
 
XXXI. ročník Oblastního poháru AMF ČR v malém fotbalu – sezóna 2022 

 
 

Organizátor : KMK z.s. Kopřivnice, Obránců míru 369/2a, 742 21 Kopřivnice, IČ 45214964 
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 
Termín :  Základní kolo - 21.května 2021 od 9.00 – 13.00 

Finálový turnaj - 1.října 2022 od 9.00 – 13.00 
Nasazení mužstev : losování do pavouku je vzestupně od data podání přihlášek – jako Propozice Oblastního přeboru 
Počet mužstev: oblastní pohár hrají všechna mužstva přihlášená do sezóny 2022 malého fotbalu Oblastního svazu Kopřivnice, člena AMF ČR 
Hrací systém : hrací doba 2x25 minut – Základní kolo (jedno mužstvo bude mít volný los), Finálový turnaj – 2x15 minut každý s každým 
Odložená utkání : žádné utkání Oblastního poháru nelze odložit 
Základní kolo : v případě nerozhodného výsledku se kope 5 pokutových kopů, hráči jsou vybrání ze všech hráčů uvedených na soupisce,  
  stejný hráč může kopat další pokutový kop až v případě, že před ním kopali minimálně 3 spoluhráči, pokud není po 5-ti pokutových 
  kopech rozhodnuto, kope se série po jednom až po tzv.“náhlou smrt“ 
Finálové kolo : ve Finálovém turnaji rozhoduje: 1,počet bodů; 2,vzájemné utkání (užší tabulka); 3,rozdíl skóre; 4,více vstřelených branek; 5,penalty 
Ceny :  viz Propozice hodnocení mužstev a jednotlivců 
Putovní pohár : vítězi Oblastního poháru je propůjčen Putovní pohár na období mezi VH prosinec-březen, pohár je pak uložen v sídle klubu, trvalým 

držitelem poháru je mužstvo, které jej získá celkem 5x 
 Pavouk :  9.00 – 9.55 FC ŠPUNTY 97 – 1.FC Bari 
   10.00 – 10.55 RS Team – TJ Jasenice 
   11.00 – 11.55 FC Legion – TJ Sokol Kunčice p.O. 
   12.00 – 12.55 FC Ďábelské Jelita – FORZA Rožnov p.R.  
 

 
    
 

 
 

zpracoval Jaroslav Klečka – předseda KMK z.s. 
 
 
 
 

                                            
 


