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Propozice ligové soutěže  

MLMF.cz – Sezóna JARO 2016 

 
Tyto propozice ligové soutěže MLMF.cz  jsou platné od 1. 3. 2016 

a platí pro sezónu JARO 2016  
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1. Struktura soutěží: 

 
1. První liga  MLMF – 13 týmů, druhá liga MLMF – 13 týmů,  

2. Pokud v rozehrané soutěžní sezóně odstoupí mužstvo ze soutěží MLMF.cz, nebo dosáhne 3 kontumací 
(kontumace z důvodu nenastoupení do zápasu), je ze soutěže vyloučeno. Všechny výsledky mužstva se 

kontumují výsledkem 0:5. Výsledky se kontumují, i když družstvo dosáhne třetí kontumace v posledním 

ligovém kole. 
3. Pokud v rozehrané soutěžní sezóně odstoupí mužstvo z 1. ligy MLMF, jeho místo se ve stávajícím ročníku 

nenahrazuje. Nahradí se až v novém ročníku mužstvem z 2. ligy MLMF, které se umístilo v konečné tabulce na 
3. místě (a dále dle konečného umístění).  

4. Pokud v rozehrané soutěžní sezóně odstoupí mužstvo z 2. ligy MLMF.cz, jeho místo se ve stávajícím ročníku 

nenahrazuje. Nahradí se až v novém ročníku novým týmem. 
5. Postup z 2. ligy do 1. ligy je povinný! Pokud mužstvo umístěné na postupovém místě odmítne postup do vyšší 

soutěže, má MLMF.cz právo nepřijmout tohle mužstvo do nové sezóny.  
Výklad: Tým, který odmítne postup do vyšší ligy, nemusí být do nové sezóny (Podzim 2016) přijat. Hráčům, 
kteří v daném ročníku byli na soupisce tohoto týmu (k poslednímu ligovému kolu), nebude během celé sezóny 
Podzim 2016 umožněn přestup do jiného týmu. 
     

2. Hrací systém: 

3.1 Hrací systém 1. ligy MLMF.cz 

 
1. Hrací čas – 2x20 minut (hrubý čas) 

2. Hraje se systémem každý s každým - jednokolově 

3. Hracími dny 1. ligy  MLMF.cz jsou  
- Úterý až pátek od 19.00 do 21.00 hod 

4. Pořadí zápasů jsou dána rozlosováním uveřejněným na internetu nebo v tištěné popř. elektronické podobě.  

 
 
3.2 Hrací systém 2. ligy MLMF.cz 
 
1. Hrací čas – 2x20 minut (hrubý čas) 

2. Hraje se systémem každý s každým - jednokolově 
3. Hracími dny 2. ligy  MLMF.cz jsou  

- Úterý až pátek od 19.00 do 21.00 hod 
4. Pořadí zápasů jsou dána rozlosováním uveřejněným na internetu nebo v tištěné popř. elektronické podobě.  

 

3. Sestupová a postupová kritéria 

1. 1. liga MLMF.cz - sestupová kritéria - do 2. ligy MLMF.cz sestupují mužstva umístěná v konečné tabulce na 12. 

a 13. místě. 
2. 2. liga MLMF.cz – postupová kritéria - do 1. ligy MLMF.cz postupují mužstva umístěná v konečné tabulce na 1. 

a 2. místě. 

 

4. Registrace a soupisky mužstev 

 
1. Soutěže se můžou zúčastnit pouze hráči registrovaní v MLMF.cz 
2. Registrační průkazy vydává MLMF.cz po zaplacení manipulačního poplatku na základě vyplnění registračního 

lístku hráče. 
3. Soupiska mužstva: 

3.1. Platnou soupisku na hrací sezónu odevzdává vedoucí mužstva, a to elektronicky nebo osobně jednomu 

z členů MLMF.cz. 
3.2. Platnost soupisky je od 1. do 13. kola aktuální sezóny + final four. 
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3.3. Soupiska obsahuje název mužstva, jméno, příjmení a adresu vedoucího mužstva, jména, příjmení, data 

narození a čísla registračních průkazů všech hráčů. 
3.4. Počet hráčů na soupisce je neomezený. 

4. Volný hráč: 

4.1. V případě nepřihlášení mužstva do nového ročníku soutěže se jeho hráči stávají volnými hráči, pokud 
mužstvo, které odstoupilo, má s MLMF.cz vyrovnané finanční pohledávky s předcházející sezóny (např. 

zaplacení za ČK, ŽK, kontumace). Pokud by se tak nestalo, byli by tito hráči použitelní pro ostatní mužstva, 
pokud zaplatí adekvátní dlužnou částku (např. dluh družstva 2.000,- Kč, na soupisce družstva bylo 10 

hráčů, adekvátní dlužná částka činí 200,- Kč). 

5. Hráč, uvedený na platné soupisce mužstva, které odstoupí v průběhu soutěže, je vázán jako hráč mužstva a 
změna je považována za přestup bez souhlasu vedoucího (v případě vyrovnaných finančních pohledávek 

odstupujícího mužstva vůči MLMF.cz). 
6. Přestup jednotlivých hráčů mezi jednotlivými mužstvy musí písemně odsouhlasit vedoucí mužstva, ze kterého 

hráč přestupuje, i vedoucí mužstva, do kterého hráč přestupuje. V případě, že vedoucí mužstva, ze kterého 
hráč přestupuje, odmítne z jakéhokoliv důvodu hráči podepsat přestupní lístek, považuje se přestup jako 

vynucený. V tomto případě vedoucí týmu, do kterého hráč přestupuje, podá vedení soutěže přestupní lístek se 

svým podpisem a podpisem přestupujícího hráče. Od tohoto dne se začne počítat čekací doba (5. ligových kol). 
Po uplynutí této doby je přestup dokončen a hráč je zaregistrován do nového týmu. 

7. Registrace a přestup hráčů je možný kdykoliv v sezóně kromě posledních dvou kol (12. a 13. 
kolo)  + Final four JARO 2016. 

 

5. Final Four JARO 2016 

5.1 Postup do Final Four JARO 2016 
 

První čtyři týmy 1. ligy postoupí do FINAL FOUR JARO 2016, ve kterém se utkají o mistrovský titul 
sezóny Jaro 2016 

 
5.2 Rozlosování Final Four JARO 2016 

 
1. semifinále: tým, který se po 13. kole 1. ligy umístí na 1. místě nastoupí proti týmu, který se umístil na 4. místě 

2. semifinále: tým, který se po 13. kole 1. ligy umístí na 2. místě nastoupí proti týmu, který se umístil na 3. místě 

 
Vítězové semifinále se utkají o mistrovský titul, poražené týmy pak o 3. místo. 

 
5.3 Termín Final Four JARO 2016 

 

Termín Final Four JARO 2016 je 28.5.2016. Přesný čas bude upřesněn během sezóny. 
 

5.4 Pravidla Final Four JARO 2016 
 

Pro zápasy Final four 2015 platí pravidla MLMF.cz – Pravidla malého fotbalu. Pravidla jsou dostupná na 

stránkách www.mlmf.cz v sekci Ke stažení. 
 

5.5 Karetní tresty 
 

1. Červená karta – v případě obdržené červené karty platí vyloučení hráče na 2 minuty + do  konce utkání a 
stop v nastávajícím zápase. O délce jeho trestu rozhodne disciplinární komise MLMF. Trest za ČK se přenáší 

do sezóny Podzim 2016. 

 
2. Tresty hráčů ze základní části sezóny se do Final four nepřenášejí! 

Výklad: Hráč, který je v trestu ze základní části za ŽK nebo ČK, může ve Final four nastoupit s tím, že svůj trest 
si odpyká v sezóně Podzim 2016. 
 
3. Žluté karty z Final four se k žlutým kartám ze základní části nepřipočítávají! 
Výklad: Nemůže tedy nastat situace, že hráč, který v základní části obdržel dvě žluté karty dostane trest po 
obdržení třetí žluté karty v zápasech Final four. 
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6. Reprezentace MLMF  

 

V sezóně JARO 2016 bude do 1. ligy MLMF zařazen tým Reprezentace MLMF. 

 
Reprezentace MLMF bude brána jako plnohodnotný účastník 1. ligy MLMF s výjimkou, že po  

skončení sezóny budou všechny zápasy reprezentace kontumovány ve prospěch soupeře  

v poměru 5 : 0.   
 

Nedostavení soupeře na zápas proti reprezentaci MLMF bude řešeno vzájemnou kontumací (ani 
jeden tým nezíská 3body) 

 

Tým reprezentace MLMF bude složen z aktivních hráčů ostatních týmů. Nominace hráčů do jednotlivých zápasů je 
plně v kompetentnosti realizačního týmu reprezentace - hlavního trenéra reprezentace a jeho asistentů.  

 
Hráči 

 
1. Nominační pravidla pro start hráče v reprezentačním týmu: 

 

a) hráč nesmí mít finanční dluh vůči MLMF.cz (myslí se tím nezaplacené poplatky za výrobu RP, za udělené ŽK 

nebo ČK, přestup ze zaniklých týmů, který nemá s MLMF vyrovnané finanční závazky apod.) 

Vedení  MLMF má právo z objektivních důvodů zakázat start hráče v reprezentaci MLMF.  

 
2. Hráč nemůže být nominován do reprezentace MLMF, pokud tato reprezentace v daném kole hraje proti klubu, ve 

kterém je hráč registrován.  

 
 

Zápasy: 
 

Zápasy reprezentace budou brány jako plnohodnotné zápasy s těmito výjimkami: 

 
a) udělené ŽK a ČK hráči v reprezentaci se hráči nepřenášejí do statistiky ŽK a ČK získaných v klubu, ale 

jsou hráči počítány zvlášť v reprezentačním týmu. Po dosažení 3,6,9,12 ŽK nebo udělené ČK bude hráč 

trestán Disciplinární komisi dle platného „Sazebníku PPTO“. Zastavená činnost za udělené ŽK nebo ČK 

v reprezentaci se tak bude vztahovat jen na reprezentaci, nikoliv klub.   

b) udělené ŽK a ČK hráči v klubu se hráči nepřenášejí do statistiky ŽK a ČK získaných v reprezentaci, ale jsou 

hráči počítány zvlášť v klubu. Po dosažení 3,6,9,12 ŽK nebo udělené ČK bude hráč trestán Disciplinární 

komisi dle platného „Sazebníku PPTO“. Zastavená činnost za udělené ŽK nebo ČK v klubu se tak bude 

vztahovat jen na klub, nikoliv reprezentaci. 

c) dosažené góly a čisté kontá se jak hráčům reprezentace, tak hráčům soupeře započítávají.  
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