
Začátek a konec soutěže

 Soutěž začíná v pátek 2. září 2022 a končí v 
červnu 2023.

Herní systém 

Sezóna se hraje systémem podzim - jaro, tedy 
každý tým se se soupeřem potká dvakrát v průběhu 
celé ligy (doma, venku dle rozlosování). V případě 
nenadálých událostí může být sezóna ukončena i po 
její polovině, a to se zachováním postupů a sestupů. 

Hrací doba

Hrací doba je 2 x 30 minut. Přestávka mezi 
oběma poločasy je 5 minut. V případě souhlasu obou 
kapitánů a rozhodčího může být tato přestávka 
zkrácena nebo zcela opomenuta.

Hrací dny

Každé kolo začíná vždy v pátek daného týdne 
a končí ve čtvrtek týdne následujícího.

Domácí hřiště

Každý tým má právo si před sezónou vybrat 
své domácí hřiště, a to buď z tzv. Bulletinu hracích 
ploch pro malý fotbal, který je zveřejněn na stránkách 
MF BRNO v sekci  “Soutěže - Hřiště” nebo případně 
některé jiné, které se nachází v okresu Brno-město 
nebo Brno-venkov. V případě jiného okresu je třeba 
podat žádost ke Správní radě svazu - e-mail: 
info@malyfotbalbrno.cz. 

Místo konání

Utkání soutěže se hrají v okrese Brno-město, 
případně Brno-venkov, v ojedinělých případech i v 
části okresu Blansko.
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Nasazení týmů do soutěže

Týmy jsou nalosovány do koše, 
dle systému MF BRNO, který 
vygeneruje rozlosování soutěže. 
Ligové shromáždění klubů se 
bude konat v neděli 21. 8. 2022 
od 15:45. Místo konání bude 
prezidentům klubů oznámeno 
prostřednictvím SMS zprávy.

Postup a sestup ze soutěže

Z této soutěže postupují dva 
tabulkově nejlepší týmy do 4. ligy 
a dva tabulkově nejhorší týmy 
sestupují do 6. ligy. Pravidla pro 
postup a sestup mohou být 
upravena dle konečného počtu 
týmů v lize. Systém baráže o 
postup i sestup bude určen před 
začátkem sezóny a bude barevně 
znázorněn v tabulce.

Odklad utkání

Utkání není možné odložit, vyjma 
situací, které stanovuje Soutěžní 
řád svazu. V případě odkladu 
utkání uhradí odkládající tým 
nák lady spo jené s novým 
pronájmem hrací plochy a jeho 
zajištěním.

POVINNOSTI PŘED ZAČÁTKEM SEZÓNY

Odevzdat přihlášku a soupisku týmu. Oba dokumenty jsou ke stažení 
na internetovém portálu MF BRNO - www.malyfotbalbrno.cz, v sekci 
“DOKUMENTY - PŘIHLÁŠKY A SOUPISKY.” 

Odevzdat přihlášky nových hráčů, kteří nejsou ještě členy MF BRNO, 
a to včetně fotky hráče (originální barvená fotografie o formátu na OP) 
a registračního poplatku ve výši 250,- Kč. Přihláška je ke stažení na 
internetovém portálu MF BRNO - www.malyfotbalbrno.cz, v sekci 
“DOKUMENTY - PŘIHLÁŠKY A SOUPISKY.”

Tyto vyplněné dokumenty se odevzdávají před začátkem sezóny na 
zasedání zástupců týmů 5. ligy, tzv. ligovém shromáždění.

Každý tým, který je v utkání veden jako domácí, tedy na prvním místě, 
je povinen mít na utkání minimálně tři míče ke hře a pumpičku pro 
dohuštění míče, která odpovídá pravidlům malého fotbalu. V případě 
shodné barvy dresů obou týmů je domácí tým povinen mít k dispozici 
druhou sadu dresů odlišné barvy nebo rozlišovací dresy.

Každý tým je povinen mít jednu sadu dresů stejné barvy, vzoru a 
materiálu, tedy dresy, trenýrky a štulpny. Kapitán týmu musí být 
označen kapitánskou páskou. Číslo dresu musí být kladné a 
maximálně dvouciferné a musí měřit minimálně 20 cm. 

Registrace nových hráčů 

Je možná v průběhu celého roku. V případě registrace nového hráče je třeba dodat přihlášku hráče, jeho 
originální fotografii ve formátu na občanský průkaz a registrační poplatek. Směrnici k registraci nového hráče 
MF BRNO najdete na internetovém portálu MF BRNO - www.malyfotbalbrno.cz v sekci “DOKUMENTY - 
SMĚRNICE.”

Slevy pro členy

Malý fotbal Brno eviduje partnery nabízející nadstandartní slevy pro členy MF BRNO. Příkladem je Nike, 
nabízející prostřednictvím své divizní společnosti 11teamsports slevu ve výši 40% na vybavení a 30% na obuv, 
a to při objednání zboží přes internetový portál www.malyfotbalbrno.cz, v sekci “NIKE”.
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STARTOVNÉ A POPLATKY 

STARTOVNÉ A JEHO TERMÍN ÚHRADY

Pro celou sezónu činí startovné celkem 17.000,- Kč při 12 týmech v soutěži. 

Každý tým musí uhradit alespoň zálohu startovného v minimální výši 50% z celkové částky do 31. 7. 2022 na 
účet Malého fotbalu Brno: 190994025/0300, nebo v hotovosti. Doplatek startovného je pak nutné uhradit do 31. 8. 
2022.

Jako variabilní symbol uveďte telefonní číslo vedoucího týmu, do zprávy pro příjemce uveďte název týmu. V 
případě platby v hotovosti kontaktujte statutárního zástupce MF BRNO Mgr. Reného Pazderu: +420 602 725 382. 
Fakturu je možné vystavit před platbou i zpětně a to v případě, že MF BRNO obdrží fakturační údaje na e-mail 
info@malyfotbalbrno.cz. 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Jedná se o roční příspěvek členů svazu, kteří jsou uvedeni na soupisce týmu pro danou sezónu. Příspěvek 
člena MF BRNO v sezóně činí 200,- Kč. Členské příspěvky se hradí na účet MF BRNO: 190994025/0300 do 31. 8. 
2022 nebo v hotovosti na ligovém shromáždění. V případě bezhotovostní platby uveďte jako variabilní symbol 
telefonní číslo vedoucího týmu a do zprávy pro příjemce uveďte název týmu.

REGISTRAČNÍ POPLATEK

Tento poplatek se hradí pouze při registraci nového člena do MF BRNO. Dále se poplatek hradí v těchto 
případech:

- hostování / přestup / střídavý start hráče

- změna názvu klubu

Registrační poplatek hráče činí 250,- Kč.

Náklady na výdaje spojené s chodem sezóny jsou spolufinancovány Statutárním městem Brnem, které 
podporuje naši činnost.
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KONTAKTY NA KOMISE A 
ODDĚLENÍ MF BRNO
Sportovně-technická komise

Je výkonnou složkou Správní rady 
svazu a taktéž i komisí organizující 
chod soutěže (změny u tkání , 
rezervace hřišť, delegace rozhodčích 
aj.)

Patrik Moder, předseda STK, 
+420 739 402 088, 

stk@malakopanabrno.cz 

Disciplinární komise

Projednává přestupky členů MF 
BRNO a provinění se proti řádům 
malého fotbalu, na jejichž základě 
stanoví trest a délku pozastavené 
činnosti. Její pravomoce upravují 
Disciplinární řád MF BRNO a 
příslušné sazebníky. 

Mgr. René Pazdera, předseda DK,     
+420 602 725 382 

dk@malakopanabrno.cz 

Ostatní komise najdete na této 
a d r e s e : h t t p : / /
www.malakopanabrno.cz/komise/ 

Ostatní oddělení najdete na této 
a d r e s e : h t t p : / /
www.malakopanabrno.cz/oddeleni/ 

Organizátor soutěže

Malý fotbal Brno, z.s.                 
Jihlavská 7a, 625 00 Brno,                   

IČ: 266 42 441

Kontaktní osoby

Mgr. René Pazdera, viceprezident 
svazu, +420 602 725 382, 
info@malyfotbalbrno.cz

Patrik Moder, předseda STK,       
+420 739 402 088, 

stk@malakopanabrno.cz

 

Přestupy a hostování

Přestupní termín vč. termínu 
pro provedení hostování je v lednu, 
únoru, červenci a srpnu, tedy v 
průběhu zimní a letní přestávky. 
V í c e i n f o r m a c í n a j d e t e v 
Soutěžním řádu MF BRNO.

Diciplinární řízení 

Je popsáno v Disciplinárním 
řádu MF BRNO - např. orgány pro 
řešení disciplinárních přestupků, 
odvolání se proti rozhodnutí aj.  

Pokuty

Výše pokut za provinění se 
proti pravidlům a interním řádům 
MF BRNO je uvedena v Sazebníku 
pokut a trestů.

Pojištění hráčů

Každý člen MF BRNO, tedy i 
hráč, je zdarma pojištěn pro případ 
úrazu. Stejně tak je každý člen MF 
BRNO zdarma pojištěn pro případ 
poškození cizí věci, a to až do výše 
1.000.000,- Kč.

Střídavý start

Střídavého startu mohou kluby 
využívat v případě, že mají zájem o 
hráče z nižší soutěže než té, které 
jsou účastníkem. Po dohodě s 
hráčem a jeho mateřským klubem 
může daný hráč nastupovat jak za 
svůj mateřský klub, tak i za nový 
tým, do kterého šel primárně za 
účelem zdokonalení svých výkonů 
prostřednictvím utkání ve vyšší 
soutěži. 

Individuální soutěže

Na závě r sezóny budou 
oceněny nejlepší tři týmy a nejlepší 
střelec soutěže.

Dokumenty k soutěži

Veškeré dokumenty uvedené v 
těchto propozicích jsou ke stažení 
n a i n t e r n e t o v é m p o r t á l u  
www.ma ly fo tba lb r no. c z v sekc i 
“DOKUMENTY.” 
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