Propozice Královédvorské ligy malého fotbalu 2017
1. Základní termín soutěže a rozpis jednotlivých soutěžních kol
• bude upřesněn na základě došlých přihlášek
• uzávěrka přihlášek v pátek 28. dubna 2017 v 20:00
• schůzka zástupců přihlášených týmu v neděli 30. dubna 2017
• předpokládaný začátek ligy: 1. května 2017
• předpokládaný termín finálového dne 2. září 2017 (bude upřesněno)
2. Systém soutěže
• bude určen dle počtu přihlášených týmů
• první varianta – dvě skupiny, každý s každým, následuje play-off
• druhá varianta – jedna skupina, každý s každým, následuje play-off
• třetí varianta – jedna tabulka, každý s každým, bez play-off
3. Pořadatel utkání
• pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozpise na prvním místě jako domácí
celek
• pořadatel utkání je povinen zajistit pořádek na hřišti po utkání ve spolupráci se
zástupcem
• pořadatel utkání má povinnost zajistit způsobilou hrací plochu, včetně
nalajnování odpovídajícího rozměru hřiště
• pořadatel utkání má povinnost zajistit k utkání minimálně dva míče pro
plynulost hry
4. Povinnosti mužstev
• oddíly jsou povinny bez jakéhokoliv předchozího upozornění nastupovat k
zápasům v termínech takových, které budou předem dohodnuty zástupci obou
mužstev a následně zveřejněny v G-booku na webu www.klmf.cz. Přednostní
právo na odehrání zápasu v daném termínu a čase má takováto webová
rezervace!
5. Startující
• startovat mohou hráči zúčastněných celků od 15. let věku, mladší hráči pouze
po předložení souhlasu zákonného zástupce
• v týmu mohou být pouze 4 aktivně hrající fotbalisté; termínem „aktivně hrající
fotbalisté“ se rozumí hráči, kteří jsou registrovaní u FAČR (neplatí pro hráče
III. a IV. třídy)
• hranice pro aktivně hrající fotbalisty je od Okresního přeboru po I. B třídu
(včetně)
• jeden ze čtyř aktivně hrajících fotbalistů na soupisce týmu může být i nad
uvedený limit, nesmí však figurovat na soupisce týmu hrajícího plně
profesionální soutěž
• omezení platí pro všechny hráče (s výjimkou pro jednoho hráče), kteří byť jen
jedinkrát v jarní části sezóny 2016/2017 figurovali nebo budou figurovat na
soupisce mužstva hrající soutěž nad stanovenou mezí
• omezení se nevztahuje na mládežnické a ženské soutěže
• všichni účastníci KLMF startují na vlastní nebezpečí
6. Soupisky
• soupisky předkládají oddíly před začátkem soutěže
• na soupisce může figurovat až 16 hráčů
• v průběhu sezóny jsou povoleny až dvě změny na soupisce
• poslední změna na soupisce je povolena v pauze před začátkem play-off,
následně budou pro vyřazovací zápasy soupisky uzavřeny

•

každá další změna bude projednána disciplinární komisí a případně povolena
ve výjimečných případech

7. Hodnocení výsledků
• o konečném pořadí rozhoduje:
A. počet bodů
B. vzájemné zápasy
C. rozdíl skóre
D. větší počet vstřelených branek
E. podíl skóre
F. los
G. v případě rovnosti bodů u více než 2 týmů vstupuje v platnost kritérium
minitabulky jejich vzájemných utkání (opět podle bodů A. až G.)
• výhra se v tabulce oceňuje 3 body, remíza 1 bodem a porážka 0 body, výsledky
budou po dodání uvedeny a započítány na webové stránce soutěže
8. Rozhodčí
• V rozlosování je ke každému duelu zveřejněn také tým, který má povinnost
zajistit rozhodčího na daný zápas. Jestli tak učiní z vlastních zdrojů, nebo
jinak, je pouze na nich
• Je doporučeno, aby zápas řídili dva rozhodčí, hlavní a jeho asistent
• Neúčast rozhodčího se trestá odebráním tří bodů týmu, který měl povinnost
zajistit rozhodčího
• Rozhodčí má povinnost co nejdříve po skončení utkání odeslat na ligový mail
info@klmf.cz výsledek utkání (a poločasu), střelce branek a napomínané hráče
9. Protesty a odvolání
• protesty a odvolání lze podat u vedoucích soutěže, budou řešeny individuálně
• v případě větší závažnosti jej bude řešit disciplinární komise
10. Členové disciplinární komise
• bude složena ze zástupců týmů a bude rozhodovat ve věcech prohřešků, návrhů
apod.
11. Odkládání zápasů a hrací termíny
• dohodnutý zápas lze zrušit jen při souhlasu soupeře a to ve lhůtě minimálně
1 den před dohodnutým termínem
• zápasy budou odehrávány v regulérním týdnu pro dané kolo, určeném
rozlosováním
• zápas lze oproti regulérnímu hracímu týdnu buďto předehrát nebo dohrát,
povoluje se však maximálně týden před, nebo týden po regulérním hracím
týdnu
• v případě neodehrání zápasu dle výše psaných kriterií, bude zápas kontumován
12. Startovné
• každý zúčastněný tým má povinnost složit startovné ve výši 2500 Kč, ze
startovného budou hrazeny ceny umístěným účastníkům a provoz ligy
• v případě odstoupení týmu z ligy během započaté sezóny startovné propadá ve
prospěch KLMF
13. Kontumace
• o kontumaci při zápase rozhoduje rozhodčí
• v jiných případech je dána pravidly, případným rozhodnutím disciplinární
komise

•

kontumace nastává při neúčasti jednoho z týmů v zápase, nebo s účastí s
nedostatečným počtem hráčů
• v případě kontumace ve prospěch některého z týmů mužstvo vítězí v poměru
3:0
• při třetí kontumaci je mužstvo okamžitě vyřazeno a jeho předchozí i
nadcházející výsledky jsou kontumovány, zároveň mužstvo přichází o celé
startovné bez nároku na vrácení
14. Pravidla hřišť
• k dispozici jsou hřiště:
A. Umělka Strž (po domluvě s vedením SŠIS)
B. Stadion Podharť
C. Bajrák – Slunečná
D. Sochorky
E. malé hřiště na stadionu pod Hankovým domem (po domluvě s TS DK)
• Na všech hřištích je důležité kompletní nalajnování jak stran, tak i brankoviště
(rozměry naleznete v pravidlech). U hřiště Bajrák se bude lajnovat i strana u
plotu a to 0,5 m od plotu.
• Pro další hřiště platí pravidlo souhlasu většiny účastníků ligy (případ Kuks,
Doubravice, Vlčice, Ždírnice)

15. Co má obsahovat přihláška
• jména a příjmení všech hráčů
• podrobnosti o aktivních fotbalistech v týmu (u těchto hráčů uvést datum
narození, dále soutěž a mužstvo, na jehož soupisce hráč figuruje)
• zvolen bude kapitán a zástupce (obě funkce může zastávat jedna osoba)
• zvolený zástupce sdělí svůj e-mail a tel. číslo (budou zveřejněny na webu) a
jeho povinností je se soupeřem předem dohodnout den a čas odehrání zápasů a
účastnit se schůzek disciplinární komise, jíž bude členem
• předmětem přihlášky je také název týmu, domovské hřiště a barva domácího
dresu

