
Turnaj v malém fotbalu pro hráče starší 35-ti let 

„ Memoriál Jiřího Krejčího „ 
 
Organizátor :   KMK z.s. Kopřivnice, oblastní svaz AMF ČR 
 
Termín:  31.srpen 2019, 8.00 – 18.00  
 
Místo :    hřiště s umělou trávou při ZŠ Dr.M.Horákové v Kopřivnici 
 
Nasazení mužstev : podle časové posloupnosti zaplaceného startovného jsou mužstva rozdělena do skupin 1-4, 5-8, 9-12 
 
Počet účastníků  :            maximální počet mužstev je 12, minimální počet není stanoven 
           
Kategorie :  pro mužstva složená z hráčů, kteří v roce pořádání turnaje dosáhnou 35-ti a více let, tedy ročník 1984 a 

starší 
 
Soupisky : vyplněné soupisky odevzdají vedoucí u prezentace ( počet hráčů max.11 ), hraje se 5+1, soupiska je 

součástí propozic a ke stažení na www.malyfotbalkoprivnice.cz 
 
Hrací systém :   ve skupinách každý s každým, do čtvrtfinále postupují nejlepší 2 mužstva z každé skupiny a 2 ze třetích  
   míst, hrací doba 1x15minut po celou dobu turnaje 
 
Pravidla :  Hraje se podle Mezinárodních pravidel malého fotbalu s modifikacemi AMF ČR a Soutěžního řádu KMK 

z.s. Kopřivnice 
  ~ zákaz kolíkových kopaček a lisovek, pouze turfy 
  ~ míč vel.5 

~ červená karta stop utkání  ( stop utkání možno vyplatit 100,-Kč ) 
~ 2 žluté se rovnají červené  ( stop utkání možno vyplatit 100,-Kč ) 

 
O pořadí rozhoduje :   ve skupinách - počet bodů  postup ze 3.místa  - počet bodů    

- vzájemné utkání ( užší tabulka )   - rozdíl skóre  
- rozdíl skóre     - vyšší počet vstřelených branek 
- vyšší počet vstřelených branek    
- los-penalty 

 
Ceny :   Ceny jsou pro nejlepší 3 mužstva, nejlepšího střelce, brankáře, hráče a nejstaršího hrajícího účastníka (dle  

OP) 
  
Přihlášky : Na email jksport@email.cz s uvedením názvu mužstva a kontaktem na vedoucího mužstva 
 
Startovné : Mužstvo je přihlášeno až zaplacením startovného 1 800,- na účet KMK z.s. Kopřivnice 1763229369 / 0800 

Česká spořitelna, do poznámky název mužstva nebo složenkou na adresu Jaroslav Klečka, Pod Morávií 
1315/5, 742 21 Kopřivnice, případně hotově v sídle klubu na adrese Štefánikova 58, Kopřivnice ( pouze po 
dohodě – kancelář je po dobu prázdnin mimo provoz) 

 Startovné obsahuje porci guláše pro každého hráče 
 
Občerstvení :  je zajištěno během celého turnaje 
 
Upozornění :                     během turnaje nezodpovídá organizátor za osobní věci účastníků, tento turnaj není pojištěn, hráči startují 

na vlastní zodpovědnost, organizátor si vyhrazuje právo na případné organizační změny nezaviněné jeho 
osobou 
 

Kontakt :                           předseda Jaroslav Klečka, 737 369 293, jksport@email.cz, místopředseda Pavel Hoffmann, 723 433 446 
     
 

Kopřivnice 24.6.2019 


