
 

 

 

KLATOVSKÁ KAPITOL 
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Ustanovující schůze prezidentů pro rok 2017 

 

Termín : 

Restaurace Hotelu Rozvoj Klatovy - 3.4.2017 od 19,00 hod 

 

Program : 

 

1. Organizace soutěže pro rok 2017 – rámcové přihlášky družstev 

 

2. Hrací plán soutěže – hlasování dle varianty 1 až 3 

 

3.Přestupy, registrační průkazy 

 

4. Návrh termínu schůze rozhodčích 

 

5. Diskuze 

 

 

 

Pozn.: Pakliže by jste kdokoliv chtěli program zasedání doplnit, či máte 

jakoukoliv poznámku, názor na chod, či na zlepšení soutěže prosím o 

zaslání na e-mail : bina@betonstavby.cz, nebo volejte na tel. 602 478119. 

Předem děkuji K.Bína – pořadatel soutěže. 
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KLATOVSKÁ KAPITOL LIGA 2017 v malé kopané  

21.ročník 

 
 

Herní řád Klatovské KAPITOL ligy v malé kopané 2017 – propozice  

soutě že 

 
Pořadatel soutěže : Karel Bína (FC BS Stars, IČ:26587131)  

 

Termín soutěže : duben 2017 – říjen 2017 

 
Řídící orgán : ředitel soutěže -  Karel BÍNA 

                          

Odvolací komise : 1 člen řídícího orgánu 

                              2 zvolení zástupci 1.ligy  

                              2 zvolení zástupci 2.ligy 

                             

Kandidáti do odvolací komise budou zvoleni na rozlosování soutěže z  řady presidentů jednotlivých 

zúčastněných týmů. Pro následné rozhodnutí v případě odvolacího řízení je nutná účast člena 

řídícího orgánu a min.3 členů. Z rozhodování je vyloučen člen odvolací komise, kterého se 

případný protest bude týkat. 

 

Pořadatel utkání : je mužstvo uvedené v rozlosování na prvním místě 

 

Systém soutěže :  
 
Varianta č. 1 
Dlouhodobě hraný model dvou až tří lig dle počtu přihlášených účastníků. Aktuálně tedy 1. a 2. 

liga, hrací systém každý s každým doma  - venku. Jeden až dva sestupující mezi ligami. 
 
Varianta č.2  
Při počtu účastníků do 18 týmů hrací systém jedné ligy, kdy jednotlivé týmy budou hrát každý s 

každým jeden zápas, rozlosování jednotlivých domácích zápasů v odvislosti od vylosovaného 

startovního čísla. Tato varianta bude vybrána automaticky, pakliže bude přihlášeno méně než 14 

účastníků – včetně. 
 
Varianta č.3 
Při počtu účastníků do 18 ks týmů. Rozlosování týmů (výkonnostně dle pořadí v 2016) do dvou 

skupin – po max. 8 - 9 týmů – bez ohledu na první nebo druhou ligu. Zápasy v základní skupině 

jednokolově každý s každým, následně 4 – 5 nejlepších do skupiny o celkové vítězství (skupina o 

1.-8.(10.) místo, jednokolově každý s každým), zbylé týmy ve skupině o umístění (9.(11.)-18.), opět 

jednokolově každý s každým.  
 
 
Případná další herní varianta dle Vámi zaslaného návrhu bude zařazena do hlasování v rámci 

ustanovující schůze prezidentů (viz 3.4.2017). 



O herní variantě dle výše uvedených variant bude s konečnou platností rozhodnuto 

hlasováním na ustanovující schůzi prezidentů jednotlivých týmů. Žádám tedy zástupce 

jednotlivých týmů, aby tyto varianty projednali se svojí členskou základnou. 
 
 
Účastníci soutěže : jsou řádně v termínu přihlášená mužstva  

 

Hrací dny : Hracím dnem Klatovské KAPITOL ligy 2017 v malé kopané je bez rozlišení 

jednotlivých ligových soutěží  sobota nebo neděle. Je na zvážení každého týmu jaký hrací den si 

zvolí, není však přípustné, aby ho během soutěže měnil !!!  

Hrací časy na hřišti Masarykovy ZŠ a  Gymnázium KT jsou následující pro sobotu i neděli : 9,00 

hod, 10,30 hod, 12,00 hod, 13,30 hod, 15,00 a 16,30 hod. Jiné výkopy zápasů zde nejsou přípustné.  

Pozn.: Hrací časy jednotlivých týmů a zápasů budou na hřišti ZŠ Masarykova domluveny 

pořadatelem soutěže po rozlosování soutěže !!!  

Start hráčů : V mužstvech mohou startovat pouze muži a dorostenci starší 15 let. V utkání může 

nastoupit max. 11 hráčů, za tým může být na soupisce mužstva max. 25 hráčů.  

Změna o registrovaných hráčích : Od roku 2008 bylo zrušeno pravidlo o registrovaných hráčích, 

tzn. že do soutěže mohou vstoupit libovolní hráči registrovaní jak u FAČR, stejně  tak i u jiných 

národních fotbalových svazů. Zrušeno bylo i pravidlo o době, po kterou nemohl vstoupit 

registrovaný hráč mezi registrované. Všichni hráči, kteří budou napsaní na zápise k utkání jsou 

povinni v případě konfrontace rozhodčím utkání předložit Registrační průkaz hráče Klatovské 

KAPITOL ligy jako doklad na prokázání své totožnosti. V případě, že tým poruší pravidlo o startu 

registrovaných hráčů (myšlena registrace v Klatovské KAPITOL lize), budou mu všechna utkání, 

ve kterých dotyčný hráč nastoupí kontumována ve prospěch soupeře. 

 

Soupiska mužstva : Každé mužstvo do 10.4.2017 předloží řediteli soutěže soupisku mužstva ve 

dvojím vyhotovení, která bude obsahovat jméno, příjmení, e-mail a rodné číslo hráče a dále 

aktuální fotografii každého nového hráče (formát fotografie – viz občanský průkaz), na zadní 

stranu fotografie je nutné uvést jméno hráče. Tato fotografie bude vylepena do registračního 

průkazu (v příloze vzor), bez kterého nebude moci hráč nastoupit do utkání Klatovské 

KAPITOL ligy 2017.   
 

Pozn. Toto platí pouze pro nově přihlášené týmy popř. nové hráče, které stávající týmy hrající 

Klatovskou KAPITOL ligu budou přihlašovat na svých soupiskách. 

  

S přihláškou rovněž předá pořadateli ke kontrole veškeré registrační průkazy hráčů, které bude 

přihlašovat na soupisce (toto kdyžtak už vezměte na schůzi prezidentů) !!!.  

 

Pro ostatní hráče zůstávají v platnosti registrační průkazy vydané v roce 2003, 2004, 2005, 

2006,2007, 2008, 2009,2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ,2015 a 2016. 

Prezidenti týmů, u nichž dojde k přestupu hráčů během současného zimního termínu  

(nejpozději do 10.4.2017) předloží pořadateli soutěže spolu s registračním průkazem 

předmětného hráče i písemný souhlas prezidenta mateřského oddílu. U hráčů, jejichž klub 

zanikne, budou buď vystaveny nové registrační průkazy a nebo bude tato změna klubu 

zapsána jako přestup do stávajících registračních průkazů.   
 

Na soupisku lze uvést maximálně 25 hráčů. Soupiska i registrační průkaz hráče bude ověřen 

řídícím orgánem, aby je mohlo mužstvo při zápasech předkládat rozhodčímu .      

 

Registrační průkazy: Každý hráč, který hraje Klatovskou KAPITOL ligu musí mít svůj registrační 

průkaz – na kterém bude uvedeno jméno a příjmení, datum narození a rodné číslo, aktuální 

fotografie požadovaného rozměru a název týmu, za který nastoupí v soutěži. Tento registrační 



průkaz bude kapitán mužstva vždy předkládat ke kontrole rozhodčímu před zahájením utkání. Bez 

registračního průkazu nesmí hráč k utkání nastoupit. V případě jeho ztráty je nutné se obrátit na 

pořadatele soutěže, který vyhotoví průkaz nový za cenu 40,- Kč/ks. 

 

Přestupní termín : Je stanoven na termín od  26.6 –11.8.2017 a je omezen takto. Každý tým může 

v tomto termínu dopsat na svoji soupisku max. 3 nové hráče (bez registračního průkazu) nebo tři 

hráče z jiného mužstva a to pouze v případě, že nemá vyčerpán limit 25 hráčů na soupisce. 

V opačném případě musí nadbyteční hráči přestoupit do jiného klubu nebo musí být jejich 

registrační průkaz předán pořadateli soutěže do úschovy a tento hráč nemůže dále nastoupit za 

oddíl, u kterého je registrován.  

Přestupy hráčů budou zapsány v registračních průkazech hráčů a budou potvrzeny pořadatelem 

soutěže, jinak jsou neplatné – vyřizování těchto přestupů je umožněno pouze prezidentům klubů, 

kterých se to týká, přestup si nemůže zařizovat pouze hráč bez souhlasu prezidenta klubu.  

Přestupní termín stávajících hráčů KAL do jiných klubů než za které hráli v roce 2016končí 

dnem odevzdání přihlášek tj. 9.4.2017 – pro nové hráče popř. nové kluby a jejich členy platí opět 

pravidlo o startu hráčů. V tomto zimním přestupním termínu není nijak počet přestupujících 

hráčů omezen. 
 

Hospodářské náležitosti : Mužstvo se zúčastní soutěže na vlastní náklady. Startovné do soutěže 

pro mužstvo činí 3000,- Kč a musí být složeno řediteli soutěže do nejpozději 10.4.2017. Startovné 

zahrnuje též poplatek za rozhodčí – oceňování viz Rozhodčí.  

 

 
Pojištění účastníků soutěže : Pojištění si každý hráč zajišťuje samostatně. Upozorňujeme hráče, že 

pokud mají sjednáno úrazové pojištění a nemají sjednáno připojištění na sport (fotbal), tak se toto 

úrazové pojištění na tuto ligu, vzhledem k tomu, že je to hromadně organizovaný sport, nevztahuje. 

 

Hrací doba : 2 x 25 minut, přestávka 5 minut 

 

Střídání : provádí se hokejovým způsobem – hráč, brankář jen v přerušení hry po souhlasu 

rozhodčího. Hráč smí vystřídat jen v místě k tomu určenému. 

 

Rozhodčí : Každý tým ve své přihlášce uvede minimálně dva rozhodčí, kteří budou za své týmy 

považováni za delegované rozhodčí a budou řádně proškoleni před zahájením soutěže pořadatelem 

soutěže. Bez dodržení tohoto pravidla nebude tým přihlášen do soutěže. Pořadatel soutěže bude 

vždy s časovým předstihem delegovat rozhodčí k jednotlivým utkáním.  

 

Delegovaný rozhodčí obdrží za jeden odpískaný zápas v Klatovech či Točníku 100,- Kč, za 

odpískaný zápas na hřištích v Janovicích nad Úhlavou, Mochtíně, Dolanech a Chlistově 150,- Kč 

(případně jiná hřiště do 12 km od KT), za zápasy v Milencích, Nýrsku, Čachrově či Plánici 200,- 

Kč – nebo na jiných nad 12 km od KT. Odměny zahrnují poplatky na PHM. 

Rozhodčí z Nýrska, Milenců, Plánice, Chlistova, Mochtína a Dolan (rozuměno adresou svého 

bydliště)  budou při pískání v Klatovech odměňováni opačným sazebníkem, při pískání v místě 

svého bydliště obdrží 100,- Kč.  

   
Hlášení výsledků : Delegovaný rozhodčí je povinen předat, popřípadě telefonicky, formou SMS 

nebo e-mailem oznámit řediteli soutěže výsledek utkání do nejpozději pondělí  9,00 hod 

následujícího týdne po odehrání zápasu. Následně je povinen zápis o utkání vhodit do schránky 

v Kličkově ulici v Klatovech čp.458 a to do nejpozději  úterý do 15 hod.  V případě, že nebude 

nahlášen výsledek utkání ve stanovený termín popř. nebude předán zápis o utkání ve stanovený 

termín bude dotyčnému rozhodčímu krácena jeho odměna o 50 %, pakliže rozhodčí nedoručí 



zápis o utkání ani do dne zahájení dalšího kola, bude jeho odměna krácena o 100 % !!!. 

Tabulka postihů rozhodčích – viz pravidla Rozhodčí.  
Kontaktní telefon pro nahlášení výsledků je 602 478 119, nebo e-mail : bina@betonstavby.cz. 

 
 
Námitky a odvolání : Má právo napsat do zápisu o utkání kapitán mužstva, prostřednictvím 

rozhodčího, popř. je může mužstvo rozšířit o odvolací list, který do nejpozději 48 hod po utkání 

s odvolacím poplatkem ve výši 250,- Kč předá řediteli soutěže. V případě oprávněnosti odvolání 

bude poplatek vrácen.  Průběh odvolacího řízení – viz odvolací komise. 

 

Pořadí týmů po ukončení soutěže : 
počet bodů 

vzájemné zápasy 

skoré ze vzájemných zápasů 

celkové skoré 

počet vítězství 

los 

 

Ceny : Po skončení soutěže proběhne slavnostní vyhlášení výsledků soutěže v reprezentativních 

prostorách v Klatovech popř. v jejich okolí. Pořadatel soutěže věnuje do soutěže věcné ceny 

(poháry pro všechny zúčastněné týmy dle pořadí v soutěži). Dále budou oceněni nejlepší střelci, 

brankáři a rozhodčí, osobnost ligy, dále bude vyhlášen nejlepší hráč jednotlivých lig a udělena cena 

fair play. Celkový vítěz soutěže obdrží do ročního užívání nový putovní pohár, věnovaný do 

soutěže pořadatelem v roce 2016. Putovní pohár získá do trvalého vlastnictví tým, který ho vyhraje 

třikrát.  

Nadále bude na internetových stránkách soutěže www.afl.cab.cz probíhat Tipovačka, jejíž 

vítězové taktéž obdrží věcné ceny.  
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Předpokládané termíny zápasů : (hrací den 1.liga – sobota i neděle, 2.-liga – sobota i neděle) 

Termíny kol Termín  Kolo  Termín 

1.  22.-23.4.2017  10.  19.-20.8.2017 

2. 29.4. -30.4.2017  11. 26.-27.8.2017 

3. 6.-7.5.2017  12. 2.-3.9.2017 

4. 13.-14.5.2017  13. 9.-10.9.2017 

5. 20.-21.5.2017  14. 16.-17.9.2017 

6. 27.-28.5.2017  15. 23.-24.9.2017 

7. 3.-4.6.2017  16. 30.9 -1.10.2017 

8. 10.-11.6.2017  17. 7.-8.10.2017 

9. 17.-18.6.2017  18. 14.-15.10.2017 

     

     

 

 
Předpokládané složení jednotlivých lig pro rok 2017 dle výsledků a účasti  v roce 2016 

(platí pro herní variantu č.1) 
 

 1.liga 2.liga 
1. Draci Klatovy Magic 

2. AFK Geroj Klatovy PS Křeč Mochtín 

3. Buvolss Nýrsko SH Bukvy Tokio 

4. SK Norton Milence ST Smrk Klatovy 

5. Fireballs Klatovy Vyliž team Klatovy 

6. Mušlák team Tady a teď Nýrsko 

7. Red dogs Kal  Divadlo snů Klatovy 

8. Modrá nudle SK Chlistov 

9. ANFK Černý uhlí Klatovy  

   

   

    
   

   

Pozn.: Bude řešeno jako hlavní bod ustanovující schůze. Pakliže by se přihlásilo více než 20 týmů, 

organizační plán soutěže bude řešit schůze prezidentů.  

 

Postupy a sestupy : poslední dva dolů, první a druhý postup. 

Hrací plán : každý s každým doma - venku 

 



Pokuta 500,- Kč za první kontumaci. Za druhou kontumaci pokuta 

1000,- Kč. 

Toto bude řešeno vybráním vratné kauce před zahájením soutěže. Bude skládat 

každý tým společně se startovným (na týmy, které v roce 2016 neměli žádnou 

kontumaci se výběr kauce nevztahuje – bude použita kauce z roku 2016). 

 

 
 

 

Kontakt na ředitele soutěže : 
 

Karel Bína 

Ježovy 71 

340 21 ŠVIHOV 

tel: 376 360 173 zaměstnání cca 8 – 17 hod 

mobil : 602 478 119 kdykoliv 

e-mail : bina@betonstavby.cz 

 

Korespondenční adresa a schránka pro odevzdávání zápisů z utkání : 

Kličkova 458 

339 01 Klatovy 2 
 

 

Oficiální internetové stránky soutěže 

Klatovská KAPITOL liga 2017 v malé kopané  

www.afl.cab.cz 

 

Oficiální stránky Asociace malé kopané ČR 

mailto:bina@betonstavby.cz
http://www.afl.cab.cz/

