
Vážení přátelé Olomoucké malé kopané, dovolte mi Vás touto cestou seznámit se všemi potřebnými detaily Olomouckého ligového poháru 2020. 

 

Do soutěže se nakonec přihlásilo 31 mužstev. Vzhledem k tomuto počtu jsme se rozhodli pro model turnajového pavouku, s garancí 3 zápasů pro 

všechna mužstva. Startovné činí 1.500 kč (pokrývá pronájmy hřišť, odměny rozhodčích, poháry a ceny pro úspěšné týmy). Z této částky je 400 

kč jako disciplinární limit na případné karetní prohřešky. Kladný zůstatek  limitu bude týmům převedem do ligové soutěže. Stejně tak jako 

záporný zůstatet bude z ligového limitu odečten. 

 

A teď už k samotnému systému turnaje, vylosování a rozpisu utkání pro úvodní týden. Turnajový pavouk je v příloze toho emailu. Týmy, které v 

úvodním týdnu vyhrají, pokračují v bojí o pohár. Mužstva, která prohrají svůj úvodní zápas se pak zúčastní dalších utkání v rámci skupiny 

poražených. Bude se jednat o 5 skupin po 3 účastnících, takže jim budou zajištěna ještě další 2 utkání.  

 

Každé utkání, které skončí nerozhodně v základní hrací době, rozhodují pokutové kopy. Více v pravidlech viz. níže. 

 

Rozpis utkání:  

 

Milo 1 - Nové Sady       

datum den čas utkání    rozhodčí 

28.5. čtvrtek 18:00 Zelené balet - Inter Šternberk  Antoš 

28.5. čtvrtek 19:00 Raptors team - El. Otáhal "A"  Antoš 

29.5. pátek 18:00 Arsenal Loučany - FC Creditas  Vavřinec 

29.5. pátek 19:00 Geoboys - Real HDO   Vavřinec 

29.5. pátek 20:00 Hajduk Olomouc - FC ZRTV Loko  Vavřinec 

30.5. sobota 9:00 FC Fiasco - United Players  Kumr 

30.5. sobota 10:00 Meta Pohořany - Darkside  Kumr 

        

        

Slavonín 1        

datum den čas utkání    rozhodčí 

28.5. čtvrtek 18:00 Dynamo Bystrovany - Sokol Pohořany  Dolanský 



28.5. čtvrtek 19:00 FK Krčmaň 97 - FC Skunk   Dolanský 

29.5. pátek 18:00 Sokol Dubany - Celtic   Vláčil 

29.5. pátek 19:00 FC Chelsea - Académica   Vláčil 

29.5. pátek 20:00 RK Kafki Přerov - NanoComplex  Vláčil 

30.5. sobota 9:00 Foxhunters - Kamerun   Perutka 

30.5. sobota 10:00 SK Véska - MFK Suchonice  Perutka 

30.5. sobota 11:00 MK Jívová - El. Otáhal "B"  Perutka 
 

Rozpis utkání bude na každý nový týden hotový nejpozději v neděli a bude vám vždy odeslán a bude dostupný i na stránkách 

www.mfolomouc.cz. 

 

Pravidla pro pohárová utkání:  

 

1) Hraje se 2 x 30 minut hrubého hracího času. 
  

2) Každé mužstvo je povinno nastoupit v jednotné sadě dresů. 
 

3) Každé mužstvo má na zápas připraven 1 míč způsobilý hře. 
 

4) Domácí přinesou na utkání zápis (stejný jako v lize), který po skončení utkání zůstává u rozhodčího. 

5) V zápise je označen kapitán a registrovaní hráči. 
  

6) Kapitán nastupuje do utkání označen páskou na ruce, a je oprávněn komunikovat s rozhodčím utkání. 

7) Do utkání mohou nastoupit na každé straně 2 registrovaní hráči do 40 let a 1 jeden nad 40 let. 

8) Žlutá karta - 100 kč z disciplinárního limitu 
  

9) Červená karta - 200 kč z disciplinárního limitu 
  



10) 3 x ŽK je stop na další zápas 
   

11) ČK je automaticky stop na další zápas 
   

12) Závažnější prohřešky jako urážlivé chování, projevy agrese proti soupeři nebo rozhodčímu budou projednávány na DK a mohou se 
přenášet i do nového ligového ročníku. 

13) Při remíze v základní hrací době rozhodují pokutové kopy, mužstvo vybere 3 střelce na každé straně. Od 4.série se mohou střelci 
opakovat. 

14) Pokutové kopy následují bez prodlení bezprostředně po remízovém utkání. 

15) Pokutovými kopy se ukončují i nerozhodná utkání ve skupinách o 17.-31.místo. 

16) Pro hráče, kteří jsou v trestu z předchozího období se tresty do poháru převádějí. 

 

Vaše další případné otázky Vám na tomto emailu velice rád zodpovím. 

 

Za Výkonný Výbor malého fotbalu Olomouc přeji hodně úspěchů a také zdraví. 

 

S pozdravem  

 

 

Tomáš Zeman 

 
 


