maps.

ulice U Stadionu, Svitavy, 568 02. 
GPS: 49.751544, 16.463116. Svitav-
ský stadion je hlavní hrací lokalitou 
19. ročníku QantoCupu. Na tom-
to stadionu se nachází 10 hracích 
ploch a uskuteční se zde kompletní 
program 19. ročníku QantoCupu. 

Rosťa Helešic
tel.: +420 606 630 828

Svitavský stadion

Kontakt na stanoviště

Výsledkový servis
Výsledky online zveřejňujeme na 
www.qantocup.cz, kde naleznete 
kompletní historii turnaje, foto-
grafie z turnaje i z doprovodného 
programu a řadu dalších informací. 
Fotografie naleznete také na našem 
facebookovém profilu. 

Sledujte www.qantocup.cz, kde se dozvíte aktuálnější informace o ubytování a 
parkování na QantoCupu. Na www.qantocup.cz se nachází také rozpis jednotlivých 
týmů dle ubytovacích kapacit zajišťovaných pořadateli QantoCupu.

Kontaktní osoba ubytování na internátech: Milan Rada, tel. +420 725 723 778

Ubytování pod střechou na internátech: Týmy požadující ubytování v internátních 
domovech obdrží informace o místě ubytování od kontaktní osoby na email. 

Stanování a parkování
Stanování je zajištěno v bezprostřední blízkosti Svitavského stadionu. Na obrázku 
je uvedeno v jakém místě se stanování nachází. Parkovat lze přímo u stanu!  Cena 
za ubytování ve stanu je 50,-Kč/osoba/noc. Ve stanovém městečku jsou pytle 
na odpadky i Toi Toi záchody. Sprchy a WC se nacházejí uvnitř tribuny hlavního 
stadionu a je možné je využívat. 

Parkoviště pro ostatní návštěvníky se nachází v bezprostřední blízkosti, čili 
pouze několik metrů od stadionu. V dané oblasti je zakázáno stání na červeně 
vyznačených přilehlých ulicích. Vozidla zde zaparkována mohou být pokutována, 
či odtažena, protože daná lokalita je vyznačena značkou „Obytná zóna“, kde je 
parkování zakázáno.

Kontaktní osoba pro stanové městečko: Mojmír Válek, telefon +420 704 712 923
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historické okénko
QantoCup píše již 19. ročník, ohlédněme se trochu za historií tohoto tradičního turnaje. Podrobněji můžete historické výsledky 
turnaje, či fotografie z jednotlivých ročníků shlédnout na www.qantocup.cz
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HISTORICKÁ TABULKA VÍTĚZŮ TURNAJE MUŽŮ
1999 (12 týmů) D.J.Renda & Allstar Team Svitavy
2000 (32 týmů) FC Žlibka Jevíčko
2001 (42 týmů) Goll Náchod
2002 (55 týmů) FC Žlibka Jevíčko
2003 (55 týmů) Slavíci Mladá Boleslav
2004 (70 týmů) FC Literpool Frenštát pod Radhoštěm
2005 (77 týmů) SK Olympik Mělník
2006 (80 týmů) FC Literpool Frenštát pod Radhoštěm
2007 (119 týmů) Jiřina Prostějov
2008 (146 týmů) FC Tango Brno
2009 (164 týmů) Jiřina Prostějov
2010 (157 týmů) Gamblers Most
2011 (174 týmů) Gamblers Most
2012 (150 týmů) Gamblers Most
2013 (151 týmů) KHGM Nike team Svitavy
2014 (115 týmů) Fitness4 Brno
2015 (86 týmů) Rosťa team Praha
2016 (77 týmů) VPS Novabrik Polička
2017 (70 týmů) ???

VPS Novabrik Polička
vítěz QantoCup 2016

Paroh Team Kaplice
vítěz Masters QantoCup 2016

HISTORICKÁ TABULKA VÍTĚZŮ TURNAJE VETERÁNŮ
2012 (6 týmů) S.U.D. Světlá nad Sázavou
2013 (10 týmů) Stará garda Letohrad
2014 (15 týmů) Team Rudolf Jelínek Letohrad
2015 (16 týmů) Stará garda Letohrad
2016 (15 týmů) Paroh Team Kaplice
2017 (15 týmů) ???



Rozlosování turnaje
základní skupiny

SOBOTA 24.6.2017

Složení jednotlivých skupin se může změnit dle potvrzení/
zamítnutí účasti týmu na turnaji. 

Po nahlášení u hlavního stanoviště obdržíte pitný režim, 
který jsme pro Vás pro tento ročník připravili dohromady 
se společností Czechoslovak Spirit s nápojem WATER&. 
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   7. los

   4. los

Rozlosování turnaje
semifinálové skupiny

NEDĚLE 25.6.2017  od 9:00hod.
SLED ZÁPASŮ V SEMIFINÁLOVÝCH SKUPINÁCH (čas 2x10 minut), 50 týmů bude rozděleno do semifinálových skupin.

Žlut rvené karty:

 

pokud tým neuhradí pokutu 
20 K za ŽK, 50 K z

teny 3 body

Hraje se dle platných pravidel Futsal Fifa

 

upravených pro dvoudenní turnaj. Tato

 

pravidla jsou závazná pro všechny týmy. 
Pravidla turnaje - ke stažení na www.qan-
tocup.cz
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Finálový pavouk veteráni
sobota 24.6., 14:15 - 19:00, 2x12 minut, hřiště číslo 1
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Čtvrtfinále Semifinále Semifinále Čtvrtfinále

VET1 - 1 VET3 - 1

hřiště č. 1 hřiště č. 1

první ze třetích VET2 - 2

hřiště č. 1 hřiště č. 1

VET2 - 1 VET1 - 2

hřiště č. 1 hřiště č. 1

druhý ze třetích VET3 - 2

hřiště č. 1

2x12 minut

O třetí místo

Finále
hřiště č. 1

1.kolo Osmifinále Čtvrtfinále Semifinále Semifinále Čtvrtfinále Osmifinále 1. kolo
SA1 SC2

hřiště č. 1 hřiště č. 1
SF až SI 4/1 SE2

hřiště č. 1 hřiště č. 1

SB1 SF1
hřiště č. 2 hřiště č. 2

SE3 SA3

hřiště č. 1 hřiště č. 4

SJ2 SG1
hřiště č. 3 hřiště č. 3

SF2 SD3

hřiště č. 3 hřiště č. 3

SC1 SB2
hřiště č. 4 hřiště č. 4

SG3 SH3

hřiště č. 1 hřiště č. 4

SI2 SH1
hřiště č. 5 hřiště č. 5

SF3 SC3

hřiště č. 4 hřiště č. 4

SD1 SA2
hřiště č. 6 hřiště č. 6

SJ3 SD2

hřiště č. 3 hřiště č. 6

SE1 SI1
hřiště č. 7 hřiště č. 7

SI3 SB3

hřiště č. 6 hřiště č. 6

SH2 SJ1
hřiště č. 8 hřiště č. 8

SG2 SA až SE 4/1

Finále
hřiště č. 1

O třetí místo
hřiště č. 4

finalový pavouk
NEDĚLE 25.6.2017  cca od 13:00hod.



Doprovodný program QantoCupu 2017
Horolezecká stěna

COCA-COLA 5,5M
M&M reality 

skákací hrad a skluzavka pro děti
Oblečení za výprodejové ceny

(triko 30,- Kč, polokošile 50,- Kč, mikina 70,- Kč)

Ochutnávka Captain Morgan Black Spiced
(sobota od 18:30 rozdají „morganety“ panáky mezi Vás)

Na QantoCupu v celém areálu točíme do vratných kelímků!
Záloha na kelímky 50,- Kč

Šetříme životní prostředí a tak i u nás si můžete pivko dát do vrat-
ných kelímků. Řada kelímků bude ve speciálním designu, čili může 

posloužit i do sběratelské edice.



Vodní fotbálek na QantoCupu 2015 >>
BumperBall aneb Klucicomajkoule.cz 
˅ ˅


