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Zveme všechny hráče na již 21. ročník prestižního mezinárodního turnaje v malé kopané
konaného poslední červnový víkend v krásném sportovním prostředí Svitavského stadionu

O TURNAJI

Vážení sportovní přátelé. Je nám milou ctí Vás po roce opět pozvat na již
21. ročník mezinárodního turnaje mužů, žen a veteránů v malé kopané.
Tradičně se sejdeme poslední červnový víkend 29.6. - 30.6.2019 na hracích
plochách Svitavského stadionu v malebném městečku
ve východních Čechách, ve Svitavách.

Charakteristika turnaje

QantoCup je dvoudenní, víkendový, turnaj v malé kopané.
Tradičně se do místa konání turnaje sjíždí několik desítek týmů z celé
České republiky, ale i ze Slovenska, Polska či ostatních zemí. Turnaj
je velice kladně hodnocen pro svojí vysokou úroveň z hlediska kvality startujících týmů, ale i organizace turnaje, která je prověřena 20.
uskutečněnými ročníky.

www.qantocup.cz

Do turnaje se můžete přihlásit přímo na našich internetových stránkách www.qantocup.cz. Na internetových stránkách naleznete
komplexní informace o turnaji, aktuální informace k probíhajícímu
ročníku, průřez celou historií turnaje včetně všech výsledků, fotografií a dalších informací.
Po přihlášení je Váš tým na internetových stránkách identifikován a
nalézá se automaticky v seznamech přihlášených týmů, po potvrzení
registrace v potvrzených účastnících a následně i ve všech rozlosováních a výsledcích. V průběhu turnaje zveřejňujeme online na našich
internetových stránkách výsledky z jednotlivých klání i finalových
bojů. Internetové stránky jsou pohodlně dostupné z mobilních zařízeních, čili není problém v průběhu turnaje sledovat výsledky, rozlosování, postupy a mnohé další informace odkudkoliv.
NEVÁHEJTE A PŘIHLAŠTE SE DO TOHOTO
JEDINEČNÉHO TURNAJE NA www.qantocup.cz

REGISTRUJTE SE DO 12.6.2019
počet týmů je omezen, tak ať to neprošvihnete :-)

Informace zde uvedené jsou předběžné, systém turnaje se mění dle počtu přihlášených týmů a případně dalších okolností. Aktuální informace jsou vždy oznamovány na internetových stránkách.

O turnaji mužů, QantoCup 2019

Turnaj mužů, QantoCup 2019, je koncipován jako dvoudenní turnaj.
V sobotu, 29.6.2019 se odehrají zápasy v základních skupinách po
pěti týmech v dopoledním a odpoledním bloku.
Dle počtu přihlášených týmů postupují zpravidla 3-4 týmy do nedělních semifinálových skupin. Novinkou 20. ročníku byl tzv. turnaj
útěchy, kdy 10 nejlepších nepostupujících týmů si zahrálo druhý hrací den mezi sebou o nějaké drobné ceny.
V neděli 30.6.2019 se odehrají v dopoledním bloku semifinálové
skupiny po pěti týmech, z nichž do finálového pavouku postoupí 2-3
týmy. Následně finálový pavouk je odehrán v rychlém sledu v odpoledních hodinách. Vítěz 21. ročníku bude znám nedělní podvečer.

O turnaji veteránů, QantoCup Masters 2019

Již tradičně je součástí QantoCupu turnaj veteránů, starších pánů
anebo prostě jen hráčů nad 35 let. Tento turnaj se těší velké oblibě
mezi pravidelnými účastníky a v atraktivitě si nic nezavdá s hlavním
turnajem.
Turnaj veteránů je jednodenní, uskuteční se první hrací den, tj. sobotu 29.6.2019 v dopoledních základních skupinách po pěti týmech,
z nichž postoupí většina týmů do finalového pavouku, který se uskuteční v odpoledních hodinách.
Vítěz 8. ročníku turnaje veteránů bude znám v sobotních podvečerních hodinách.

Výhry a ceny

Celkově hrajete o ceny v minimální hodnotě 80tis. Kč.
Vítěz hlavního turnaje i turnaje veteránů získá putovní pohár a zároveň, stejně jako prvních 16 týmů (hlavní turnaj) a první tři týmy
(turnaj veteránů), obdrží pamětní poháry QantoCupu 2019.
Vítěz QantoCupu získá ceny v hodnotě 25tis. Kč, tým na druhém
místě ceny v hodnotě 15tis. Kč a tým na třetím místě ceny v hodnotě
5tis. Kč. S prázdnou neodejdou ani první tři týmy turnaje veteránů.

jak to celé v loňském roce dopadlo ...

HISTORIE

Střelci z Vysočiny Havlíčkův Brod
vítěz QantoCupu 2018

Paroh Team Kaplice

vítěz QantoCup Masters 2018

Jiřina Prostějov

druhé místo QantoCup 2018

Angels Humenné

druhé místo QantoCup Masters 2018

Falcons Kunčina

třetí místo QantoCup 2018

Kůrovci Javorník

třetí místo QantoCup Masters 2018

Statistika nuda je .., aneb QantoCup 2018 v číslech: celkově se QantoCupu zúčastnilo 83 týmů, tj. 72 týmů v hlavním turnaji a 11 týmů v turnaji veteránů.
Celkově bylo odehráno 306 zápasů v nichž padlo 1405 gólů, což je průměr 4,59 na zápas. Zaznamenáno bylo 113 žlutých a 11 červených karet. V galerii na webu naleznete 1572 fotek, tak se můžete zkusit na nich najít :-). Kolik se čeho vypilo a snědlo, raději nezaznamenáváme, to třeba někdy příště.

Historický seznam vítězů a počtu přihlášených týmů QantoCupu
1999 (12 týmů) Dj Renda Allstar 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) 1.FC Literpol Frenštát pod Radhoštěm
2005 (77 týmů) SK Olympik Mělník 2006 (80 týmů) 1.FC Literpol Frenštát pod Radhoštěm 2007 (119 týmů) Jiřina Prostějov
2008 (146 týmů) FC Tango Brno A 2009 (164 týmů) Jiřina Prostějov 2010 (157 týmů) Gamblers Most 2011 (174 týmů) Gamblers Most
2012 (150 týmů) Gamblers Most 2013 (170 týmů) KHGM Svitavy 2014 (135 týmů) Fitness4 Brno 2015 (102 týmů) Rosťa Team Praha
2016 (94 týmů) VPS Novabrik Polička 2017 (85 týmů) 1.FC Literpol Frenštát pod Radhoštěm 2018 (83 týmů) Střelci z Vysočiny Havlíčkův Brod
Historický seznam vítězů a počtu přihlášených týmů turnaje veteránů, QantoCup Masters
2012 (6 týmů) S.U.D. Světlá nad Sázavou 2013 (10 týmů) Stará Garda Letohrad 2014 (15 týmů) Team R. Jelínek Letohrad
2015 (16 týmů) Stará Garda Letohrad 2016 (15 týmů) Paroh Team Kaplice
2017 (15 týmů) Paroh Team Kaplice 2018 (11 týmů) Paroh Team Kaplice

snažíme se, aby turnaj pro Vás byl vždy vyjímečný ...

ZÁVĚREM

Ubytování

Doprovodný program

Nabídku ubytování naleznete na
našich internetových stránkách.
Pořadatelé zajišťují ubytování na
internátech, nicméně kapacita je
velmi omezena.

Tradičně je součástí QantoCupu bohatý doprovodný program. Očekávaným vyvrcholením doprovodného programu je sobotní kulturní
akce, která se koná přímo v areálu Svitavského stadionu a je přístupná pro všechny ZDARMA.

Nejoblíbenějším
ubytovacím
místem je stanové městečko,
které sousedí přímo s areálem
Svitavského stadionu. Pokud jste
náročnější, můžete si po vlastní
ose zajistit ubytování v různých
ubytovacích kapacitách, hotelech
či penzionech v širokém okolí
Svitav.

V rámci sobotního kulturního programu, tj. 29.6.2019, je plánováno vystoupení různých interpretů, kde hlavní hvězdou večera budou
účastníci Eurovision Song Contest 2019, česká anglicky zpívající, indie popová kapela Lake Malawi. Dalším potvrzeným vystupujícím je
skupina Echonaut a chybět nebude tradiční párty s Dj.

Lake Malawi vystoupí na QantoCupu 2019!

V předvečer turnaje, tj. v pátek 28.6.2019, se uskuteční v areálu
Oldies Party s DJ Rotem.
Hladem ani žízní určitě trpět nebudete, všeho bude dostatek!

