
Termín a místo konání 

Sobota 24. ledna 2015, 

Hala Milovice, Sportovní 588, 

Milovice (okr. Nymburk). 

Povrch hřiště a povolená obuv 
hráčů 

Umělý trávník III. generace. 

Jsou povoleny pouze turfy 

nebo sálovky.  

Herní systém a účastníci 
soutěže 

Vítěz kvalifikační 
skupiny A z Čech (AUDI United 
Praha) proti vítězi kvalifikační 
skupiny B z Moravy (SOME 
Vysočina Prachárna) a vítěz 
kvalifikační skupiny B z Čech 
(Gamblers Most) proti vítězi 

kvalifikační skupiny A z Moravy 
(FK Klasici Jihlava). Vítězové 
utkání postupují do finále, 
poražení budou hrát o 3. 
místo. !

Hrací doba 

Hrací doba je 2 x 30 
minut. Přestávka mezi oběma  
poločasy je 10 minut.  !

Neutrální předmět 

	 Dotkne – li se míč 
stropu haly, je nařízeno autové 
vhazování týmu, který se jako 
poslední nedotkl míče. 
Vhazování bude provedeno 
rovnoměrně od nejbližší části 
pomezní čáry. 

!

Registrační karty hráčů a počet 
hráčů na soupisce 

Každý hráč je povinen prokázat 
svoji totožnost ke klubu 
platnou registrační kartou 
vydanou oblastním svazem a 
soupiskou týmu potvrzenou 
předsedou oblastního svazu. 
Hráč, který nemá registrační 
kartu, je povinen předložit k 
soupisce i doklad totožnosti 
(občanský průkaz nebo pas). 
Doklad totožnosti musí mít u 
sebe každý hráč (pro případ 
konfrontace) 

Míče na utkání 

Jsou zajištěny AMF ČR. Každý 
tým obdrží od rozhodčích dva 
míče před turnajem, které jim 
vrátí opět po jeho skončení.
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POVINNOSTI KLUBŮ

!
1) Zástupci klubů, které jsou účastníky FINAL 4 MISTROVSTVÍ ČR MALÉHO FOTBALU jsou povinni se 

dostavit minimálně hodinu před svým prvním utkáním na místo konání turnaje.  !
2) Soupiska pro FINAL 4 MISTROVSTVÍ ČR MALÉHO FOTBALU se odevzdává ve dvojím vyhotovení 

společně s registračními kartami hráčů. Každý hráč je povinen mít při sobě před utkáním doklad 
totožnosti pro kontrolu totožnosti hráče. !

3) Každý klub, který startuje na FINAL 4 MISTROVSTVÍ ČR MALÉHO FOTBALU, je povinen 
elektronicky odeslat znak (logo) klubu na adresu generálního sekretáře Asociace malého fotbalu 
ČR (dále jen “AMF ČR”), a to nejpozději do 15. ledna roku, ve kterém se koná daný turnaj – FINAL 
4 MISTROVSTVÍ ČR MALÉHO FOTBALU. Znak (logo) klubu bude použito pro mediální účely. !

4) Každý klub, který startuje na FINAL 4 MISTROVSTVÍ ČR MALÉHO FOTBALU je povinen elektronicky 
odeslat soupisku týmu na adresu generálního sekretáře Asociace malého fotbalu ČR, a to 
nejpozději do 15. 9. roku, ve kterém se koná základní kolo celého Mistrovství. !
Soupiska týmu je ke stažení na internetovém portálu AMF ČR, www.malyfotbal.cz v nabídce na 
hlavní straně v sekci “Dokumenty” – “Soupiska týmu”. Maximální počet hráčů na soupisce je 16 
(shodné s maximálním počtem hráčů, kteří mohou nastoupit v jednom utkání). Každý tým má 
právo na tři změny v této soupisce, tedy buď doplnění do max. počtu 16 hráčů nebo výměna 
stávajících max. 3 hráčů za jiné, případně je možná kombinace, tedy doplnit např. dva hráče a 
jednoho vyměnit apod. Soupiska může být měněna nejpozději 14 dní před turnajem – kvalifikace 
FINAL 4 MISTROVSTVÍ ČR MALÉHO FOTBALU. Platí však pravidlo, že za klub nesmí nastoupit 
hráči, kteří byli registrování po 10. 9. roku, ve kterém začíná základní kolo Mistrovství. !

5) Harmonogram utkání FINAL 4 MISTROVSTVÍ ČR V MALÉM FOTBALU:                                                                                                                                                                          
10:00, 1. semifinále: AUDI United Praha – SOME Vysočina Prachárna                                               
11:30, 2. semifinále: Gamblers Most – FK Klasici Jihlava                                                                                                       
13:00, utkání ZŠ Juventa – ZŠ T. G. Masaryka                                                                                                                                                                           
13:30, utkání o 3. místo                                                                                                                                                                                                                                                             
14:30, FINÁLE 
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!Startovné 

Startovné pro účast v kvalifikaci 

a FINAL 4 MISTROVSTVÍ ČR v 

MALÉM FOTBALU se nehradí. 

Odměny nejlepším týmům a 
jednotlivcům 

Všechny týmy obdrží poháry. 

První tři týmy sady medailí. 

Výsledky a resumé turnaje 

Výsledky turnaje, následné 
pořadí a fotky najdete na 

internetovém portálu Asociace 

malého fotbalu České republiky 

www. malyfotbal.cz a na 

Facebooku AMF ČR.  

    Organizátor soutěže 

Asociace malého fotbalu České 
republiky, o. s. 

Vinohradská 124, 130 00    
Praha 3, IČ: 269 95 751 

Kontaktní osoba 

Mgr. René Pazdera,  

generální sekretář svazu,     
+420 602 725 382, 

rene.pazdera@malyfotbal.cz 

Disciplinární řízení  

Je popsáno v Disciplinárním řádu – orgány pro řešení 
disciplinárních přestupků, odvolání se proti rozhodnutí aj. Rozhodnutí 
o trestech stanovuje Disciplinární komise, delegovaná Správní radou 
AMF ČR. 

!
Antidopingový výbor ČR 

  Nevylučuje se možnost příjezdu antidopingového komisaře 
Antidopingového výboru České republiky, který má právo odebrat 
vzorek moči náhodně vybraným hráčům. Seznam zakázaných látek 
a postup při provádění antidopingové kontroly najdete na adrese: !

http://www.antidoping.cz/aktuality.php  

!
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Výčet z pravidel malého fotbalu 

1. Minimální počet hráčů – utkání začíná v počtu 5 + 1, minimální počet hráčů na začátku utkání musí 
být 4 + 1. V průběhu hry nesmí počet klesnout pod čtyři, tj. 3 + 1, jinak je utkání kontumováno ve 
prospěch druhého týmu. !

2. Chrániče a povolená obuv – každý hráč je povinen mít pod štulpnami chrániče holení. Povolená obuv: 
turf a sálovky. Zakázány jsou i lisovky. 

  
3. Los před začátkem utkání – před zahájením utkání se losem vybere mužstvo, které má právo výběru 

strany. Mužstvo, které vyhrálo los si vybírá stranu, mužstvo, které los prohrálo, získává výkop 
v první poločasu. !

4. Odkop od vlastní branky – je správně proveden tak, když míč přejde pokutové území a je rozehrán 
do míče na zemi, který není v pohybu. Nestane-li se tak, musí být odkop proveden znovu. Branka 
z  výkopu i odkopu brankáře platí, neplatí z  vyhození brankáře rukou či z  autového vhazování. 
V tomto případě nařídí rozhodčí odkop od branky. !

5. Standartní situace a autové vhazování – zeď se při standartních situacích staví 5 m od míče, tato 
vzdálenost platí i při postoji soupeře při zahrávání rohových kopů. V případě autového vhazování 
musí být soupeř vzdálen minimálně 1 m od pomezní čáry, od které soupeř vhazuje aut. Hráč, který 
vhazuje aut, smí tak učinit maximálně 2 metry za autovou čarou. Hráč musí míč rozehrát při autovém 
vhazování, standartních situacích aj. do 6-ti vteřin, stejná doba platí i pro brankaře držícího míč 
v rukou. !

6. Střídání – střídat se může neomezeně a to i v průběhu hry, střídání se provádí vždy na té polovině, 
kde je branka vlastního mužstva. Střídání je považováno za správně provedené, vymění-li se hráč 
střídající s hráčem nastoupivším na pomezní čáře. !

7. Skluzy – jsou povoleny. !
8. Červená karta – v případě obdržené červené karty platí vyloučení hráče na 5 minut + do konce 

utkání a stop v nastávajícím zápase. V případě, že došlo na červenou kartu po dvou žlutých kartách, 
může hráč v dalším utkání mistrovství nastoupit. Pokud hráč obdržel přímo červenou kartu, nesmí 
hrát v nastávajícím utkání a o jeho délce trestu rozhodne disciplinární komise, která je delegována 
členy SR AMF ČR. V kvalifikaci ani samotném FINAL 4 MISTROVSTVÍ ČR v MALÉM FOTBALU nesmí 
startovat hráči, kteří jsou v časovém trestu, který je vymezen datem, ve svém regionálním svaze.  !

9. Při rovnosti bodů – rozhoduje nejdříve vzájemný zápas, potom skóre, dále vyšší počet vstřelených 
branek. Nerozhodne-li ani jedno z těchto kritérií, bude brána v potaz výsledková listina z posledního 
mistrovství, tzn., který z klubů došel dále, ten postupuje. Pokud i zde dojde k rovnosti, rozhoduje to, 
který ze svazů, jehož jsou kluby členem, měl prostřednictvím svých klubů větší úspěchy (lepší 
výsledky) na posledním ukončeném mistrovství. Nerozhodne-li ani toto pravidlo, přijde na řadu los. 
Tým, který je první v abecedě si vybere stranu mince, kterou rozhodčí ukáže. Správně tipující 
postupuje. !

10. Utkání, které musí znát vítěze – skončí-li utkání nerozhodně po základní hrací době, prodlužuje se 2 
x 5 minut (prodloužení se odehraje celé, bez ohledu na počet vstřelených branek). Nerozhodne-li se 
ani v prodloužení, přijdou na řadu pokutové kopy. Na každé straně 3 pokutové kopy s tím, že jeden 
hráč smí jít vícekrát až poté, co se mezi jeho prvním a dalším pokutovým kopem vystřídali min. 3 
jeho spoluhráči. Po základní sérii 3 pokutových kopů přichází na řadu tzv. “náhlá smrt”. Tedy každý 
tým kope po jedné penaltě, ten který v dané sérii vstřelí branku, zatímco jeho oponent nikoli, 
postupuje. !

11. Jiné vlivy – rozhodčí nevpustí na hrací plochu hráče, který je pod vlivem drog či v podnapilém stavu. !
12. Ostatní – další pravidla turnaje se řídí Mezinárodními pravidly malého fotbalu, upravenými pro 

turnajový herní systém. Pravidla je možné stáhnout na internetovém portálu www.malyfotbal.cz. 
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