
 
XXXIV. ročník Oblastního přeboru Kopřivnice v malém fotbalu – sezóna 2022 

 
 

1. Organizátor : KMK z.s. Kopřivnice, Obránců míru 369/2a, 742 21 Kopřivnice, IČ 45214964 
2. Místo :  hřiště s umělou trávou při ZŠ Dr.M.Horákové v Kopřivnici, s výjimkou schválenou na zasedání správní rady AMF ČR ze dne 9.ledna 
   2016 – stávající vymezení hrací plochy s brankami 2x3 metry 
3. Termín :  viz termínová listina KMK z.s. Kopřivnice pro sezónu 2022 
4. Nasazení mužstev : 1.)  FC ŠPUNTY 97 

2.)  FC Legion 
3.)  FC Ďábelské Jelita 
4.)  1.FC Bari 
5.)  RS Team 
6.)  TJ Jasenice 
7.)  TJ Sokol Kunčice p.O. 
8.) FORZA Rožnov p.R. 
Nasazení podle nejdříve dodaných přihlášek  
 

5. Rozlosování : 1.kolo – 2-7, 3-6, 4-5, 1-8 
2.kolo – 6-4, 1-2, 7-3, 5-8 
3.kolo – 5-6, 3-1, 4-7, 2-8 
4.kolo – 7-5, 2-3, 1-4, 6-8 
5.kolo – 5-1, 4-2, 6-7, 3-8 
6.kolo – 3-4, 2-5, 1-6, 7-8 
7.kolo – 7-1, 6-2, 5-3, 4-8 
 

 
6. Hrací systém : hrací doba 2x25 minut (schváleno na zasedání správní rady AMF ČR ze dne 9.ledna 2016), s přestávkou 5 minut, jedno kolo 
7. Odložená utkání : žadatel vyplní příslušný formulář a předloží nejpozději ve lhůtě 14 dnů před úředně stanoveným termínem dle Rozlosování soutěžních  

utkání, odložené utkání lze odehrát od 8.00 nebo 13.00 v termínech stanovených v „Termínové listině pro sezónu 2022“.  
8. Hodnocení zápasů : viz Propozice hodnocení mužstev a jednotlivců 
9. Tabulka :  viz Propozice hodnocení mužstev a jednotlivců 

10. Postup a sestup : vítěz postupuje do Českého národního poháru 2023, poslední nikam nesestupuje 
11. Přestupy:  se řeší dohodou 
12. Míče :  hracím míčem pro soutěže KMK z.s. jsou míče SELECT, velikosti 5, případně alternativy s obvodem 68 až 70  

cm a hmotnosti 410-450 g na začátku u hry, hrací míče dodává organizátor KMK z.s. Kopřivnice 
13. Zakopnutí míče : pro míč zakopnutý mimo areál hřiště – hlavní cesta, dětské hřiště, potok Kopřivnička - jde mužstvo, které se tímto provinilo 
14. Náhradní míč : náhradní míč (1ks) je umístěn v technické zóně III.rozhodčího 
15. Náhradníci : k utkání lze nominovat maximálně 14 náhradníků 

16. Cena Fair Play : viz Propozice hodnocení mužstev a jednotlivců 
17. Nejlepší hráč : viz Propozice hodnocení mužstev a jednotlivců 
18. Nejlepší střelec :       viz Propozice hodnocení mužstev a jednotlivců 
19. Volný hráč : volným hráčem se hráč stává v případě, že není uveden na soupisce mateřského mužstva do nové sezóny, takový hráč se může kdykoli 

zaregistrovat do jakéhokoli týmu bez souhlasu mateřského mužstva, volnými hráči se také stávají hráči mužstva, které v průběhu 
sezóny odstoupí ze soutěže ( po vyrovnání závazků mateřského mužstva), volný hráč ( člen KMK z.s. Kopřivnice) je evidován dle 
GDPR po dobu 10 let, pokud sám nepožádá o výmaz ze spolkové databáze 

20. Registr. průkazy :    během sezóny jsou uloženy u III.rozhodčího, reg. průkazy volných hráčů ( viz bod výše ) jsou uloženy u Správce osobních údajů  
                                            ( předseda KMK z.s. Kopřivnice )    
21. Ceny mužstva : viz Propozice hodnocení mužstev a jednotlivců 

22. Výše odměn : viz Propozice hodnocení mužstev a jednotlivců 
    

zpracoval Jaroslav Klečka – předseda KMK z.s. Kopřivnice 
 
 
 
 
 
 

                         

 


