
Co jsou soutěže Brněnského svazu malé kopané?

amatérské soutěže malé kopané hrané na celém území města Brna a jeho okolí od 

jara 1998

organizace – Brněnský svaz malé kopané 
(BSMK)

hraje se systémem 5+1 (5 hráčů v poli + 

brankář)

aktuálně 15. sezóna

celkem je ročně organizováno 11 lig a 3 

doprovodné turnaje soutěží  

hraje se dvoukolově systémem podzim – jaro: kategorie mužů: SIMOST Superliga + 

další (nižší) soutěže mužů, Bambiny liga dětí, Univerzitní ligy, Nike liga žen a liga 

firem 

z nejvyšší soutěže mužů, žen a dětí postupují týmy na Mistrovství České republiky v 

malé kopané, které se každoročně koná v létě v některém z měst ČR 

každoroční turnaje dětských domovů Jihomoravského kraje, středních škol, turnaj         

v plážové a vodní malé kopané, turnaj restaurací a kaváren

hlavní sponzoři soutěží: SIMOST, E.ON, Nike, Starobrno

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) 
NABÍDKA SPOLUPRÁCE

Téměř 3 000 hráčů ve 
více než 100 týmech 
rozdělených do 11-ti 

ligových soutěží

Základní informace o soutěžích Brněnského svazu malé kopané



Struktura hráčů?

nejnižší věková hranice pro účast v soutěžích je 10 let

převážně muži od 15-ti let

nejvíce hráčů ve věkové kategorii 20 – 35 let

regionální záběr – okres Brno-město a Brno-venkov, dále také hráči z jiných okresů 

ČR (dojíždějící za studiem či prací do Brna)

Kolik je hráčů?
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Nástroje komunikace

internetový portál – banner (logo nebo nabízený produkt partnera) na hlavní straně 
portálu, články v sekci “NOVINKY” a prezentace v sekci “SPONZOŘI A PARTNEŘI”

vložení názvu partnera / produktu do názvu ligy (názvy lig jsou prezentovány v níže 

uvedených médiích)

prezentace partnera a jeho produktu prostřednictvím mobilní aplikace

newslettery Brněnského svazu malé kopané (zasílány všem členům)

uvítací dopisy novým členům soutěží BSMK – prezentace produktů partnera

možnost prezentace nabídky partnera na zasedání ligových shromážděních 

(zástupců jednotlivých lig) a valné hromady

umístění loga na dresech rozhodčích

rozmístění bannerů na akcích na náměstí Svobody, Brněnské přehradě aj. (vodní a 

plážová malá kopaná, turnaje středních škol apod.)

zobrazení partnera před videozáznamy z utkání a akcí BSMK, umístěných na 

internetovém portálu BSMK. Počet shlédnutí se pohybuje v rozmezí 250 – 900 osob.

informační materiály BSMK (rozpisy a propozice soutěží, zápisy o utkání, soupisky 

týmů, přihlášky hráčů)

doplňkové služby:

✓ zveřejnění logo nebo krátké video prezentace partnera v průběhu vysílání 
Magazínu malého fotbalu na ČT Sport

✓ umístěné reklamní bannery partnera na Mistrovství ČR v malém fotbale za 

sledu kamer ČT Sport

✓ prezentace v periodikách (MF Dnes, Brněnský deník – každý pátek v průběhu 

konání ligového ročníku celá strana v rubrice “Sport”, RegionSport – 

prezentace výsledků a tabulek vč. možnosti prezentace partnera na hlavní 
straně tohoto sportovního týdeníku vycházejícícho v Jihomoravském, Zlínském 

a Olomouckém kraji a Kraji Vysočina)

✓ spolupráce se správci hřišť (individuální podmínky)

✓ dresy reprezentace města Brna (akce 4 – 6 x ročně)

✓ dresy národního týmu malého fotbalu České republiky (individuální podmínky) – 

prezentace ČT Sport, NOVA Sport a Sport 5, včetně Branek, bodů, vteřin na 

ČT 1 a Sportovních novin na TV Nova. Samozřejmostí je pozvánka partenra na 

ME / MS v malém fotbalu



Internetový portál – www.malakopanabrno.cz

oficiální vývěska Brněnského svazu malé kopané

obsah portálu:

✓ aktuality z BSMK

✓ informace o členech a náplních jednotlivých oddělení a komisí včetně 
rozhodnutí Disciplinární komise

✓ informace o rozhodčích včetně jejich fotek

✓ dokumenty (pravidla, řády, směrnice)

✓ soutěže: anketa, TIPliga – tipování vítěze utkání

✓ rozdělení lig s informacemi o:

- rozpisech zápasů a pískání

- tabulkách, křížových tabulkách, tabulkách doma – venku, tabulkách 

střelců a karetních hříšníků

- sestavách týmů vč. fotek hráčů

- odkazy na internetové stránky mužstev

- výysledcích a statistikách z utkání – 24 hodinový výsledkový servis (ihned 

po utkání jsou na internetu veškeré statistiky vč. sestav obou týmů)

✓ fotky a videa ze soutěží

✓ motivační program:

- loga partnerů

- BSMKlub – akční nabídky partnerů, partnerské celoroční slevy pro hráče 

malé kopané

návštěvnost v průběhu sezóny: až 24 000 přístupů měsíčně a až necelých 7 000 

unikátních IP adres za měsíc.

možnost prezentace log partnerů, jejich aktualit a akčních nabídek v sekci 

“NOVINKY” a “BSMKlub”, tedy benefitní klub pro členy malé kopané a prezentace 

partnerů v sekci “DOPORUČENÉ ODKAZY”





Prezentace soutěží BSMK v Brněnském deníku. 
Vychází v každém nejčtenějším vydání - tj. pátečním, a to v průběhu konání ligových 

soutěží malé kopané od března do listopadu vyjma letní přestávky v červenci a půlce srpna.



O co žádáme?

podpora financování rozvoje informačních systémů s cílem zvýšit informační 
možnosti našich partnerů směrem k našim členům a stejně tak i inovovat servis 

pro naše členy (mobilní aplikace, statické kamery na hřištích)

podpora financování ligy malé kopané dětí a dětských domovů,

podpora financování nájemného hracích ploch ligy žen

ceny pro vítěze v kategoriích jednotlivců, ale i týmů

Kontakt:

Osoba pro komunikaci: Mgr. René Pazdera, +420 602 725 382. rene.pazdera@malyfotbal.cz

Kontakt: Brněnský svaz malé kopané, o. s., Moldavská 21, 625 00 Brno, 

Statistiky portálu www.malakopanabrno.cz. 
Nejnavštěvovanějšími měsíci jsou duben až červen  
a září až listopad, tedy období, kdy probíhá ligová 

sezóna malé kopané města Brna a okolí.

http://www.malakopanabrno.cz
http://www.malakopanabrno.cz

