Propozice MLMF pro sezonu 2018 / 2019
Pro tuto sezonu jsou přihlášeny tyto týmy :
Superliga
Torcida AC, J-Elita, Red Eagles, Borussia, CLD, Sidemen FC, TJ Exit 84, FC Meliss,
FC Balonka, Talpy
2. Liga

Katr tým, Jelimáni, FC Topolka, Buldoci, Slavoj, Lokomotiv, Sexy Bad Boys, FC
Vandráci, Bombeři, Alpa Pro Team
Nováčci ligy : Talpy , FC Meliss, Alpa Pro Team

Odstoupily ze soutěže : REKKO TEAM REAL MADRID, F.C.N.T.

Celkem tedy bude hrát MLMF v tomto ročníku 20 týmů .

Všichni se ptáte jak bude liga vypadat, od kdy začne atd.. Takže Vám přinášíme
kompletní informace o stratu MLMF a jejím zajištění.
MLMF SUPER LIGA – 20 týmú
V tomto ročníku bude liga rozdělena do dvou částí. Superliga a 2.liga. V každé lize
bude 10 týmů. Každý tým odehraje 9 utkaní na podzim a 9 utkání na jaře. Každý
s každým se tedy střetne dvakrát.
Podzimní část

9 kol – Start v týdnu od 16.10.2018. Konec 16.12.2018
Jarní část

9 kol – Start 15.1.2019 . Konec 15.3.2019

POSTUP A SESTUP

Po ukončení ročníku je nastaveno pravidlo postupu z druhé ligy do Superligy a to
následovně. Do superligy postupují vždy první dva týmy z druhé ligy. Sestupují
dva poslední týmy za Superligy do 2.ligy. Postup 2.ligy do Superligy nelze
odmítnout, týmy, které se umístí na prvních dvou místech, automaticky
postupují do Superligy.
Startovné

Všechny přihlášené týmy mají zaplacen registrační poplatek 1000,- Kč. Tento
poplatek bude následně započten do startovného.

Výše startovného je 6.500.- Kč za podzimní část a 6.500,- za jarní část. Celkem
tedy 13.000,- Kč.

Pokud však před startem podzimní sezony zaplatíte i tu jarní tak se v první fázi
zbavíte starosti s platbou, ale hlavně se sníží vaše startovné a to rovnou o 2000,Kč. Takže vás jedna sezona vyjde na 5.500,- Kč při jednorázové platbě 11.000 Kč
na sezony podzim, jaro.

Startovné tedy opět posílejte na účet 584218002 / 5500 Raiffeisen bank ,
nejpozději do 10.10.2018 v této podobě :

MLMF – podzim 2017 – Buldoci – 5.500,- Kč – je odečten registrační poplatek
1000,- Kč. Za jarní sezonu pak budete platit 6.500,- Kč.
Toto je ukázka, když budete platit pouze podzimní sezonu.
Pokud se rozhodnete ušetřit tak zvolíte tento typ :

MLMF – podzim, jaro – Buldoci – 10.000,- Kč – je odečten registrační poplatek

Pak jste ušetřili za každou část sezony 1.000,- Kč. Celkově 2.000,- Kč Je to tedy na
vás jakou variantu zvolíte. Toto je zcela v dikci vašeho týmu !!

Potřebuje li někdo doklad či fakturu tak je možné zajistit. Napište nám tedy na
superliga@mlmf.cz s požadavkem co potřebujete mít v textu faktury a vyjde vám
maximálně vstříc. Faktury budou vystaveny ze strany Letsport, z.s.. Tento spolek
oficiálně zastřešuje Milovickou ligu malého fotbalu.
Hrací dny

Hrát se bude jako v předchozích ročnících tedy od 19.00 a každý den se budou
hrát tři soutěžní utkání. Konec posledního utkání tedy ve 21.30 hod.. Hrací dny se
stanovují na STŘEDA – ČTVRTEK – PÁTEK.
Registrace hráčů

Nové týmy musí dodat pasovou fotografii klasických rozměrů s tím, že na druhé
straně bude jméno a příjmení hráče pro jednoduchou identifikaci. Tato fotografie
musí mít jednobarevné pozadí, dodané fotografie s obličejem hráče a velbloudem
za ním nebudou převzaty a registrace nebude vystavena. Dále pak přestupní
lístek schválený oběma vedoucími týmu, pokud jde o hráče, který přestupuje
z jednoho týmu do druhého. V případě zcela nového hráče je nutné vyplnit
registrační formulář. Veškeré tyto dokumenty najdete na stránkách MLMF
v sekci „ Ke Stažení „ .
Ze strany vedení MLMF bude následně zajištěna registrace, která bude
k dispozici dle požadavků vedoucího týmu a předána oproti poplatku.
Sazebník registrace – poplatky

Po předání fotografie s vyplněným formulářem je možné získat registraci
přestupujícího či nového hráče takto :

100 Kč poplatek , vytvoření a předání registrace pátý pracovní den od převzetí
kompletních podkladů.
Příklad : Předáte podklady v pondělí, hotovou registraci obdržíte v pátek .

150 Kč poplatek , vytvoření a předání registrace druhý pracovní den od
převzetí kompletních podkladů.

Příklad : Předáte podklady v pondělí, hotovou registraci obdržíte ve středu .
250 Kč poplatek , vytvoření a předání registrace do 24 hodin od převzetí
kompletních podkladů.

Příklad : Předáte podklady v pondělí, hotovou registraci obdržíte v úterý.

Pozor ve všech variantách jsou uvedeny pracovní dny. Pokud donesete podklady
pro registraci pátek tak je to to samé jako by jste ji přinesli v pondělí.
Bez platné registrace nesmí žádný hráč nastoupit a reprezentovat. Pokud se tak
stane tak bude zápas zkontumován ve prospěch druhého týmu a týmu co porušil
pravidla bude udělena pokuta ve výši 500 Kč.
Služby AR

Zde bude zachován model, který fungoval doposud. To znamená, že každý tým
zajistí 3 dny službu v týdnu kdy nebude aktivním účastníkem. Tyto tři dny tedy
bude k dispozici vždy jeden člověk z daného týmu, který bude obsluhovat
časomíru, zapisovat goly, žluté karty, červené karty a na závěr udělá zápis
z utkání minimálně 5 vět dle svého vlastního úsudku. Poslední věc, kterou služba
zajistí je odeslaní nafoceného formuláře na emailovou adresu superliga@mlmf.cz
nebo na telefonní číslo + 420 733 343 172 – Jakub Krátky .
Pokud tým nebude schopen službu AR 1 zajistit tak může zažádat o zajištěni
vedení MLMF. Po zaplacení poplatku 500 Kč / den a nahlášení minimálně 72
hodin předem tuto službu zajistí bafuňáři MLMF.

Pokud však tým službu nezajistí a nedomluví ani náhradní řešení bude vystaven
pokutě 500 Kč s odečtem 3 bodů z tabulky. Toto pravidlo bude dodržováno
nekompromisně. Seznam služeb obdržíte ještě před začátkem SUPERLIGY, takže
budete mít dostatek času vše zajistit.

Co dalšího pro vás připravujeme :
Pitný režim
Na každý zápas bude u služby AR1 připraveno 6 lahvi přírodní minerální vody
vysoké kvality. Na každý hrací den tedy celkem 18 lahví. Každý tým bude mít

tedy k dispozici pro své utkání 3 lahve 1,5 l PET kvalitního pitného režimu a to
zcela ZDARMA !!!

Zde máš tři možnosti jak si na startovné vydělat pro
další sezonu a nejen na startovné !!!

Sežeň sponzora
Zde už budeš muset vyvinout trochu úsilí !!
Další možnost jak si „ vydělat „ na startovné bude možnost zajistit sponzora celé
MLMF.

Pro případné sponzory máme připravené prezentace s veškerým vysvětlením jak
si můžeme být navzájem nápomocni.
My jsme schopni sponzorům nabídnout tři balíčky : GENERÁLNÍ PARTNER,
HLAVNÍ PARTNER, PARTNER.

Za každého zajištěného sponzora ze strany vás hráčů se s vámi velmi rádi
podělíme. To znamená, že vám nabízíme 20 % za každého získaného partnera
což Vám může zaplatit klidně celé startovné pro jarní či podzimní část soutěže.

Je to tedy na vás zda projevíte zájem zapojit se do oslovování budoucích
partnerů, věřte, že jim máme co nabídnout. Je to jak velmi kvalitní prezentace
v místním měsíčníku ECHO tak prezentace v deníku Nymburk, ale i kvalitní pitný
režim či zvýhodněná sportoviště a prezentaci jako takovou formou reklamních
bannerů přímo v hale kde se nehraje jen naše liga, ale pořádá se zde spoustu
dalších turnajů jak pro dospělé tak pro děti. Nebo i stabilní prezentaci na
webových stránkách MLMF s odkazem na stránky budoucího partnera.
Pokud máte zájem zapojit se do tohoto projektu tak napište na
michal.svehla@tcare.cz nebo volejte na +420 739 632 843. Rádi vše vysvětlíme.
Prodej pitný režim s vlastním brandem / logem /
Tady už budeš muset trošku máknout !!
Tato činnost je asi ta jedna z nejtěžších jak získat finance pro svůj tým, ale zase
není nereálná. Je to jen o šikovnosti každého z vás a opět nikoho nenutíme. Je to
jen další možnost jak pokrýt náklady na startovné, případně si vydělat i na
několik sezon dopředu.
Bližší informace najdete na www.vodanamiru.cz kde se dozvíte základní
informace o čem to vůbec je.

Zde místo dlouhého vysvětlování uvedu příklad ze života. Oslovil nás, říkejme
mu pan David z jiné fotbalové ligy, že by měl o tento projekt zájem a díky němu si
vydělat nějaké peníze na provoz ligy, kterou zastřešoval. Povedlo se mu během
prvního měsíce přivést dva zájemce, kteří s námi podepsali smlouvu na odběr
pitného režimu pro své provozy v celkovém množství 90.720 kusů ročné – tato
informace není až tak zajímavá. Zajímavější je spíše to co z toho plynulo pro pana
Davida. Ten totiž díky této velmi jednoduché akvizici kdy k nám pouze přivedl
zájemce a my s nimi již vše dořešili a dotáhli do konce si přišel na 143.337,60 Kč
a to už je startovné na pár let dopředu zaplaceno.
Pokud tedy budete mít zájem zapojit se do tohoto projektu a přinést tak týmu
nebo sobě velmi zajímavý finanční benefit tak nám stačí opět napsat, zavolat. My
si na vás uděláme čas a vše vysvětlíme. Jak dobře víte každý máme okolo sebe
spoustu lidí, kterým vždy máme co nabídnout a jde jen o to chytit příležitost za
pačesy !!

SOUTĚŽE A BENEFITY

Soutěž o nejlepšího střelce Superligy a 2.ligy
Protože v letošním ročníku bude liga skutečně nabitá tak nejlepší střelec ligy
bude řádně odměněn.
Cena pro krále střelců obou soutěží bude ještě upřesněna.

Soutěž o nejlepšího brankáře Superligy a 2.ligy

Vyhlásili jsme soutěž o nejlepšího střelce tak ani brankáři nesmí být opomíjeni.
Nejlepší brankář ročníku 2018 / 2019 bude ten co odehraje nejvíce zápasů
s nejlepším průměrem obdržených golů na zápas, aby se nestalo, že někdo
nastoupí 2 x za sezonu, neobdrží zrovna žádný gol a tím pádem bude nejlepším
brankářem. Na nuly se tedy tentokrát nehraje i když budou v celkovém
hodnocení důležité.
Cena pro nejlepší brankáře, bude ještě upřesněna.

Odměna pro nejlepší a nejhorší týmy
Zde nám dejte ještě trochu času než upřesníme o co se v této lize hraje. Jelikož
jsme to nazvali super ligou tak by jste měli mít příležitost zahrát si o super ceny.
Zatím tedy děláme maximum, aby tomu tak bylo, ale na vše je tak málo času, že
jsme zatím vymysleli je putovní překvapení pro nejhorší tým ligy. Prozradím jen
okrajově, že nepůjde o naleštěný pohár plný šampaňského, ale o něco s čím
nechce mít nikdo nic společného a rozhodně to nebude chtít mít u sebe přes
celou letní přestávku. Zároveň tím chceme povzbudit a zatraktivnit i spodní část
tabulky, aby se týmy praly o to komu zbyde, nezbyde černý Petr v ruce. Věřte, že
nebudete chtít být poslední.

Brzy přineseme podrobnosti co čeká na vítěze, ale i poražené. Postupně budeme
veškeré informace doplňovat a aktualizovat.
Sledujte tedy pozorně FB stránky https://www.facebook.com/Milovická-ligamalého-fotbalu-340103319433224/?fref=ts kde se postupně budete dozvídat
další informace.
Dále nás najdete také na www.mlmf.cz nebo na instagramu :
https://www.instagram.com/superligamilovice/

Toť zatím vše . Díky všem přihlášeným
Realizační tým
Michal – David – Martin – Jakub - Vojta

