


Propozice k Českému 
národnímu poháru 2022 
9. 7. 2022, Plzeň 





Začátek a konec turnaje, místo konání 

Turnaj se koná v sobotu 9.7.2022 od 8:00 do 18:00 ve sportovním areálu 
Prokopávka, TJ Lokomotiva Plzeň, K Prokopávce 1473/45, 323 00 Plzeň 
 
Časové rozmezí bude upřesněno podle počtu přihlášených týmů. 



Herní systém a postup do evropských pohárů 

V základní skupině hraje každý s každým jednou, počet postupujících ze základních 
a příp. osmifinálových skupin bude stanoven po uzávěrce přihlášek týmů. V 
průběhu hracího dne mají všichni účastníci turnaje (dle soupisky týmu + max. dva 
členové realizačního týmu) zajištěn oběd a pitný režim po celý den. Nejlepší týmy 
ČNP 2022 se kvalifikují do evropských pohárů. Do Ligy mistrů, která se bude konat 
v termínu 31. 8. - 4. 9. 2022 v Černé Hoře (Herceg Novi), se kvalifikuje vítěz ČNP 
2022. Liga mistrů je určena po 24 týmů. Pokud dostane ČR i druhé místo na tomto 
turnaji, kvalifikuje se také poražený finalista. V opačném případě se kvalifikuje do 
EMF EUROCUPu, který se bude konat v termínu 14. - 18. 9. 2022 v Maďarsku 
(Hajdúszoboszló). EMF EUROCUP je určen pro 32 týmů. Spolu s poraženým 
finalistou budou osloveni další možní účastníci podle konečného pořadí v rámci 
ČNP 2022 a podle konečného počtu míst pro ČR. Případné změny v termínech, 
nebo v samotném konání evropských pohárů, bude oznámeno na základě 
rozhodnutí Evropské federace malého fotbalu. 



Hrací doba, nasazení týmů do skupin, 
prezentace, rozměry branek, počet hřišť 
 
Hrací doba bude určena dle počtu přihlášených týmů a rozpisu turnaje. 
 
Týmy budou nasazeny do skupin losem, který proběhne 5.7.2022. 
 
Týmy se musí prezentovat v dějišti turnaje nejméně 60 minut před zahájením 
své základní skupiny. 
 
Branky jsou o rozměrech 4 x 2 m. 
 
Hraje se na čtyřech hřištích s UMT IV. generace.  



Povinnosti týmů před začátkem turnaje 
Od ročníku 2022 je možné se registrovat pouze prostřednictvím předsedy svého 
oblastního svazu malého fotbalu. Předseda oblastního svazu musí zaslat e-mail na adresu 
rene.pazdera@malyfotbal.cz, ve kterém je třeba uvést název týmu, kontaktní telefon a e - 
mail společně se jménem pověřeného zástupce týmu a také titul, ze kterého daný tým na 
turnaj postoupil (např. mistr ligy, vítěz ligového poháru, apod.). 
 
Registraci týmu je možné provést výhradně prostřednictvím nového informačního 
systému malého fotbalu v administraci systému Českého národního poháru. O tomto 
procesu budou všichni účastníci informováni zvlášť pověřenou osobou AMF ČR.  
 
Minimální počet hráčů na soupisce je 7, maximální 14. Soupiska týmu se zadává 
elektronicky do informačního systému Českého národního poháru nejpozději do uzávěrky 
přihlášek týmů. Případné změny v soupisce je možné udělat elektronicky kdykoli, avšak 
nejpozději do prezentace týmu v dějišti turnaje. Každý hráč je povinen mít při sobě doklad 
totožnosti, tj. občanský průkaz, řidičský průkaz, nebo pas. 



Povinnosti týmů před začátkem turnaje 

 
Každý tým je povinen mít minimálně dva míče způsobilé ke hře pro 
předzápasové rozcvičení, míče pro samotná utkání dodá pořadatel. Hracími 
míči budou míče značky PUMA velikosti 5. Tým, který je uveden v utkání 
jako domácí, je povinen mít na sobě rozlišovací dresy v případě, že tak 
rozhodčí nařídí z důvodu stejné barvy dresů soupeře. 
 
Každý tým je povinen mít jednu sadu dresů stejné barvy, tedy dresy, 
trenýrky a štulpny. Brankář musí mít dres odlišné barvy od hráčů v poli. 
Kapitán týmu musí být označen kapitánskou páskou. 



Povrch hřiště a povolená obuv hráčů, 
ubytování týmů 
 
Povrchem je umělá tráva IV. generace. Je povoleno hrát v obuvi turf, v 
sálové obuvi, nebo litých kopačkách. Přísně zakázány jsou kopačky s 
vyměnitelnými kolíky. 
 
Případnou rezervaci ubytování je doporučeno provést přes booking.com, 
nebo obdobnou formou.  
 
Další možností je kontaktování hlavního organizátora akce.  
 



Startovné, termín uzávěrky přihlášek a 
úhrady vratné kauce 
 
Startovné pro účast na turnaji činí 1.000,- Kč za tým. Tato částka bude 
ponížena z vratné zálohy, která činí 2.500,- Kč a musí být uhrazena z účtu 
oblastního svazu na účet AMF ČR. 1.500,- Kč bude závazně přihlášeným 
týmům na účet oblastního svazu zasláno zpět, pokud se turnaje zúčastní. 
Týmu, který se závazně přihlásí a na turnaj nedorazí, kauce propadá.  
 
Uzávěrka přihlášek týmů je v neděli 3.7.2022. Vratná kauce se hradí do 
téhož termínu, tedy 3.7.2022 na účet Asociace malého fotbalu ČR:  
107 - 7395200227/0100. 
 
Do zprávy pro příjemce uveďte: "vratná kauce - název týmu." 



Pravidla turnaje, rozhodčí 

Turnaj se bude hrát podle pravidel Superligy malého fotbalu s tím rozdílem, 
že v utkáních základních skupin se nebudou kopat penalty. Tzn. že remíza je 
konečným výsledkem, za který každý tým obdrží po 1 bodu. Za výhru jsou 3 
body, za prohru 0 bodů.  
 
Při rovnosti bodů v tabulce rozhoduje nejdříve vzájemný zápas (příp. 
minitabulka), potom rozdíl skóre, dále vyšší počet vstřelených branek. 
Nerozhodne - li ani jedna z těchto věcí, přijde na řadu los. 
 
Každé utkání bude řídit jeden hlavní rozhodčí a jeden pomezní rozhodčí. V 
rámci Českého národního poháru 2022 proběhne licenční školení 
rozhodčích Superligy malého fotbalu. 



Disciplinární řízení, individuální soutěže, 
Antidopingový výbor ČR 
 
Případné disciplinární provinění bude řešeno Disciplinární komisí a Odvolací 
a revizní komisí Asociace malého fotbalu ČR zastoupených vedením turnaje.  
 
Vyhlášeny budou tři kategorie jednotlivců - nejlepší  brankář, nejlepší střelec 
a nejlepší hráč turnaje. 
 
Nevylučuje se možnost příjezdu antidopingového komisaře Antidopingového 
výboru České republiky, který má právo odebrat vzorek moči náhodně 
vybraným hráčům. Seznam zakázaných látek a postup při provádění 
antidopingové kontroly najdete na adrese: 
https://www.antidoping.cz/cs/seznam-zakazanych-latek-a-metod-dopingu 



Výsledky turnaje, organizátor turnaje, 
ostatní ujednání 
Aktuální, průběžné výsledky turnaje, pořadí a fotky najdete na internetovém portálu 
Českého národního poháru (bude spuštěn do začátku turnaje) na Facebooku a 
Instagramu AMF ČR.       
 
Organizátorem turnaje je Asociace malého fotbalu ČR, z.s. Roháčova 14, 130 00 Praha 3, 
IČ: 269 95 751. 
 
Asociace malého fotbalu ČR, z.s. a řídící orgán turnaje si vyhrazují právo na změny v 
tomto dokumentu, jakožto i ve všech navazujících dokumentech, a to jak v souvislosti s 
navrženým a schváleným rozpočtem VH AMF ČR , tak i v souvislosti s jinými nenadálými 
událostmi, které nebyly známé před a v době platnosti tohoto dokumentu. 
 
Všichni účastníci soutěže, hráči, funkcionáři a ostatní fyzické osoby jakkoli se podílející na 
hře samotné a organizaci soutěže se jí účastní na VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. 



Komunikace s týmy před turnajem: 
Mgr. René Pazdera, generální sekretář AMF ČR 
+420 602 725 382 
rene.pazdera@malyfotbal.cz 
 
Komunikace s týmy během turnaje: 
Petr Brejla, zástupce AMF ČR 
+420 731 847 742 
petr.brejla@malyfotbal.cz 

Kontaktní osoby 
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