MALÁ KOPANÁ TŘINEC – ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE
Sezóna začíná na jaře a končí na podzim. Hracím dnem je zpravidla sobota. V případě potřeby
(např. z důvodu odložení kola pro nepřízeň počasí nebo časové tísně) může být hracím dnem také
neděle či svátek.
Schůzka kapitánů družstev či jejich zástupců a organizátora soutěže bude probíhat vždy
před začátkem jarní a podzimní části soutěže. Vyžaduje-li to situace, může být svolána
mimořádná schůze.

Všechny

informace,

pravidla,

organizační

směrnice

a

formuláře

budou

na www.svetplnyzabavy.cz/sport nebo www.fcpodlesi.cz/mako.
Je přísně zakázáno hrát pod vlivem alkoholických nápojů a návykových látek. O způsobilosti hráče
rozhoduje rozhodčí. Z tohoto důvodu může rozhodčí hráče z hřiště vykázat, což se považuje
za nenastoupení daného hráče k zápasu.
Kapitán či jeho zástupce musí před nastoupením k 1. zápasu daného soutěžního ročníku odevzdat
soupisku, kde uvede jméno a příjmení každého hráče a datum jeho narození. Soupisku bude možné
průběžně doplňovat do doby zahájení podzimní části soutěže, tzn. před nastoupením k 1. zápasu
v podzimní části soutěže. Všichni hráči, kteří nastoupí k utkání, musejí být starší 15 let a musejí být
zapsáni na soupisce týmu. Nastoupí-li k utkání hráč, který nesplňuje tyto podmínky, bude utkání
ukončeno kontumací ve prospěch soupeře výsledkem 5:0.
Ve stejném termínu, v jakém je možno doplňovat soupisku, je možné realizovat také přestupy hráčů
mezi jednotlivými týmy. V rámci kalendářního ročníku smí hráč přestoupit pouze jednou. O přestupu
hráče do jiného týmu musí organizátory informovat tým, k němuž hráč přešel, přičemž musí doložit
souhlas týmu, z něhož hráč přestupuje. Formulář bude možno stáhnout na webových stránkách.
Za nenastoupení k zápasu se považuje situace, kdy mužstvo nemá na hřišti k dispozici 5 hráčů
uvedených na soupisce (4 v poli + brankář) do 5 min. po uplynutí řádného termínu pro zahájení
utkání. V případě 1. kontumace se ze zálohy srazí částka 500 Kč, v případě 2. kontumace částka 1500
Kč. V případě 3. kontumace bude mužstvo vyřazeno ze soutěže bez nároku na jakékoli vrácení
startovného či vratné zálohy a veškeré jeho výsledky budou anulovány. Dojde-li ke kontumaci zápasu
v průběhu utkání např. vlivem zranění většího počtu hráčů v průběhu utkání, kdy tým na jeho počátku
řádně nastoupil, ukončí se zápas kontumací ve prospěch soupeře, ale finanční sankce se neudělí.
Kontumační výsledek je 5:0.
Odkládání utkání není povoleno, pokud tato organizační směrnice nestanoví dále jinak. Týmy se
mohou dohodnout na předehrávce utkání. Doporučený termín předehrávaných utkání je 8.00 hod.
nebo 13.00 hod. v jiný hrací den (tým, který žádá o změnu termínu, se musí dohodnout se soupeřem
i s rozhodčím). Doporučujeme řešit předehrávku utkání písemnou formou – formulář bude možno
stáhnout na webových stránkách. Pokud soupeř nenastoupí k utkání, s jehož předehráním souhlasil,
utkání bude kontumováno. Organizátoři budou případné nenastoupení k zápasu, jehož termín si týmy
sjednali po vzájemné domluvě, řešit jen v případě, že tuto změnu měli v předstihu oznámenou
na písemném formuláři. V opačném případě nebudou záležitost řešit a platí původně stanovený termín
utkání. Pokud formulář „Změna termínu zápasu“ nebude sepsán a doručen organizátorům, přičemž
zápas se předehraje, platí výsledek zapsaný rozhodčím ve výsledkové knize.
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O případném odložení utkání rozhodují organizátoři soutěže. Jedná se zejména o případ, kde je hřiště
nezpůsobilé pro nepřízeň utkání. Na žádost týmu mohou organizátoři učinit výjimku a povolit odklad
utkání, ale jen v případě, že se jedná o životní událost některého z hráčů mající vliv na neúčast dalších
spoluhráčů (svatba, životní jubileum atd.). Tuto výjimku organizátoři neudělí, pokud nebude ze strany
žádajícího týmu učiněn pokus utkání předehrát. V případě odložení utkání se daný zápas dohraje
následující hrací den před nebo po odehrání naplánovaných zápasů (hodinu utkání má právo určit tým,
který o odložení zápasu nežádal). Organizátoři rovněž nevyhoví žádosti o odklad v případě životní
události, pokud se jednat o zápas v posledních 3 hracích kolech daného ročníku.
O konečném pořadí v tabulce rozhoduje kritéria v tomto pořadí: počet bodů, vzájemný zápas, rozdíl
ve skóre, počet vstřelených branek. Pokud dle těchto kritérií nebude možné stanovit finální pořadí a
bude se jednat o týmy na oceňovaném místě (1. až 3. místo), rozhodně o pořadí dodatečné utkání
hrané 2x 25 min. Nerozhodne-li se ani po řádné hrací době dodatečného utkání, rozhodnou penalty
(pokud nerozhodne série 3 pokutových kopů, kdy musí nastoupit 3 různí hráči, pokračuje se dále
po jednotlivých kolech, zde už mohou hráči nastupovat opakovaně).
Tresty za červenou kartu
ČK po dvou žlutých kartách – stop na jedno utkání bez pokuty.
ČK bez udělení 2. žluté karty za úmyslné hraní rukou nebo faul, kdy bylo zabráněno jednoznačné
brankové příležitosti – stop na jedno utkání a pokuta 100 Kč.
ČK bez udělení 2. žluté karty za obzvláště brutální faul, inzultaci soupeře nebo inzultaci rozhodčího –
stop na 2 utkání a pokuta 150 Kč.
Za zaplacení pokuty zodpovídá tým. Nebude-li pokuta uhrazena, bude týmu o tuto částku ponížena
vratná záloha. Každé mužstvo si také musí pohlídat, aby hráč (potrestaný zákazem startu na 1 či 2
utkání) nenastoupil v následujícím počtu zápasů (v případě odložení kol pro nepřízeň počasí apod.
se vždy berou v úvahu zápasy, ke kterým se skutečně nastoupilo, nikoli číslování kol).
Kontakt na organizátory:
Zdeněk Ščigel

608 560 340

z.scigel@gmail.com

Gustav Pilch

737 626 770

gustav.pilch@seznam.cz

Libor Lysek

725 876 249
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