
 
Propozice vyhodnocení soutěží mužstev a jednotlivců XXXIV. ročníku Oblastního přeboru  

a XXXI. ročníku Oblastního poháru Kopřivnice v malém fotbalu 
 

Oblastní přebor  
1) Hodnocení zápasů : a, vítězství 3 body 

b, remíza 1 bod 
c, prohra 0 bodů 
d, kontumační zápas 5:0 

2) Průběžná tabulka : a, počet bodů 
b, rozdíl skóre 
c, vstřelené branky 

3) Konečná tabulka : a, při stejném počtu bodů u dvou mužstev rozhoduje vzájemný zápas 
b, při remíze rozhoduje rozdíl skóre v konečné tabulce, pak vyšší počet vstřelených branek, pak podíl skóre a poslední možností je los 
c, při stejném počtu bodů u více mužstev rozhoduje užší tabulka těchto mužstev a následuje stejný postup jako v bodu b, 

4) Oceněná mužstva : jsou oceněna 3 mužstva z konečné tabulky 
5) Cena Fair Play : cena se uděluje mužstvu, které má nejmenší počet ŽK ( ČK a kontumační zápas mužstvo se soutěže vyřazuje ) 
6) Nejlepší střelec : titul získá hráč s největším počtem vstřelených branek v lize, při rovnosti více hráčů je přihlédnuto k počtu ŽK a ČK  
7) Nejlepší obrana : nebude uděleno 

8) Nejlepší hráč :  nebude uděleno 
9) Odměny pro mužstva : finanční hotovost 
10) Odměna pro Fair Play : kopací míč Select 
11) Odměna pro střelce : poukázka Sportisimo nebo dárková karta Decathlon 
12) Odměna pro obranu : nebude uděleno 

13) Odměna pro hráče : nebude uděleno 
14) Sportovní poháry : mužstva obdrží sportovní poháry, ostatní ocenění diplomy 
 
    
 

Oblastní pohár 
15) Hodnocení zápasů : a, vítězství – postup v pavouku 

b, prohra – konec v soutěži 
c, remíza – prodloužení nebo pokutové kopy dle Propozic Oblastního poháru 2022 

16) Cena Fair Play : v této soutěží se tento titul neuděluje, pokuty za ŽK se do této soutěže nepočítají, ovšem kontumační zápas a ČK ano 
17) Oceněná mužstva : jsou oceněny 3 mužstva z finálového turnaje 
 

 
 
 

zpracoval Jaroslav Klečka – předseda KMK z.s. Kopřivnice 
 
 

                       
 

 


