
SOUTĚŽNÍ ŘÁD  
Klubu malé kopané z.s. Kopřivnice (dále KMK z.s.) 
pro soutěže v malém fotbalu AMF ČR úpravy k 1.1.2022 

 I  : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1) Ustanovení tohoto Soutěžního řádu jsou závazná pro všechny účastníky soutěží malého fotbalu 
2) Soutěžní řád nabývá platnosti dnem schválení Valnou hromadou příslušné sezóny 
3) Doplňky a změny tohoto Soutěžního řádu schvaluje Valná hromada na základě vypracovaných změn pro jednotlivou sezónu 
4) Soutěží se zúčastní hráči na vlastní nebezpečí, dospělý hráč, hrající s brýlemi, podepíše jednorázové „Prohlášení odpovědnosti hráče při hře s brýlemi“, za hráče 

mladšího 18-ti let formulář podepíše rodič nebo zákonný zástupce při registraci za člena KMK z.s. 
 

 II : DOKUMENTY SOUTĚŽÍ 

Soutěže malého fotbalu, řízené KMK z.s. Kopřivnice, se řídí následujícími dokumenty : 
1) Stanovy KMK z.s. Kopřivnice 
2) Soutěžní řád KMK z.s. Kopřivnice 
3) Mezinárodní pravidla malého fotbalu, dále WMF, upravené na podmínky evropské, dále EMF, s modifikací české asociace, dále AMF ČR 
4) Propozice Oblastního poháru AMF ČR příslušné sezóny 
5) Termínová listina na příslušnou sezónu 
6) Hrací systém a rozlosování jednotlivých zápasů příslušné sezóny 
7) Propozice Oblastního přeboru AMF ČR pro příslušnou sezónu, pro každou ligu samostatně 
 

 III : ORGANIZACE SOUTĚŽÍ, ROZPISY, NASAZENÍ MUŽSTEV 

1) Organizaci soutěží schvaluje, zajišťuje a řídí statutární orgán klubu, dle pravomocí určených stanovami 
2) Celoroční cyklus činnosti mužstev začíná na jaře příslušné sezóny a pokračuje na podzim se „Prázdninovou přestávkou“ 
3) K rozlosování soutěží jsou použity Bergerovy tabulky 
4) Mužstvo, které dle propozic pro příslušnou sezónu, dle bodu „Postup a sestup“, má nárok na postup a tento nevyužije, je vyřazeno ze soutěže. 
5) Oficiální výsledky soutěží schvaluje statutární orgán 

 

 IV : VĚKOVÁ HRANICE HRÁČÚ 

V soutěžích organizovaných KMK z.s. startují hráči v těchto kategoriích : 
a) soutěž dospělých – mohou hrát hráči po dosažení 15 let 
b) soutěž mládeže – děti do 15 let včetně 
 

 
       V :     PRAVIDLA MALÉHO FOTBALU – MODIFIKACE PRO OBLASTNÍ SVAZ KOPŘIVNICE, VYTYPOVANÉ INFORMACE 

 
1) Soutěže KMK z.s. řídí dva rozhodčí – tzv.I.rozhodčí a pomocný tzv.III.rozhodčí – nahrazující Delegáta dne, rozhodčí nemusí být členem KMK z.s., funkci 

vykonává na základě Dohody o provedení práce, je zaměstnancem spolku 
2) Čekací doba v soutěžích KMK z.s. pro mužstva není, utkání začíná v úředně stanovený čas dle termínové listiny 
3) Lékařská prohlídka se v soutěžích KMK z.s. nevyžaduje 
4) Hráč, který v době zahájení utkání, nemá na Zápisu o utkání uvedeno číslo dresu, nemůže k utkání později nastoupit 
5) Používání kolíkových kopaček, lisovek - FG, lisovek - HG, lisovek - AG je v soutěžích pořádaných KMK z.s. Kopřivnice zakázáno, povolené jsou pouze 

gumotextilní kopačky, turfy a ostatní sportovní obuv s hladkou podrážkou. 
6) Vypsaný Zápis o utkání musí dostat rozhodčí 5 minut před úředně stanoveným začátkem utkání 
7) V případě opožděného nástupu mužstva, nedostavení se mužstva nebo nedodání Zápisu o utkání ve stanovené lhůtě, je utkání kontumačně 5:0 
8) Vyloučení hráče je na 5minut – po uplynutí trestu pak za vyloučeného hráče nastoupí jiný hráč 
9) Neliší-li se dostatečně barva oblečení hráčů obou mužstev, tým, uvedený na Zápisu o utkání jako první, si oblékne rozlišovací dresy, tyto dodá III.rozhodčí 
10) Maximální počet hráčů na soupisce je 20 ( 6+14 ) 
 

       VI : PŘIHLÁŠKA MUŽSTVA DO SOUTĚŽÍ 

1) K přihlášení mužstev na další sezónu jsou vystaveny samostatné propozice, zveřejněné nejpozději 1 měsíc na klubovém webu www.malyfotbalkoprivnice.cz a ve 
vývěskách spolku u Městského úřadu a na hřišti u ZŠ Dr.M.Horákové v Kopřivnici 

2) Mužstvo je přihlášeno do soutěže uhrazením startovného 
 

 VII : ZÁPIS O UTKÁNÍ 

 
1) Zápis o utkání slouží k zaznamenání skutečností během hry, vstřelených branek, udělených ŽK a ČK, střelců branek, podpisů kapitánů obou mužstev a 

I.rozhodčího 
2) Kapitán mužstva na Zápis o utkání, na kterém jsou již uvedeni hráči, uvede jen čísla jejich dresu ( mohou už být předtištěna), označí kapitána „C“ a brankáře „B“, a 

podepisuje Zápis po skončení utkání 
3) Brankář má na místě označení čísla dresu skutečné číslo, které má na dresu, pokud dres číslo nemá, uvede číslo 1 nebo číslo, které nemá žádný hráč v jeho týmu 
4) Při zahájení hry bude na Zápisu o utkání označen písmenem „B“ pouze jeden brankář, vystřídání brankáře upravuje Pravidlo III. Mezinárodních pravidel MF, 

maximální počet vystřídání brankáře je 3x, pokud bude vystřídaný brankář hrát v poli, nesmí mít dres s číslem, pod kterým je v Zápisu o utkání uveden jiný hráč, 
střídání brankářů se uvádí do Zápisu o utkání. 

5) III.rozhodčí na základě komunikace s I.rozhodčím uvádí do zápisu veškeré skutečnosti daného utkání 
6) Hráč v trestu je  na „Zápisu o utkání“ uvedený a je povinností kapitána jej v soupisce vyškrtnout, případně může být vyškrtnut III.rozhodčím 
7) Zápis o utkání neslouží k podání protestu, protest proti skutečnostem v utkání,  je možno podat písemně do 10 dnů do sídla klubu, statutární orgán rozhodne do 14 

dnů 
8) Při administrativní chybě v Zápisu o utkání – záměna čísla dresů je hráč vykázán ze hřiště ( bez osobního trestu ) a dále nesmí do utkání zasáhnout, pokud vstřelil 

branku tato neplatí. Kapitán obdrží trest dle bodu XV. – bez osobního trestu v utkání. Uvedenou skutečnost je povinen III.rozhodčí uvést do Zápisu o utkání 
 
 
 
 



 VIII : REGISTRAČNÍ PRŮKAZ ČLENA – HRÁČE KMK z.s. KOPŘIVNICE 

 
1) Platný registrační průkaz obsahuje jméno, příjmení, datum narození, mužstvo, registrační číslo, barevnou fotografii 3,5x4,5cm, na zadní straně má vylepenu 

známku na příslušnou sezónu 
2) Registrační průkazy hráčů mužstev jsou majetkem KMK z.s. Kopřivnice a jsou uloženy v sídle klubu na adrese Obránců míru 369/2a, 742 21 Kopřivnice, na 

soutěžní utkání jsou k dispozici u III.rozhodčího, v jeho pravomoci je fyzicky zkontrolovat, zda hráči jsou registrovaní v KMK z.s. Kopřivnice 
3) Registrační průkazy hráčů jsou, dle GDPR, po dobu 10 let uloženy u správce osobních údajů ( předseda spolku) 
4) Pokud rozhodčí zjistí nesrovnalosti v registračních průkazech, dle Pravidla III. Mezinárodních pravidel malého fotbalu postupuje následovně 

 Hráč se prokázal cizím registračním průkazem, zjištěno před zahájením utkání, hráč není připuštěn do hry, kapitán obdrží trest dle bodu XV. – bez 
osobního trestu v utkání 

 Hráč se prokázal cizím registračním průkazem, zjištěno po zahájení utkání, hráč je vykázán ze hry, pokud vstřelil branku, tato neplatí, kapitán 
obdrží trest dle bodu XV. – bez osobního trestu v utkání 

 Uvedené skutečnosti je povinen III.rozhodčí uvést do Zápisu o utkání 
 

 IX : HLAVNÍ I. ROZHODČÍ a POMOCNÝ III. ROZHODČÍ 

 

1) Nasazení rozhodčích na jednotlivá utkání provádí pověřený člen statutárního orgánu 
2) Utkání rozhoduje samostatně I.rozhodčí, pomocný III.rozhodčí má na starosti vyplnění Zápisu o utkání, připravuje technické zabezpečení hracího dne (míče, 

rozlišovací dresy, výsledkovou tabuli, kontroluje registrační průkazy, aktualizuje klubovou vývěsku na hřišti, …) v průběhu hracího dne dbá na hladký průběh, 
chrání klubový majetek a po skončení předává areál správci hřiště, další povinnosti a práva dle Pravidla V.Mezinárodních pravidel malého fotbalu 

3) Rozhodčí jsou povinni dostavit se třicet minut před začátkem hracího dne 
4) Hlavní i pomocný rozhodčí vykonávají své funkce na základě Dohody o provedení práce, rozhodčí nemusí být členy KMK z.s. Kopřivnice 

 

 X : POVINNOSTI MUŽSTEV, VEDOUCÍHO MUŽSTVA, HRÁČŮ A KAPITÁNŮ 

1) Všichni hráči musí být členy KMK z.s. a mít zaplacené členské příspěvky, nehrající vedoucí není členem KMK z.s. Kopřivnice 
2) Mužstvo je povinno zúčastnit se utkání soutěže, být připraveno v úředně stanovený začátek utkání s vyplněným zápisem a ve stanoveném počtu hráčů, za nesplnění 

tohoto bodu je zápas kontumační výsledkem 5 : 0 s finanční pokutou 
3) Vedoucí mužstva je povinen : 

a)  Být členem KMK z.s., udržovat aktuální svou emailovou adresu a mobilní číslo 
b)  Vést agendu mužstva, evidovat veškeré informace o činnosti mužstva 
c)  Má povinnost ( nebo delegovaný zástupce mužstva) zúčastňovat se valných hromad Klubu malé kopané z.s. Kopřivnice 
d)  Seznámit se všemi platnými sportovně technickými dokumenty KMK z.s. členy svého mužstva 
e)  Zajišťovat sportovní vystupování mužstva v zápasech i v areálu hřiště 

f)  Sledovat informační web KMK z.s. Kopřivnice www.malyfotbalkoprivnice.cz , neboť tento slouží k sdělení veškerých informací mezi statutárním orgánem a 
jednotlivými členy 

4) Hráč je povinen : 
a)  Chovat se na hrací ploše i mimo ni slušně a ukázněně, respektovat pokyny a nařízení rozhodčích a členů řídících orgánů 
b)  Znát pravidla malého fotbalu a ustanovení dalších dokumentů platných KMK z.s. a řídit se jimi 

5) Kapitán je povinen : 
a)  Kapitán mužstva plně zodpovídá za správné a včasné vyplnění Zápisu o utkání 

b)  Označit své jméno na Zápise o utkání písmenem „C“ a sám být viditelně označen kapitánskou páskou, musí být na hřišti při zahájení utkání 
c)  Dbát na dodržování kázně v mužstvu při zápase 
d)  Po ukončení zápasu podepisovat Zápis o utkání a tím potvrzovat správnost údajů v něm uvedených 
e)  Při protestech se řídí podle bodu VII. Soutěžního řádu 
 

 

 XI : PRÁVA VEDOUCÍHO, KAPITÁNA MUŽSTVA 

1) Vedoucí mužstva má právo zastupovat mužstvo při jednáních statutárního orgánu, které se jej bezprostředně týkají 
2) Kapitán mužstva má práva vyplývající z Mezinárodních pravidel malého fotbalu, může požádat o kontrolu totožnosti soupeře, během utkání požádat rozhodčího o 

kontrolu zjištěných skutečností proti Mezinárodním pravidlům malého fotbalu, podat protest proti skutečnostem známým v průběhu utkání 
3) Všichni mají právo člena spolku vyplývající ze Stanov Klubu malé kopané z.s. Kopřivnice 
4) Vedoucí mužstva může podat protest proti skutečnostem, které nastaly před, v průběhu a po utkání. Protest se podává písemně do 10 dnů od události, osobně nebo 

poštou do sídla klubu na adresu Klub malé kopané z.s. Kopřivnice, Obránců míru 369/2a, 742 21 Kopřivnice, emailem jksport@email.cz , poplatek za protest je 
300,-Kč. Poplatek je stažen z Kreditu, v případě oprávněnosti se vrací 

 

 XII : KONTUMAČNÍ ZÁPASY, VYLOUČENÍ MUŽSTVA 
 

1) V případě zrušení utkání pro nedostatečný počet hráčů v průběhu hry, či kontumační výsledek udělený na základě podaného protestu, vyhrává kontumačně 
mužstvo, v jehož prospěch je utkání zrušeno, pokud prohrávalo, remizovalo nebo vyhrálo méně než 5 : 0. Pokud vyhrálo více než 5 : 0, zůstává výsledek v 
platnosti. Střelci se započítávají pouze vítěznému mužstvu. Bez pokuty za kontumační zápas 

2) Je-li mužstvo vyloučeno nebo vystoupí ze soutěže před skončením, zůstávají všechny jeho výsledky dosažené na hřišti v platnosti a další utkání jsou kontumačně v 
neprospěch vyloučeného mužstva, mužstvo se může opětovně v následující sezóně přihlásit jako nové mužstvo  

3) Vyloučení mužstva ze soutěže nastane v případě 3 kontumačních výsledků z důvodů nenastoupení mužstva k utkání 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 



     XIII :   DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD – SAZEBNÍK TRESTŮ, POKUT A SPRÁVNÍCH POPLATKŮ 

 
1) Tresty a pokuty jsou udělovány na základě porušení, nedodržení platných dokumentů Klubu malé kopané z.s. Kopřivnice, nesplnění usnesení a zápisů Valné 

hromady, nedodržení pokynů statutárního orgánu spolku, rozhodčích a následně na základě skutečností uvedených v Zápisu o utkání ( červená karta) nebo dle níže 
uvedených pravidel 

2) Všechny finanční pokuty udělené jednotlivcům a kolektivům jsou splatné hotově po ukončení zápasu, pokud nebude tento uhrazen, hráč bude mít zastavenou 
činnost až do uhrazení pokuty 

3) V případě zastavení činnosti hráče přesahující do další sezóny se tento trest převádí na další sezónu 
4) Veškeré tresty zastavené činnosti nad 1 zápas lze nahradit alternativou – stop na 1 zápas + 200,-Kč za každou zápasovou stopku 
 

 
(a) Nesportovní chování na hřišti - pokřikování na hřišti, dohadování před provedením kopu nebo vhazováním, nedodržení předepsaného postavení 

při provádění kopu, předstírání faulu či zranění, zakopávání míče, svévolné opuštění hrací plochy hráčem, zmaření brankové příležitosti 
zastavením útočícího hráče přestupkem proti pravidlům, zabránění dosažení branky úmyslnou rukou ve vlastním pokutovém území a jiné podobné 
případy či opakované porušování pravidel 
(i) Udělení červené karty v utkání za uvedené prohřešky      zastavená činnost na 1 utkání 

(b) Urážky soupeře, spoluhráče, diváka - nadávky, posuňky, odplivnutí nebo jakékoliv jednání, které má napadeného ponížit nebo zesměšnit 
(i) Nadávky, posunky, odplivnutí nebo jakékoli jednání, které má napadeného ponížit nebo zesměšnit:  zastavená činnost 2-7 utkání 
(ii) Hrubé urážky:                          zastavená činnost 2-7 utkání 
(iii) Urážky s rasistickým podtextem:                        zastavená činnost 2-7 utkání 
(iv) Vyhrožování:                         zastavená činnost 2-7 utkání 

(c) Nesportovní chování vůči rozhodčím, funkcionářům, řídícím orgánům nebo správci hřiště 
(i) Kritizování, posunky, neuposlechnutí:                       zastavená činnost 2-7 utkání 
(ii) Hrubé protestování, urážky:                        zastavená činnost 2-7 utkání 
(iii) Vulgární výrazy, hanlivé výroky, vyhrožování:                      zastavená činnost 2-7 utkání 
(iv) Plivnutí, vytržení nebo vyražení Zápisu o utkání či karet z ruky:                   zastavená činnost 2-7 utkání 
(v) Úmyslné poškozování areálu hřiště nebo spolkového majetku:                             zastavená činnost 2-7 utkání + uhrazení škody

   
(d) Fauly a nesportovní hra 

(i) Držení soupeře, strčení, vražení, skočení na soupeře:                      zastavená činnost 2-7 utkání 
(ii) Podražení soupeře, snaha nastavením nohy nebo skrčením zavinit jeho pád:                    zastavená činnost 2-7 utkání 
(iii) Kopnutí nebo pokus o kopnutí soupeře:                       zastavená činnost 2-7 utkání 
(iv) Udeření nebo snaha o udeření soupeře:                       zastavená činnost 2-7 utkání 

(e) Tělesné napadení soupeře, spoluhráče, diváka a oplácení na hrací ploše, v areálu hřiště i mimo něj, hrubé nesportovní chování 
(i) Cloumáním, vrážením, strkáním, chycením, udeřením napadeného míčem či jiným předmětem a jiným podobným způsobem, jestliže nedošlo 

ke zranění napadeného:                        zastavená činnost 2-7 utkání 
(ii) Jakýmkoliv způsobem, jestliže došlo ke zranění napadeného, zvláště mělo-li za následek  jeho pracovní neschopnost  

                       doživotní vyloučení z KMK z.s. Kopřivnice 
(f) Tělesné napadení rozhodčího, funkcionáře, řídícího orgánu, správce hřiště v areálu hřiště i mimo něj 

(i) Inzultace, jestliže nedošlo ke zranění inzultovaného:                                      zastavená činnost 2-7 utkání 
(ii) Jakýmkoliv způsobem, jestliže došlo ke zranění napadeného, zvláště mělo-li za následek  jeho pracovní neschopnost  

                                      doživotní vyloučení z KMK z.s. Kopřivnice 
(g) Úmyslné ovlivňování výsledku utkání, narušení regulérnosti utkání, či celé soutěže 

(i) Jakýmkoliv způsobem, i bez úplaty, nebo slibu úplaty. Účast na domluveném výsledku, úmyslné ovlivňování výsledku utkání členy týmu, 
podplácení hráčů soupeře, rozhodčích nebo jiných funkcionářů, sliby, úplaty a jiná jednání narušující regulérnost soutěže: 
                                                     kontumace výsledku 

(ii) Svévolné opuštění hrací plochy celým družstvem, odmítnutí pokračování ve hře apod.                             kontumace výsledku 
(h) Nesprávnost údajů při registraci a přestupech 

(i) Falšování údajů v interních dokumentech KMK z.s., jejich znehodnocování, vědomé uvádění smyšlených údajů apod. 
člen je vyřazen z evidence 

(i) Napomínání hráčů žlutou kartou 
(i) Udělení žluté karty v sezóně:        bez trestu 
(ii) Červená karta udělená v utkání jako druhá ŽK      zastavená činnost na 1 utkání 
(iii) Udělení každé čtvrté žluté karty v sezóně:       zastavená činnost na 1 utkání 

(j) Nelegální hráči a kontumace utkání 
(i) Administrativní chyba v Zápisu o utkání, jiné číslo dresu  – trest pro kapitána  pokuta 100,- 
(ii) Neregistrovaný hráč v utkání, hrající na jinou registračku  – trest pro kapitána:  pokuta 300,- 
(iii) Hráč v trestu v utkání, nevyškrtnutí na soupisce – trest pro kapitána:   pokuta 100,- 
(iv) Kontumační zápas z důvodu nenastoupení k utkání :     pokuta mužstvu 600,- 
(v) Při třetím kontumačním zápasu:       vyloučení mužstva 

 
(k) Disciplinární tresty 

(i) Rozhodčí – soustavné porušování WMF a dokumentů KMK z.s.    pokuta 500,- nebo ukončení DPP 
(ii) Vedoucí mužstva – nedodržování termínů, plateb, porušování dokumentů KMK z.s.:  pokuta 500,- 
(iii) Soustavné porušování pravidel WMF, EMF a modifikací AMF ČR  zastavená činnost, pokuta 500,- nebo vyloučení 

 
(l) Ostatní poplatky a kompenzace 

(i) Přestup hráče do jiného mužstva:      100,- 
(ii) Poplatek za protest:        300,- 
(iii) Kompenzace mužstvu, kterému nedorazil soupeř:     300,- 

 
 
 

Vypracoval Jaroslav Klečka – předseda KMK z.s. Kopřivnice  


