
Termín konání poháru

Ligový pohár se koná od    
31. 3 do 22. 6. 2023. Podle počtu 
účastníků budou po rozlosování 
určeny termíny pro odehrání 
jednotlivých kol.

Místo konání

Viz domácí hřiště týmů.

Herní systém a účastníci 
soutěže

Každý tým se utká se 
soupeřem jednou v tzv. play off, 
přičemž platí, že se hraje vždy na 
hřišti ligově a tabulkově hůře 
postaveného týmu, vyjma finále, 
jehož místo konání stanoví 
vedení MF BRNO. V případě 
účasti týmu z Univerzitní ligy (UL) 
p la t í , že sou těže UL jsou 
hierarchicky podřazené pod 
soutěže mužů. Vítěz postupuje do 
d a l š í h o k o l a . V p ř í p a d ě 
nerozhodného stavu utkání se 

koná prodloužení 2 x 5 minut, 
které se bez ohledu na počet 
vstřelených branek odehraje do 
konce. Nemá-li utkání svého 
vítěze ani po prodloužení, kopou 
se pokutové kopy na každé 
straně celkem 3, poté přichází tzv. 
“ n á h l á s m r t ” . V š e d l e 
Mezinárodních pravidel malého 
fotbalu. 

Hrací doba

Hrací doba je 2 x 30 
minut. Přestávka trvá max. 5 
minut.

Rozhodčí

Rozhodč í j sou de legován i 
Sportovně-technickou komisí MF 
BRNO.

Nasazení týmů

Týmy jsou do Ligového 
poháru nasazeny dle jej ich 
postavení v jednotlivých ligách. 
Platí, že nasazené týmy jsou vždy 

z vyšších lig celoročních soutěží 
MF BRNO. O jejich nasazení 
rozhodne řídící orgán stanovený 
Správní radou MF BRNO.

Soupiska týmu

Pro Ligový pohár je brána v 
potaz soupiska týmu, kterou má 
daný celek k dispozici pro ligová 
utkání. Hráči z rezervních týmů 
("B", "C", apod.) smí startovat za 
"A" tým a naopak při zachování 
prav id la o využ i t í hráčů z 
rezervních týmů (max. 2 pro 
k ažd é u t k á n í ) . N e n í vša k 
povoleno využívat hráče na 
střídavý start (viz bod - “Střídavé 
starty” v Soutěžním řádu).
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POVINNOSTI PŘED ZAČÁTKEM TURNAJEV případě zájmu o účast je třeba vypsat závaznou přihlášku a odevzdat ji na zasedání ligového 
shromáždění klubů před jarní částí sezóny 2022/2023, případně v nastávajících dnech po zasedání po domluvě 
s řídícím orgánem soutěže. Uzávěrka přihlášek do ligového poháru je k 31. 3. 2023. Přihláška je ke stažení na 
webu MF BRNO v sekci "DOKUMENTY" - "PŘIHLÁŠKY A SOUPISKY". 

Každý tým je povinen mít na utkání minimálně tři míče způsobilé ke hře. Tým, který je uveden v zápisu o 
utkání jako domácí, je taktéž povinen zajistit a mít na sobě dresy barevně odlišné od dresů soupeře, nebo 
barevně odlišná rozlišovací tílka v případě, že tak rozhodčí nařídí z důvodu stejné barvy dresů soupeře. 

Každý tým je povinen mít jednu sadu dresů stejné barvy, tedy dresy, trenýrky a štulpny. Kapitán týmu 
musí být označen kapitánskou páskou. 

Každý hráč, který je uveden v zápisu o utkání, se musí prokázat platnou registrační kartou nebo 
dokladem totožnosti.

Startovné a odměny

Startovné pro účast v poháru se nehradí. Domácí tým je povinen zajistit pronájem a úhradu hrací plochy a 
vyplacení odměny rozhodčímu s tím, že soupeř se podílí na úhradě pronájmu hřiště a odměně rozhodčího ve 
výši 50% nákladů. Domácí tým je povinen vyplatit odměnu rozhodčímu ve výši rovné odměně rozhodčímu za 
jedno utkání nižší soutěže mužů (viz Sazebník poplatků a odměn). Tato odměna musí být předána rozhodčímu 
před začátkem utkání. Vítězný tým obdrží pohár a piva STAROBRNO (může být formou poukázky), poražený 
finalista obdrží piva STAROBRNO (může být formou poukázky). V případě pořádaného Českého národního 
poháru v malém fotbalu (ČNP) se vítěz Ligového poháru kvalifikuje na tento turnaj. Další možnosti postupů na 
ČNP upravuje dokument vydaný k tomuto účelu Asociací malého fotbalu ČR. 

Diciplinární řízení 

Je popsáno v Disciplinárním řádu, který je umístěn na internetovém portálu www.malyfotbalbrno.cz v sekci 
“DOKUMENTY”. Ligový pohár se řídí dokumenty, které schválilo vedení MF BRNO, a které jsou zveřejněny na 
internetovém portálu www.malyfotbalbrno.cz. 

V případě kontumovaného utkání je udělena týmu, v jehož neprospěch je utkání kontumováno, pokuta dle 
Sazebníku pokut a trestů.

Výsledky a resumé turnaje

Výsledky turnaje a následné pořadí budou zveřejněny na internetovém portálu MF BRNO.

Organizátor soutěže

Malý fotbal Brno, z.s., Jihlavská 7a, 625 00 Brno, IČ: 266 42 441

Kontaktní osoba

Mgr. René Pazdera, viceprezident svazu, +420 602 725 382, info@malyfotbalbrno.cz
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