
SOUTĚŽNÍ ŘÁD 
ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ: 
 

1.1 Řízením všech soutěží jejichž organizátorem je AMFČR a jejichž pořadatelskou činnost 
zajišťuje Svaz malého fotbalu Blanensko je pověřen výkonný výbor spolku „Svaz malého 
fotbalu Blanensko, z.s.“ (dále jen VV SMFBL). 

  VV SMFBL nominuje a řídí veškeré sportovně technické komise ustanovené valnou hromadou.  
 Komise rozhodčích, Registrační komise, Komise delegátů, Technická komise a 

Disciplinární komise.  Činnost Disciplinární komise upravuje Disciplinární řád (dále jen 
DŘ) & Sazebník pokut, trestů, poplatků a odměn (dále jen SAZPTPO). 

 

2. SOUTĚŽE AMFČR A DOKUMENTY K NIM: 
 

2.1 AMFČR prostřednictvím pořadatelské činnosti SMFBL organizuje tyto soutěže: 
• Ligová soutěž (1. liga, 2. liga, atd.) 
• Okresní pohár „O pohár SENÁTORKY“ 
• Veteránská liga 
• Ženská liga 
• Žákovské soutěže 

2.2 Z každého zápasu spadajícího pod AMFČR, jehož pořadatelskou činnost zajišťuje SMFBL 
musí být pořízen Zápis o utkání. Zápis o utkání (dále jen ZoU) a ostatní dokumenty AMFČR 
mají podobu, která je uvedena na stránkách SMFBL a v pravidelně vydávané ročence. 

2.3 Všechny dokumenty musí být vyplněny na PC či psacím stroji nebo vypsány čitelně 
hůlkovým písmem. 

 

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽÍ: 
 

3.1 Účastnit se soutěží AMFČR, jejichž pořadatelskou činnost zajišťuje SMFBL se mohou pouze 
oddíly řádně plnící povinnosti vyplývající ze Soutěžního řádu, pravidel, stanov SMFBL, 
případně dalších interních dokumentů spolku, které vypovídají o organizaci a chodu 
soutěží AMFČR. 
Každý oddíl si určuje svůj oficiální název, který však může obsahovat včetně mezer 
maximálně 21 znaků. 
Každý oddíl může mít neomezený počet členů. 

3.2 Každý oddíl má právo organizovat příležitostné turnaje, případně se zúčastňovat soutěží a 
turnajů organizovaných jinými pořadateli v případě, že tím není narušena termínová 
listina a rozlosování soutěží pořádaných AMFČR, jejichž pořadatelskou činnost zajišťuje 
SMFBL. 

3.3 Základními povinnostmi účastníků soutěží jsou tyto zásady: 
a) řádně a včasně platit členské příspěvky, případně další poplatky, které stanovuje VV 

SMFBL a pokuty v termínech určených DK. 
b) odevzdat řádně vyplněnou přihlášku oddílu a soupisku hráčů v termínu určeným VV SMFBL. 
c)  dodržovat ustanovení Soutěžního řádu, pravidel, stanov, Sazebníku 

 pokut, trestů, poplatků a odměn a dalších interních řádů. 
3.4 Povinností všech hráčů před každým utkáním je mít u sebe registrační průkaz vydaný 

Registrační komisí, popřípadě občanský průkaz, pas či policejní legitimaci, jinak nesmí 
zasáhnout do hry. 

3.5 V případě porušování základních povinností účastníků soutěží může VV SMFBL svým 
rozhodnutím oddíl či jednotlivce ze soutěže vyloučit.  

 

4. SOUPISKA: 
 

4.1 Soupiska odeslaná vedoucímu ligy musí mít minimálně 6 a maximálně 25 hráčů. Hráče lze 
během soutěže doplňovat na soupisku dohlášením vedoucímu soutěže (v zápisu) před 
utkáním, ve kterém má za oddíl nastoupit nový hráč (hráči). V průběhu sezóny nelze hráče 
ze soupisky škrtnout a doplnit 26. hráčem. V případě, že oddíl nedodá soupisku v termínu, 
budou výsledky odehrané do odevzdání soupisky kontumovány ve prospěch soupeře a 
oddílu bude udělena finanční sankce dle platného SAZPTPO. 



4.2 Soupiska musí obsahovat název oddílu, jména, příjmení a ID hráčů, případně data narození 
hráčů, dále pak jméno, příjmení, adresu a telefonní kontakt na vedoucího oddílu a také 
jméno, příjmení a ID číslo rozhodčího. 

4.3 Oddíl může hrát minimálně se čtyřmi hráči (1+3). Pokud počet hráčů klesne z jakéhokoliv 
důvodu (vyloučení, zranění) pod 4, utkání v tu chvíli končí a o jeho osudu rozhodne 
Disciplinární komise. 

4.4 Soupiska se odevzdává ve třech vyhotoveních na oficiálních formulářích schválených 
Správní radou AMFČR pro danou sezonu, jednu podepsanou vedoucím soutěže obdrží 
oddíl zpět, jedno obdrží vedoucí poháru a jedna soupiska zůstane vedoucímu ligy. 

4.5 Soupisky jsou 2 kola před koncem hlavní soutěže (včetně) uzavřeny a nelze doplňovat 
dalšími hráči.  

4.6 Nový hráč může nastoupit ve chvíli, kdy je uveden na soupisce oddílu, kterou má u sebe 
vedoucí daného oddílu a pokud není v trestu nebo jeho oddíl nemá pozastavenou licenci 
pro utkání dané soutěže. 

4.7 Není-li hráč dopsán na soupisku pro další ročník, zaniká tím automaticky jeho příslušnost 
k oddílu, ve kterém je registrován.  

 

5. ZÁPIS O UTKÁNÍ: 
 

5.1 Zápis o utkání: 
5.1.1 V zápise musí být uvedeny celé názvy oddílů, datum, místo a čas utkání, druh soutěže 

(pohár, liga, divize, základ atd.), jména, příjmení a ID hráčů obou oddílů, kteří nastoupí do 
utkání, hrací doba, výsledek v poločase a na konci utkání, jméno rozhodčího, popřípadě 
delegáta, podpisy kapitánů, nebo vedoucích obou oddílů a rozhodčího, případně delegáta, 
napomínaní a vyloučení hráči, střelci branek, popřípadě zjištěné závady a protesty. 

5.1.2 Používá se pouze ZoU schválený Správní radou AMFČR pro danou sezonu, zápis musí být 
vyplněn čitelně. 

5.1.3 Dopisovat hráče v průběhu zápasu do zápisu o utkání (ZoU) není povoleno. 
5.1.4 Celé názvy oddílů, datum, místo a čas utkání, druh soutěže (pohár, liga, divize, základ), 

jména a ID hráčů obou oddílů, kteří nastoupí do utkání, jméno a evidenční číslo rozhodčího 
musí být vyplněny před začátkem zápasu. 

5.1.5 Výsledek v poločase a na konci utkání, podpisy kapitánů, nebo vedoucích obou oddílů a 
rozhodčího, napomínaní a vyloučení hráči, střelci branek, popřípadě zjištěné závady a 
protesty se dopisují do zápisu o utkání (ZoU) po skončení zápasu. 

5.1.6 Vedoucímu soutěže se musí oznámit odložení i případné předehrání zápasu, nový termín a 
hodina, kdy bude zápas odehrán. 

 

5.2 Protesty a poznámky do zápisu: 
5.2.1 Kapitáni mají právo zapsat do ZoU protest, poznámku či nesouhlas, a to hned po ukončení 

utkání, dříve, než zápis podepíše rozhodčí. 
Na nepodepsané zápisy nebude brán zřetel a takový zápis se nebude nadále projednávat. 
Projednávat se budou pouze řádně vyplněné zápisy. Rozhodčí je povinen zápis podepsat. 
Výjimkou může být pouze případ, že některý z vedoucích oddílů, či kapitánů neumožní 
zápis připomínek nebo odhalení zatajených údajů (karty, neoprávněný nástup hráče, 
výsledek kontroly, apod.). Provinilý oddíl, jeho kapitán a rozhodčí, budou potrestáni dle 
SAZPTPO. Takovéto jednání je nutné uvést na své polovině zápisu odeslané vedoucímu 
soutěže. Incident bude řešit Disciplinární komise. 

 

5.3 Zasílání zápisů: 
5.3.1 Výsledky se potvrzují zápisem o utkání, zaslaném nejpozději do 3 dnů po odehrání zápasu 

vedoucímu soutěže.  Vedoucímu soutěže posílá zápis vždy pouze domácí oddíl, a to vždy 
originál – poštou nebo v elektronické formě a to čitelně. Pokud se ZoU posílá elektronicky, 
originál si uschová domácí oddíl pro případnou kontrolu. Hosté vždy obdrží kopii ZoU a 
ponechávají si ji do konce soutěže pro kontrolu. 

5.3.2 Za neodeslaný, či chybně vyplněný zápis bude provinivšímu oddílu udělena finanční 
sankce dle platného SAZPTPO. 

5.3.3 V ZoU musí být vždy uvedeno, který oddíl zápis posílal, v opačném případě jde o chybně 
vyplněný zápis. 

5.3.4 Případný protest o hraní neoprávněného hráče musí být podložen nezvratným důkazem o 
vině soupeře a musí být zapsán do zápisu. 

 



5.4 Dodatečná kontrola zápisu: 
5.4.1 Pokud je při kontrole zápisu mezi střelci uveden hráč, který není na soupisce, jedná se o 

neoprávněný start a provinilý oddíl bude potrestán kontumačním výsledkem 0 : 5 a 
pokutou dle platného SAZPTPO. 

 

6. POVINNOSTI ODDÍLŮ, HRÁČŮ, KAPITÁNŮ A FUNKCIONÁŘŮ: 
 

6.1 Povinnosti oddílů: 
6.1.1 Dostavit se k zápasu nejpozději 20 minut před stanoveným začátkem, a to z důvodu 

kontroly totožnosti jednotlivých hráčů. Za nedodržení tohoto pravidla bude oddíl 
pokutován částkou dle SAZPTPO. 

6.1.2 Dostavit se k zápasu v jednotných dresech, které tvoří triko s číslem, trenýrky a štulpny. 
Hrát s obnaženou horní částí těla, nebo bez obuvi je zakázáno. Není povoleno převlékání 
dresů v průběhu zápasu. 

6.1.3 Každý domácí oddíl musí mít jednu pumpičku na míče, kterou je možné dodat hustotu 
míči, který není dle pravidel malého fotbalu způsobilý ke hře. 

6.1.4 Nejméně 3 míče způsobilé ke hře. Hosté míč mít nemusejí, domácí oddíl je povinen hostům 
před utkáním jeden míč zapůjčit. 

6.1.5 Nemůže byt použito v oddílu na dresech jedno číslo dva a vícekrát. 
6.1.6 Opustí-li oddíl svévolně hrací plochu po začátku utkání a odmítne zápas dohrát, je mu 

udělena finanční pokuta a další tresty, které stanovuje Disciplinární komise.  
6.1.7 Soupisky oddílů jsou evidovány vedoucími jednotlivých lig. 
6.1.8 V případě, že oddíl dopíše hráče na soupisku, může tento hráč startovat i v utkáních, 

označené jako dohrávky, tedy utkání, která se odkládala. 
 

6.2 Povinnosti hráčů: 
6.2.1 K utkání může nastoupit hráč, který je zařazen na soupisce oddílu a je uveden v zápise o 

utkání a není v disciplinárním trestu nebo ve lhůtě, kdy na disciplinární trest čeká. 
6.2.2 Povinností všech hráčů před každým utkáním je mít u sebe registrační průkaz, jinak nesmí 

zasáhnout do hry. 
6.2.3 Malý fotbal mohou hrát hráči ve věku od 6 let. 
6.2.4 Hráč, který se k utkání dostavil až v jeho průběhu, může zasáhnout do hry až po kontrole 

totožnosti. V tomto případě provádí kontrolu rozhodčí, který zároveň povoluje danému hráči 
zasáhnout do hry. Povinností rozhodčího je tuto kontrolu provést při nejbližším přerušení hry. 

6.2.5 Hráči mohou hrát v kopačkách nebo teniskách. (Na umělém povrchu příslušná obuv). 
Nesmí se používat kopačky se šroubovacími špunty na podrážce. Hráč, který s takovými 
kopačkami nastoupí, se musí po rozhodnutí rozhodčího přezout. Pokud tak neučiní, nesmí 
pokračovat ve hře. Používání obuvi je povinné. 

6.2.6 Na hřišti s umělým povrchem musí oba oddíly nastoupit s odpovídající obuví (boty bez špuntů).  
6.2.7 Každý oddíl nastupuje v jednotném dresu, který tvoří triko s číslem, trenýrky a štulpny. 

Hrát s obnaženou horní částí těla, nebo bez obuvi je zakázáno. 
6.2.8 Všichni musí mít vlastní dres. (Není povoleno převlékání dresů v průběhu zápasu.) 
6.2.9 Brankář nesmí mít dres stejné barvy jako ostatní hráči oddílu. 
6.2.10 Hráč nesmí mít na sobě nic, co by ohrozilo ostatní hráče (např. sádru, ostré náušnice atd.). 
6.2.11 Hráč v brýlích hraje na vlastní nebezpečí. 

 

6.3 Povinnosti a práva kapitánů: 
6.3.1 Kapitán každého oddílu je jeden z hráčů zvolený ostatními členy oddílu a musí být 

viditelně označen (páska na rukávu). Nedodržení tohoto pravidla bude pokutováno 
částkou dle SAZPTPO. Pouze kapitán je oprávněn se v případě nejasností, při přerušené 
hře, obrátit na rozhodčího slušnou formou s dotazem. 

6.3.2 Povinností kapitána (nebo vedoucího oddílu) před každým utkáním je předložit 
k nahlédnutí rozhodčímu zápasu svoji soupisku hráčů a doklady hráčů, kteří mají hrát. 

6.3.3 Kapitáni dbají podle svého vědomí a svědomí na dodržování pravidel malého fotbalu a 
nesou hlavní zodpovědnost za jejich neporušování. Následky za jejich porušování, tj. 
pokuty, tresty či vyloučení ze soutěže mají v rukou především oni. 

6.3.4 Kapitán má dle Soutěžního řádu právo: 
• podepisovat zápis o utkání (ZoU) 
• po skončení utkání zkontrolovat údaje uvedené v ZoU (zejména výsledek, střelce 

branek, udělené ŽK a ČK a potvrdit správnost těchto údajů svým podpisem. 



• uvést v ZoU slušnou formou své připomínky k zápasu. 
6.3.5 Kapitán je zodpovědný za to, že k utkání nastupují v jeho oddílu pouze hráči v něm řádně 

zaregistrovaní. 
6.3.6 Právem kapitána je vést svůj oddíl k utkání, hovořit slušnou formou s rozhodčím, jeho 

prostřednictvím vyžadovat kontrolu soupisky či oprávněnost startu hráčů soupeře 
v utkání a účastnit se disciplinárního řízení při prohřešku některého z hráčů jeho oddílu, 
v případě neúčasti se informovat o rozhodnutích tohoto řízení. 

 

6.4 Povinnosti a práva vedoucího oddílu: 
6.4.1 Vedoucí oddílu je osoba, kterou si zvolí členové příslušného oddílu. Uvede se na přihlášce 

do aktuálního soutěžního roku. Na jeho adresu směřují vedoucí soutěže veškeré informace 
pro daný oddíl. 

6.4.2 Povinností vedoucího oddílu (nebo kapitána) před každým utkáním je předložit k nahlédnutí 
rozhodčímu zápasu svoji soupisku hráčů a doklady hráčů, kteří mají hrát. 

6.4.3 Je odpovědnou osobou a mluvčím oddílu, jedná za oddíl jeho jménem. 
6.4.4 Vedoucí oddílu je osobou, která může vykonávat zároveň i další pozice funkcionářů a může 

být taktéž i hráčem. 
6.4.5 Při změně adresy bydliště, nebo telefonu vedoucího oddílu je jeho povinností toto 

neprodleně oznámit vedoucímu příslušné soutěže. Vedoucí soutěže s touto skutečností 
ihned písemně seznámí všechny soupeře. 

6.4.6 Vedoucí oddílů dbají podle svého vědomí a svědomí na dodržování pravidel malého 
fotbalu a nesou hlavní zodpovědnost za jejich neporušování. Následky za jejich 
porušování, tj. pokuty, tresty či vyloučení ze soutěže mají v rukou především oni. 

6.4.7 Vedoucí oddílu má právo: 
• podepisovat zápis o utkání (ZoU). 
• po skončení utkání zkontrolovat údaje uvedené v ZoU (zejména výsledek, střelce 

branek, udělené ŽK a ČK a potvrdit správnost těchto údajů svým podpisem. 
• uvést v ZoU slušnou formou své připomínky k zápasu. 

 

6.5 Povinnosti pořadatele utkání (domácího oddílu): 
6.5.1 Pořadatel utkání (domácí oddíl) musí na každý soutěžní zápas zajistit: 

a) Nejméně 3 míče velikosti 5 způsobilé ke hře. Hosté míč mít nemusejí, domácí oddíl 
je povinen hostům před utkáním jeden míč zapůjčit. 

b) Připravené a nalajnované hřiště dle platných pravidel. 
c) Zápis o utkání (ZoU), tak aby jej mohl hostující oddíl vyplnit s dostatečným 

předstihem před začátkem utkání. 
6.5.2 Pořadatel utkání (domácí oddíl) musí zajistit rozhodčího, který má platné školení a platný 

registrační průkaz rozhodčího malého fotbalu. Rozhodčí je povinen se před zahájením 
utkání prokázat kapitánům obou oddílů platným registračním průkazem. Je povinností do 
zápisu z utkání uvést číslo jeho průkazu. V případě, že pořadatel utkání (domácí oddíl) 
nezajistí rozhodčího, který má platné školení a platný registrační průkaz rozhodčího 
malého fotbalu, utkání odpíská rozhodčí bez registračního průkazu a domácí oddíl bude 
pokutován částkou dle SAZPTPO.  

6.5.3 Komise rozhodčích si vyhrazuje právo delegovat na sporná nebo důležitá utkání svého 
delegovaného rozhodčího.  

6.5.4 Každý oddíl má právo požádat komisi rozhodčích o delegovaného rozhodčího. 
 V případě, že oddíl požádá komisi o delegování rozhodčího, je žádající oddíl povinen 

uhradit rozhodčímu cestovné + částku za odpískání zápasu dle SAZPTPO. 
 Každý oddíl může požádat o delegovaného rozhodčího pouze 1x v jarní části, a 1x 

v podzimní části sezóny. 
6.5.4 Povinností domácího oddílu je zaslat po odehraném zápase SMS zprávu o výsledku zápasu 

na číslo uvedené v ročence pro daný ročník. 
6.5.5 Povinností domácího oddílu je nahlásit každou změnu termínu zápasu oproti původnímu 

rozlosování (odložení zápasu, či předehrání) a to formou SMS nebo emailu (ne telefonicky). 
SMS nebo email musí být zaslaný vedoucímu soutěže, předsedovi Komise delegátů, předsedovi 
komise rozhodčích a vedoucímu oddílu soupeře a to nejpozději 3 dny před oficiálním termínem 
zápasu. Za nedodržení tohoto pravidla bude oddíl pokutován částkou dle SAZPTPO.  

6.5.6 Povinností domácího oddílu je nahlásit každou změnu hřiště oproti původnímu rozlosování, a 
to formou SMS nebo emailu (ne telefonicky). SMS nebo email musí být zaslaný vedoucímu 



soutěže, předsedovi Komise delegátů, předsedovi komise rozhodčích a vedoucímu oddílu 
soupeře a to nejpozději 3 dny před oficiálním termínem zápasu. Za nedodržení tohoto pravidla 
bude oddíl pokutován částkou dle SAZPTPO. 

6.5.7 Domácí oddíl nese zodpovědnost za povinnost domácího rozhodčího před začátkem každého 
utkání u obou oddílů porovnat a zkontrolovat podobu hráčů a ID ze soupisky s doklady. Za 
nedodržení této kontroly bude domácí oddíl pokutován částkou dle SAZPTPO. 

 

6.6 Postavení hráčů a funkcionářů na lavičce a střídání: 
6.6.1 O postavení střídajících hráčů a dalších lidí na lavičce oddílu rozhodne sudí tak, aby byla 

zachována přehlednost utkání a sudí měl dostatečný prostor k tomu, aby viděl veškeré 
věci, které se v bezprostřední blízkosti lajnové a brankové čáry udály. Jinak je sudí povinen 
utkání ukončit pro maření výkonu rozhodčího. 

6.6.2 Zóna pro střídání hráčů je na pomezní čáře té strany hřiště, kde jsou umístěny lavičky 
náhradníků, a to ve vzdálenosti 5 m od středové čáry na každé straně. Tato zóna se nazývá 
"zónou pro střídání". Když hráči v průběhu utkání vstupují na hřiště nebo jej opouštějí, činí 
tak v "zóně pro střídání". 

6.6.3 Střídá se libovolný počet hráčů v době, kdy je přerušená hra nebo kdy je míč mimo hrací 
plochu. Střídání se provádí v "zóně pro střídání", v případě, že střídání není takto provedeno, 
rozhodčí odpíská nepřímý volný kop ve prospěch soupeře z místa, odkud se střídalo. 

6.6.4 V případě, že se hráč v průběhu hry zraní a opustí hřiště, může jej střídající hráč nahradit jen 
v době, kdy to povoluje čl. 6.6.3. Pouze zraněný hráč nemusí opustit hřiště u středové čáry. 

 

7. ROZHODČÍ: 
 

7.1 Rozhodčí se musí dostavit k zápasu alespoň 20 minut před stanoveným začátkem. V případě, 
že se rozhodčí v této časové lhůtě nedostaví, bude jeho oddíl pokutován částkou dle SAZPTPO. 

7.2 Žádné utkání AMFČR, jehož pořadatelskou činnost zajišťuje SMFBL, není možné odehrát bez 
účasti rozhodčího. V případě, že by taková situace nastala, bude pořadateli utkání udělen trest dle 
SAZPTPO. 

7.3 Dostaví-li se delegovaný rozhodčí na utkání, které se neodehrálo a je kontumováno např. 
z důvodu nedostavení se jednoho ze soupeřů apod., má právo na úhradu cestovného, dle 
SAZPTPO. 

7.4 Rozhodčí má neomezenou pravomoc, vyplývající z dodržování pravidel, jeho rozhodnutí 
jsou konečná.  

7.5 Pořadatel utkání (domácí oddíl) musí zajistit rozhodčího, který má platné školení a platný 
registrační průkaz rozhodčího malého fotbalu. Rozhodčí je povinen se před zahájením 
utkání prokázat kapitánům obou oddílů platným registračním průkazem. Je povinností do 
zápisu z utkání uvést číslo jeho průkazu. V případě, že pořadatel utkání (domácí oddíl) 
nezajistí rozhodčího, který má platné školení a platný registrační průkaz rozhodčího 
malého fotbalu, utkání odpíská rozhodčí bez registračního průkazu a domácí oddíl bude 
pokutován částkou dle SAZPTPO.  
Komise rozhodčích si vyhrazuje právo delegovat na sporná nebo důležitá utkání svého 
rozhodčího. V případě, že oddíl požádá komisi o delegování rozhodčího, je žádající oddíl 
povinen uhradit rozhodčímu cestovné +částku za odpískání zápasu dle SAZPTPO. 

7.6 Cestovné a částka za odpískání zápasu je uvedena v Sazebníku pokut a poplatků. 
7.7 Odpovědnost za povinnost rozhodčího před začátkem každého utkání u obou oddílů 

porovnat a zkontrolovat podobu hráčů a ID ze soupisky s doklady je následující: 
• Domácí rozhodčí – odpovědnost nese domácí oddíl 
• Rozhodčí delegovaný oddílem – odpovědnost nese oddíl, který sudího delegoval 
• Rozhodčí delegovaný VV SMFBL – odpovědnost nese sám delegovaný rozhodčí 

Za nedodržení této kontroly bude odpovědný oddíl, respektive rozhodčí pokutován 
částkou dle SAZPTPO. 

 

7.8 Povinnosti a práva rozhodčích: 
7.8.1 Každý rozhodčí je povinen se před zahájením zápasu prokázat kapitánům obou oddílů 

platnou průkazkou rozhodčího malého fotbalu. Je povinnost do Zápisu o utkání uvést číslo jeho 
průkazu.  

7.8.2 Povinná výbava rozhodčího: vrchní díl oblečení, tak aby bylo zřejmé, že se jedná o 
rozhodčího, hodinky se stopkami, píšťalku, žlutou a červenou kartu, zápisník a tužku. 



7.8.3 Povinností rozhodčího je před začátkem každého utkání u obou oddílů porovnat a 
zkontrolovat podobu hráčů a ID ze soupisky s doklady. 

7.8.4 Rozhodčí řídí utkání dle svého nejlepšího svědomí a vědomí, nesmí být pod vlivem 
alkoholu, drog nebo jiných omamných látek. Nesmí stranit ani jednomu z oddílů s 
úmyslem poškodit soupeře. 

7.8.5 Rozhodčí je povinen trestat hrubé a brutální zákroky kartami stejně, jako urážky hráčů i 
své osoby. Potrestané hráče je povinen zapsat do zápisu o utkání. 

7.8.6 Rozhodčí je povinen umožnit zapsat stížnosti do zápisu vedoucím oddílů, i kdyby se týkaly 
jeho osoby. 

7.8.7 Rozhodčí je povinen podepsat ZoU, vyplnit veškeré námitky a dbát na jeho správné vyplnění. 
7.8.8 Rozhodčí musí předčasně ukončit zápas v těchto případech: 

a) Pokud počet hráčů jednoho oddílu klesne pod čtyři. 
b) Při násilí páchaném na rozhodčím – inzultaci (udeření, kopnutí, úmyslné vrážení, 

cloumání, úmyslné udeření míčem, nebo jiným předmětem apod.). 
7.8.9 Rozhodčí má právo předčasně ukončit utkání v těchto případech: 

a) Pro tmu. 
b) Pro špatné povětrnostní podmínky a nezpůsobilost hrací plochy. 
c) Odmítne-li vyloučený hráč opustit hrací plochu i po uplynutí lhůty stanovené rozhodčím. 
d) Hrají-li hráči tak, že je ohroženo jejich zdraví a je-li napomínání a vylučování 

neúčinné a nápravu nesjednají ani kapitáni obou oddílů na výzvu rozhodčího. 
e) Pro hrubé nesportovní projevy diváků, např. při opakovaném vniknutí na hrací plochu. 

7.8.10 Rozhodčí je povinen zapsat do svého zápisníku každého střelce branky, dále pak hráče, 
který obdrží červenou, resp. žlutou kartu a to neprodleně. 

 

8. DELEGÁT: 
 

8.1 Delegát je z rozhodnutí VV SMFBL pověřen výkonem funkce, ve které na utkáních jakékoliv 
soutěže pořádané AMFČR, jejichž pořadatelskou činnost zajišťuje Svaz malého fotbalu 
Blanensko, zastupuje kontrolní orgán těchto soutěží. Tomu přizpůsobuje své vystupování, projev 
a vzhled. Delegát nesmí být pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek. Delegát je 
osoba oficiální, nestranná a dohlíží na organizační zabezpečení, řádný vývoj a průběh utkání a 
dle platných kritérií hodnotí výkon a povinnosti rozhodčích.  

8.2 Delegát musí mít platný registrační průkaz delegáta malého fotbalu. Listinu delegátů 
schvaluje Správní rada AMFČR s licencí na 3 roky. 

8.3 Delegát nemá povinnost se účastníkům zápasu hlásit předem, může se dostavit kdykoliv 
v průběhu zápasu. 

8.4 Minimální věkový limit pro výkon funkce delegáta je 25 let. 
8.5 Delegát má právo si v poločase nebo na konci zápasu vyžádat od kapitánů, respektive 

vedoucích oddílů libovolný počet hráčů (maximálně však 3 z každého oddílu ke kontrole 
soupisky s doklady totožnosti vybraných hráčů. 

8.6 Delegát je povinen vyplnit a podepsat zápis o utkání, vždy jako poslední a zapsat do něj 
veškeré nedostatky zjištěné v rámci jeho kontroly při zápase, vyplývající z povinností 
všech účastníků zápasu tak, jak jim stanoví soutěžní řád. 

8.7 Zjištěné přestupky řeší Disciplinární řád dle daného SAZPTPO. 
8.8 Delegát za svoji funkci obdrží odměnu dle daného SAZPTPO.  
 

9. HRACÍ SYSTÉM, DÉLKA UTKÁNÍ, ČEKACÍ DOBA, BODOVÁNÍ: 
 

9.1 Hrací systém: V ligových soutěžích se hraje systémem každý s každým (doma a venku). 
9.2 Délka utkání: V ligových soutěžích se hraje 2 x 30 minut, přestávka trvá 10 minut. 
9.3 Čekací doba na soupeře je stanovena na 20 minut po úředním začátku utkání. Pokud se 

oddíl soupeře do této doby nedostaví a nenastoupí ke hře, zápas je kontumován! 
9.4 Bodování zápasu: 

• Za vítězství doma i venku oddíl získává 3 body 
• Za remízu doma i venku získávají oddíly po 1 bodu 
• Za prohru nezískává oddíl žádný bod 
• Za kontumaci výsledku 5:0 se počítají vítězi 3 body, soupeři 0 

 

10. HOSTOVÁNÍ: 
 



10.1 Hostování se povolují na základě podání žádosti o hostování. Toto potvrzení je ke stažení 
na internetovém portálu SMFBL. 

10.2 Hostování schvaluje předseda SMFBL. Hostování bude platné až po doručení potvrzeného 
hostování od předsedy SMFBL. 

10.3 Hráč může jít na hostování pouze do 1 oddílu, a to až do konce sezóny (pouze do počtu 25 
hráčů na soupisce). Na soupisce původního oddílu nemůže být nahrazen případným 26. hráčem. 
S hostováním hráče musí souhlasit původní oddíl. 

10.4 V případě, že oddíl chce provést hostování, či registraci nového hráče a nemá uhrazené 
závazky vůči SMFBL, není možné tyto úkony provést do doby úhrady závazků. 

10.5 Možnost využít hostování končí 2 kola před koncem soutěže (včetně). 
 

11. TERMÍNOVÁ LISTINA, ODKLADY UTKÁNÍ, KONTUMACE, KARTY: 
 

11.1 Termínovou listinu všech soutěží AMFČR, jejichž pořadatelskou činnost zajišťuje Svaz 
malého fotbalu Blanensko schvaluje Správní rada AMFČR. 

11.2 Termíny zápasů jsou pro oddíly závazné, a pokud chtějí zápas odložit, jsou povinni 
písemně požádat soupeře a zároveň ihned navrhnout nový termín, a to nejpozději 3 dny 
před úředním termínem zápasu. Soupeř není povinen na přeložení přistoupit, ale pokud 
přistoupí, je povinen respektovat náhradní termín. Zápas může být odložen nejdéle o dva 
týdny a nový termín musí být oběma stranami potvrzen vedoucímu soutěže. 

11.3 Každý oddíl hrající ligovou soutěž má právo v průběhu soutěže na odložení  
1 zápasu, tzv. „ŽOLÍKA“ a to bez udání důvodu.  
O odklad zápasu z výše uvedeného důvodu musí požádat vždy pouze vedoucí oddílu, a to 
formou mailu směřovaného na vedoucího soutěže a zároveň na vedoucího oddílu soupeře. 
Vedoucí soutěže (pro kontrolu) potvrdí přijetí požadavku zpětně oběma soupeřům. 
Email s žádostí o odklad zápasu musí být odeslaný nejpozději 3 dny před úředním 
termínem zápasu, a to v následujícím časovém limitu: 
Pokud je úřední termín zápasu v sobotu, mail musí být odeslaný nejpozději v úterý ve 23:59 h. 
Pokud je úřední termín zápasu v neděli, mail musí být odeslaný nejpozději ve středu ve 23:59 h. 
Pokud je úřední termín zápasu v pondělí, mail musí být odeslaný nejpozději ve čtvrtek ve 23:59 
h. 
Zároveň však stále platí pravidla 11.2, že zápas může být odložen nejdéle o dva týdny a 
nový termín musí být oběma stranami potvrzen vedoucímu soutěže, pravidlo 11.9, že 2 
kola před koncem (včetně) soutěže se nesmí zápasy odkládat, lze je však předehrát a 
pravidlo, že „ŽOLÍKA“ nelze uplatnit 2 kola před koncem (včetně) soutěže. 
Ostatní změny, co se týče termínu odloženého zápasu, jsou plně v kompetenci vedoucího 
příslušné ligy.  

11.4 Pokud však je pro odložení zápasu závažný důvod (např. nezpůsobilé hřiště) a oddíly se 
nedohodnou na náhradním termínu – rozhodne vedoucí příslušné soutěže. 

11.5 Odklad zápasu je také možný z důvodu úmrtí hráče oddílu, nebo pokud o odložení zápasu 
rozhodne VV SMFBL. 

11.6 Oddíl má právo na odklad soutěžního zápasu také z důvodu účasti 2 a více svých hráčů 
v reprezentačním výběru SMFBL v celostátní lize, či v reprezentaci ČR v malém fotbale. 
Pokud budou minimálně 2 hráči hrát za výběr Blanenska či ČR a budou na soupisce oddílu, 
který žádá o přeložení utkání z důvodu kolize termínů, žádá o přeložení zápasu vedoucího 
soutěže, nikoli soupeře. Vedoucí soutěže poté ihned kontaktuje soupeře a společně se s 
oběma oddíly dohodnou na novém termínu. Pokud se oddíly na novém termínu nedohodnou, 
nový závazný termín pro oba oddíly určí vedoucí soutěže. Oba oddíly jsou pak povinni tento 
termín akceptovat. 
O odklad zápasu z výše uvedeného důvodu musí požádat vždy pouze vedoucí oddílu, a to 
formou mailu směřovaného na vedoucího soutěže a zároveň na vedoucího oddílu soupeře. 
Email s žádostí o odklad zápasu musí být odeslaný nejpozději 3 dny před úředním termínem 
zápasu, a to v následujícím časovém limitu: 
Pokud je úřední termín zápasu v sobotu, mail musí být odeslaný nejpozději v úterý ve 23:59 h. 
Pokud je úřední termín zápasu v neděli, mail musí být odeslaný nejpozději ve středu ve 23:59 h. 
Pokud je úřední termín zápasu v pondělí, mail musí být odeslaný nejpozději ve čtvrtek ve 23:59 
h. 



11.7 Když se oddíly nedomluví na přeložení a novém termínu, nařídí přeložení a nový termín 
vedoucí soutěže. 

11.8 Vedoucímu soutěže je nutné hlásit i předehrávané zápasy. 
11.9 2 kola před koncem (včetně) soutěže se nesmí zápasy odkládat, lze je však předehrát.  

Toto pravidlo je nadřazeno všem výše uvedeným bodům, vyjma bod 11.4. 
 

11.10 Úřední termíny začátků utkání: 
11.9.1 Zápasy mají úředně stanovený čas začátku. Dle individuální žádosti oddílů lze vyhovět na 

jiný čas začátku na domácím hřišti a oddíl soupeře je povinen se přizpůsobit.  
Hrací dny jsou sobota odpoledne a neděle dopoledne. 

11.9.2 Začátky zápasů:  
Sobota:   vždy v 17:00 hodin    
Neděle:  vždy v 10:00 hodin 
Pondělí:  vždy v 17:00 hodin 

11.9.3 VV si vyhrazuje právo v případě potřeby určit stejný čas začátku utkání u vybraných zápasů. 
11.9.4 Přesný čas pro jednotlivá utkání specifikují Propozice soutěže (Ročenka) vydávané 

každoročně před začátkem sezony. 
11.10 Kontumace: 
11.10.1 Tři kontumační výsledky v průběhu jednoho soutěžního ročníku mají za následek 

vyloučení ze soutěže bez ohledu na počet získaných bodů. Kontumační výsledek v poháru 
se započítává oddílu do sezóny, a to i ve finálovém turnaji. 

11.10.2 Pokuty za kontumaci utkání stanovuje SAZPTPO. 
11.10.3 Pokud se oddíl (ať domácí nebo hosté) nedostaví na zápas, bude potrestán kontumací. K 

výše stanovené pokutě se připočte paušální náklad druhého oddílu (na hřiště nebo na 
dopravu) ve výši dle SAZPTPO. Tuto částku zaplatí potrestaný oddíl s přihláškou na valné 
hromadě. Tam bude také částka na požádání předána zástupci druhého oddílu. 

11.10.4 Dojde-li k tomu, že utkání se odehraje a zpětně se objeví důvody směřující k možné 
kontumaci zápasu, řeší tuto věc Disciplinární komise. 

11.11 Vyloučení nebo vystoupení ze soutěže: 
11.11.1 Je-li oddíl vyloučen nebo vystoupil-li ze soutěže před jejím ukončením, anulují se všechny 

jeho výsledky, neuvádějí se v tabulkách, tak jako by oddíl vůbec nehrál a tento oddíl je 
automaticky brán jako sestupující. 

11.11.2 Vyloučený nebo vystoupivší oddíl se již nemůže vrátit do soutěží rozehraného ročníku. 
11.11.3 Pokud byl oddíl vyloučen, nebo odstoupil ze soutěže, může v následujícím roku nastoupit 

pouze do Základní skupiny. 
11.11.4 Je-li oddíl vyloučen nebo vystoupil-li ze soutěže před jejím ukončením, zaniká všem 

hráčům automaticky příslušnost k vyloučenému, či odstoupivšímu oddílu a všichni hráči 
jsou vedeni jako volní pro daný ročník a mohou být dopsáni na soupisku jiného oddílu. 

11.11.5 Pokud jakýkoliv hráč obdržel ve vyloučeném, či odstoupivším oddílu individuální trest, platí 
tento trest pro daného hráče i nadále, až do úplného vypršení trestu, pokud Disciplinární komise 
neurčí jinak. 

11.11.6 Oddíl, který byl vyloučen, nebo odstoupil ze soutěže a nemá uhrazené závazky vůči SMFBL,  
má povinnost tyto závazky uhradit i v případě, že se již nepřihlásí do následujícího ročníku. 

11.11.7 Promlčecí lhůta pro neuhrazené závazky činí 10 let. 
11.12 Karty: 
11.12.1 Hráč, který byl v zápase vyloučen, má zastavenou činnost automaticky na 1 zápas, případné 

další tresty řeší Disciplinární komise. 
11.12.2 Každá červená karta je na pokyn vedoucího soutěže vždy projednávána Disciplinární 

komisí, která může rozhodnout o navýšení trestu. 
11.12.3 Hráč v případě, že se provinil a obdržel od Disciplinární komise trest, který je stanoven na 

počet utkání, má pozastavenou činnost ve svém oddílu v následujícím kole nebo kolech. 
Disciplinární komise může také rozhodnout o pozastavení činnosti vymezené časovým 
obdobím. 

 

12.    POSTUPOVÝ A SESTUPOVÝ KLÍČ: 
 

12.1 Postupující a sestupující: 
12.1.1 Oddíly, které se umístily na 1. - 3. místě v dané soutěži, vždy postupují v příštím ročníku do 

vyšší soutěže (s výjimkou nejvyšší soutěže).  



12.1.2 Poslední 3 oddíly umístěné v tabulce v dané soutěži, vždy sestupují v příštím ročníku do 
nižší soutěže (s výjimkou nejnižší soutěže). 
Pokud je v daném ročníku 1 oddíl vyloučený, či odstoupivší, je brán jako 1. sestupující a 
dále sestupují pouze 2 oddíly, v případě 2 odstoupivších, či vyloučených, sestupuje 1 oddíl, 
v případě 3 a více odstoupivších, či vyloučených nesestupuje žádný oddíl. 

12.1.3 V případě nutnosti doplnění oddílů v dané soutěži na stanovený počet, rozhoduje o dalších 
postupujících místech z nižší soutěže VV SMFBL, a to na základě konečných tabulek 
z předešlé sezóny. Všechny oddíly mají povinnost postupu, či sestupu a nemají možnost za 
sebe najít náhradu, či si soutěže prohodit. Pravidlo povinnosti postoupit platí i pro oddíly 
umístěné v předešlé sezóně na 4., 5. atd. místě, a to v případě, že se do vyšší soutěže 
nepřihlásí plný počet účastníků. 

 

12.2 Konečné pořadí: 
12.2.1 O konečném pořadí oddílů na konci sezóny rozhoduje: 

1. vyšší počet bodů ze všech zápasů 
2. vyšší počet bodů ze vzájemných zápasů 
3. vyšší rozdíl mezi vstřelenými a obdrženými brankami ze vzájemných zápasů 
4. vyšší rozdíl mezi vstřelenými a obdrženými brankami ze všech zápasů 
5. vyšší počet vstřelených branek ze všech zápasů 
6. menší počet obdržených branek ze všech zápasů 
7. vzájemné utkání na neutrálním hřišti hrané pohárovým způsobem. Místo, čas a 

rozhodčího určí Disciplinární komise. 
• V případě rovnosti bodů u více než dvou oddílů vstupuje v platnost kritérium 

minitabulky jejich vzájemných zápasů opět podle bodů 1-6 
12.3 Finanční ohodnocení ligových soutěží a poháru: 
12.3.1 Výši odměn stanovuje VV SMFBL a je uveden v SAZPTPO. 
12.3.2 V ligových soutěžích se za umístění na prvních třech místech uděluje finanční odměna. 
12.3.3 V Okresním poháru se hraje o putovní pohár. Ten získává vítěz finále, výši dalších odměn 

stanovuje SAZPTPO. 
 

13. OKRESNÍ POHÁR: 
13.1 Okresní pohár jsou povinny hrát všechny oddíly hrající jakoukoliv ligovou soutěž, 

spadající pod AMFČR, jejichž pořadatelskou činnost zajišťuje Svaz malého fotbalu 
Blanensko. Jeho začátek včetně postupového klíče stanovuje VV SMFBL. Řízením 
Okresního poháru je vždy pověřen některý z členů VV SMFBL. 

13.2 Místo a datum konání finálového turnaje určuje VV SMFBL. 
13.3 Pohár se hraje vyřazovacím způsobem. 
13.4 V pohárových zápasech platí soupisky odevzdané a potvrzené vedoucím soutěže pro daný ročník. 
13.5 Pro předkolo, 1. a 2. kolo poháru platí pravidlo o rozhodčích z čl. 7.5. 
13.6 Od 3. kola poháru bude komise rozhodčích na všechny zápasy delegovat rozhodčí. Domácí 

i hostující oddíl zaplatí před zápasem rozhodčímu poplatek dle SAZPTPO. 
13.7 Pohárové výsledky musí nahlásit vedoucí domácího oddílu v den konání zápasu formou 

SMS vedoucímu poháru na číslo uvedené v ročence pro daný ročník. 
13.8 Zápisy z pohárových utkání se zasílají nejpozději do 3 dnů po odehrání zápasu 

vedoucímu poháru na adresu uvedenou v ročence pro daný ročník. 
13.9 Soupeř do dalšího kola bude vždy vedoucímu oddílu oznámen mailem a formou SMS. 
13.10 Kontumační výsledek v poháru se započítává oddílu i do aktuální sezóny ligové soutěže. 
13.11 Při všech zápasech poháru se v případě nerozhodného výsledku neprodlužuje, rovnou se 

kopou pokutové kopy - 3 na každé straně, v případě, že se ani teď nerozhodne, kope se po 
1 penaltě až do rozhodnutí. 

13.12 V pohárech při zahrávání pokutových kopů po odehrání normální hrací doby musí první 3 
penalty zahrávat 3 různí hráči. Poté může kopat libovolný hráč i několikrát po sobě. 

13.13 Finálový turnaj: varianta: 6 oddílů: 
13.13.1 finálového turnaje se zúčastní 6 oddílů. Kromě čtyř postupujících z vyřazovacích soutěží i 

vítěz minulého ročníku a domácí pořádající oddíl. Vítěz minulého ročníku a pořádající 
oddíl nebudou hrát vyřazovací soutěž. 

13.13.2 Hrací systém finálového turnaje: dvě skupiny po třech.  
Rozlosování všech šesti účastníků až na místě, před začátkem turnaje. 



Pokud se finálového turnaje účastní 3 a více oddílů z jedné ligové soutěže, má právo VV 
SMFBL rozhodnout o 2 nasazených oddílech. 

13.13.3 Hrací doba základní skupiny: 2 x 15 minut, 5 minut přestávka v poločase a po zápase. 
13.13.4 O postupu ze skupiny rozhodují: 

1. vyšší počet bodů ze všech zápasů 
2. vyšší rozdíl mezi vstřelenými a obdrženými brankami ze všech zápasů 
3. vyšší počet vstřelených branek ze všech zápasů 
4. penalty 

13.13.5 Semifinále: postupují první 2 oddíly ze skupiny, hraje se 1A-2B, 1B-2A.  
 Hrací doba 2 x 20 minut, 5 minut přestávka. 
13.13.6 Zápas o 3. místo: hrací doba 2 x 15 minut, 5 minut přestávka. 
13.13.7 Finále: hrací doba 2 x 25 minut, 5 minut přestávka. 
13.14 Finálový turnaj: varianta: 10 oddílů: 
13.14.1 Finálového turnaje se zúčastní 10 oddílů. Kromě osmi postupujících z vyřazovacích soutěží 

i vítěz minulého ročníku a domácí pořádající oddíl. Vítěz minulého ročníku a pořádající 
oddíl nebudou hrát vyřazovací soutěž. 

13.14.2 Hrací systém finálového turnaje: dvě skupiny po pěti oddílech.  
Rozlosování všech deseti účastníků až na místě, před začátkem turnaje. 
Do jedné skupiny bude nasazen domácí oddíl, do druhé obhájce. 
Dále budou nasazeni nejlepší 2 oddíly v aktuálním ročníku dle hierarchií soutěží, každý do 
jedné skupiny. 

13.14.3 Hrací doba základní skupiny: 2 x 10 minut, 5 minut přestávka v poločase a po zápase. 
13.14.4 O postupu ze skupiny rozhodují: 

5. vyšší počet bodů ze všech zápasů 
6. vyšší rozdíl mezi vstřelenými a obdrženými brankami ze všech zápasů 
7. vyšší počet vstřelených branek ze všech zápasů 
8. penalty 

13.14.5 Čtvrtfinále: postupují první 4 oddíly z každé skupiny, hraje se 1A/4B, 1B/4A, 2A/3B, 2B/3A. 
  Hrací doba 2 x 15 minut, 5 minut přestávka 
13.14.6 Semifinále: postupují vítězové čtvrtfinále.  
 Hrací doba 2 x 15 minut, 5 minut přestávka. 
13.14.7 Zápas o 3. místo: hrací doba 2 x 15 minut, 5 minut přestávka. 
13.14.8 Finále: hrací doba 2 x 20 minut, 5 minut přestávka. 

 

14. VETERÁNSKÁ LIGA: 
 

14.1 Všichni účastníci veteránské ligy se řídí povinnostmi vyplývající ze Soutěžního řádu, 
pravidel, stanov SMFBL, případně dalších interních dokumentů, které vypovídají o 
organizaci a chodu soutěží AMFČR, jejichž pořadatelskou činnost zajišťuje Svaz malého 
fotbalu Blanensko. 

14.2 Veteránská liga je určena pro hráče, kteří v daném roce dosáhli, nebo dosáhnou 40 let. 
Mohou hrát jak hráči neregistrovaní, tak i registrovaní v jakékoliv jiné soutěži malého 
fotbalu. 

14.3 Soupiska oddílu veteránské ligy může obsahovat maximálně 25 hráčů. 
14.4 Oddíly hrající veteránskou ligu se neúčastní okresního poháru. 
14.5 Účastníci veteránské ligy mohou zároveň hrát ligovou soutěž malého fotbalu, to znamená, 

že mohou být na soupisce jak ligové soutěže, tak veteránské ligy. 
14.6 Pokud jakýkoliv hráč obdrží ve veteránské lize individuální trest, platí tento trest pouze 

pro veteránskou ligu, totéž platí i naopak, trest v ligové soutěži, či poháru platí pouze pro 
ligovou soutěž, respektive pohár. 

 

15. POPLATKY: 
 

15.1 Výši veškerých poplatků popisuje Sazebník pokut, trestů, poplatků a odměn. 
15.2 Výši členských příspěvků určuje VV SMFBL, členské příspěvky se platí vždy v rámci valné 

hromady pro nadcházející ročník.  
15.3 Datum, do kdy je třeba členské příspěvky uhradit stanovuje VV SMFBL. 
15.4 Všechny oddíly hrají na své náklady. 
15.5 Oddíly jsou povinny současně s přihláškou zaplatit členské příspěvky a případné pokuty 

z předešlého ročníku, pokud na přihlášce není uvedeno jinak. 



15.6 Všechny nové oddíly, pokud nerozhodne VV jinak, platí vždy vratnou kauci ve výši 
uvedené v SAZPTPO. Tato kauce se oddílům vrací po odehrané sezóně. Pokud daný oddíl 
soutěžní ročník nedokončí, celá vratná kauce automaticky propadá ve prospěch SMFBL. 

 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 
 

16.1 Aby hráč mohl startovat v soutěžích pořádaných AMFČR, jejichž pořadatelskou činnost 
zajišťuje Svaz malého fotbalu Blanensko, musí v den zápasu dovršit 
věku minimálně 15-ti let. O případné výjimky je nutné požádat VV SMFBL. 
Žákovské soutěže mohou hrát hráči ve věku 6 -15 let. 

16.2 Všichni hráči, případně další funkcionáři startují ve všech soutěžích pořádaných AMFČR, 
jejichž pořadatelskou činnost zajišťuje Svaz malého fotbalu Blanensko, na vlastní 
nebezpečí, nejsou pojištěni a jsou sami plně odpovědni za škody, které způsobí svým 
účinkováním v těchto soutěžích, ať již sobě, protihráči nebo ostatním. 

16.3 Zaplacením členského příspěvku za své členy oddíl přijímá všechny zásady stanovené 
v tomto SŘ. 

16.4 Zasedání VH SMFBL musí být oznámeno jejím členům nejpozději 14 dní před datem 
konání tohoto zasedání, a to formou, kterou stanoví VV SMFBL. 

16.5 Volby do jednotlivých orgánů, komisí a oddělení svazu se konají vždy na volební valné 
hromadě, v případě SMFBL jedenkrát za 4 roky. 

16.6 Další případné body stanovují Pravidla, Disciplinární řád, Interní směrnice, Soutěžní řád, 
Sazebník pokut, trestů, poplatků a odměn a Stanovy SMFBL. 

 

17. PLATNOST SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU: 
 

17.1 Soutěžní řád byl schválený Správní radou AMFČR dne 05.02.2022 
17.2 Soutěžní řád je platný od 05.02.2022 
17.3 Tento dokument je závazný pro všechny oddíly, popřípadě členy, účastnící se jakékoliv 

soutěže, organizované Asociací malého fotbalu ČR, jejichž pořadatelskou činnost zajišťuje 
sportovní klub Svaz malého fotbalu Blanensko, z.s. 

 
Vysvětlivky: 
DŘ    Disciplinární řád 
SAZPTPO   Sazebník pokut, trestů, poplatků a odměn 
SŘ    Soutěžní řád 
ZoU    Zápis o utkání 
ČK   Červená karta 
ŽK    Žlutá karta 
AMFČR    Asociace malého fotbalu České republiky 

 


