
    SMĚRNICE FOTBALOVÉ LIGY NEAFO SENIOR 

1. Fotbalovou ligu řídí organizační výbor (OV), který je složen z předsedy, 

místopředsedy, pokladníka, revizní komise a disciplinární komise. 

2. Vedoucí mužstev jsou povinni seznámit hráče s pravidly, směrnicemi, trestním 

řádem a musí zajistit pořádek a kázeň ve svém mužstvu. Vedoucí ručí za své 

mužstvo při všech akcích pořádaných LNS. 

3. Schůze LNS se budou konat před zahájením soutěže a po ukončení soutěže. 

Místo a čas konání schůze bude vždy s předstihem oznámeno. Schůze může 

být svolána také z důvodu mimořádné situace. Schůzi svolává OV a účastní se 

ji vedoucí mužstev. 

4. Fotbalová liga se hraje na vlastní nebezpečí hráčů.  

5. Fotbalová liga je určena hráčům nad 40 let a těm, kteří v roce pořádání ligy 

dosáhnou věku 40 let. 

6. Mužstvo předloží před zahájením soutěže soupisku hráčů, s uvedeným datem 

a rokem narození, číslem registračního průkazu, nejstaršího hráče a průměrný 

věk mužstva. 

7. Mužstva mohou mít na soupisce neomezený počet hráčů. 

8. Každý hráč musí mít registrační průkaz s razítkem LNS. 

9. Před utkáním předají vedoucí mužstev delegátu OV registrační průkazy hráčů 

pro zápis o utkání a současně soupisku hráčů, kteří v ten den budou hrát - 

jméno, příjmení, číslo dresu, číslo registračního průkazu. 

10. Kapitáni musí být označeni páskou. 

11. Mužstvo nastupuje v předepsaných úborech (dresech). V případě shodných 

dresů si domácí mužstvo navlékne rozlišovací trika, která vydá služba dne. 
12. Po ukončení utkání vedoucí mužstva nebo kapitáni podepíší zápis o utkání. 

13. Fotbalová liga se hraje na ploše 40 x 60 metrů v určeném areálu. 

14. Počet hráčů na hřišti je 7 + 1. 

15. Nejmenší počet hráčů na hřišti je 5 + 1. Nenastoupí-li mužstvo v daném počtu 

musí 5 minut před začátkem utkání nahlásit delegátu OV čekací dobu, která je 

maximálně 15 minut. Poplatek za čekací dobu je 50,-Kč. Nenastoupí-li mužstvo 

v daném nejmenším počtu, zápas je kontumován. 

16. Přestup je realizován se souhlasem bývalého mužstva a je hrazen poplatkem 

100,- Kč, bez souhlasu mužstva pak poplatkem 500,- Kč. 

17. Fotbalová liga se hraje systémem jaro - podzim. 



18. Utkání trvá 2 x 30 minut, v případě mimořádných klimatických podmínek, 

může být po dohodě mužstev, delegáta OV utkání a rozhodčího zkráceno na 

2x25 min. 

19. Konečná tabulka rozhodující o pořadí:  

a/ počet dosažených bodů                        d/ rozdíl 

b/ vzájemná utkání                                    e/ podíl 

c/ celkové skóre                                         f/ los    

20. Při nástupu na utkání musí mít každé mužstvo k dispozici jeden míč. 

21. Fotbalová LNS se hraje podle pravidel ČMFS s výjimkami:                                                               

      - při trestném kopu musí protihráč dodržet vzdálenost od míče nejméně 7m,  

      - pokutový kop se provádí ze vzdálenosti 8m, 

      - postavení mimo hru platí pouze za půlící čarou, 

      - při trestném kopu nesmí stát spoluhráč v malém vápně, 

      - střídání hráčů se provádí hokejovým způsobem a to ve vymezeném prostoru 

      od středu hřiště, 

      - jsou zakázány skluzy v souboji o míč, 

      - není povoleno hrát s vyměnitelnými kolíky na kopačkách a hráč musí mít 

      zvednuté stulpny. 

22.  Má-li některé mužstvo naléhavý a závažný důvod k odložení utkání je 

      povinno to nejméně 7 dní před určeným termínem utkání nahlásit 

      organizačnímu výboru. 

23.  Mužstvo, které požádá o odložení utkání je povinno si zajistit hřiště, 

      rozhodčího, zápis o utkání a nahlásit výsledek utkání. 

24.  Mužstva a služba jsou povinna se za každého počasí dostavit na hřiště, a 

      teprve rozhodčí, komisař a člen OV určí, zda je terén způsobilý ke hře. 

25.  První dvě mužstva hrající utkání jako první v tento den, musí být vždy na 

      hřišti. 

26.  Ustanovení 24. a 25. neplatí v případě, že kolo je zrušeno nejpozději 1 den 

      před termínem kola členem OV. 

27.  V případě odložení kola určí OV náhradní termín. 

28.  Při porušení směrnic obdrží mužstvo pokutu dle rozhodnutí OV. 

29.  Předseda OV v případě potřeby svolá vedoucí mužstev, kteří jsou povinni se    

      na jednání dostavit. V případě neuposlechnutí se postupuje dle trestního řádu 

      a rozhodnutí disciplinární komise. 

30.  Odstoupí-li mužstvo ze soutěže, nemá nárok na vrácení vkladu. 

31.  Námitky a případné protesty se podávají ihned po ukončení utkání, jinak na 

      připomínky nebude brán zřetel. 



32.  Každé mužstvo je povinno respektovat směrnice LNS a rozhodnutí OV. 

33.  Totožnost hráče při konfrontaci se prokazuje platným registračním průkazem, 

      OP, ŘP nebo jiným průkazem s fotografií. 

34.  Zvláštní události, které vzniknou během soutěže a nejsou obsaženy ve 

      směrnicích, budou řešeny OV LNS po ukončení každého hracího kola. 

35.  Na první schůzi OV LNS, před zahájením jarní části soutěže, musí každé 

      mužstvo zaplatit startovné ve výši 5500,- Kč a zaplatit pro své mužstvo 10ks  

      pozvánek na závěrečný večírek ve výši 1500,- Kč. 

36.  Dvě kola před ukončením soutěže končí veškeré přestupy a registrace 

      nových hráčů. 

37.  Při sudém počtu mužstev, jsou mužstva, která hrají jako první utkání, povinná 

      dodat dva asistenty rozhodčího a pomoc při podávání míčů. 

38.  Rozhodčí utkání deleguje organizační výbor. 

39.  V případě pochybnosti o věku hráče nebo jiných nesrovnalostí 

      (neregistrovaný hráč atd), musí být podán protest ihned po ukončení utkání a 

      to komisaři a delegátu OV. 

40.  Za vystavení registračního průkazu se vybírá poplatek 10,- Kč, za jeho 

      duplikát 50,- Kč. 

41.  Hodnocení výkonu služby provede delegát OV LNS a výsledek oznámí 

      komisaři služby. 

42.  Pokud se nedostaví k utkání některé z mužstev, jeho soupeř musí nastoupit 

      v počtu nejméně 5+1 na hrací plochu v dresech. Teprve poté následuje 

      kontumační výsledek. 

43.  Veškeré nové registrace, přestupy a jiné organizační záležitosti se budou 

      provádět s delegáty OV. Mužstvo, které potřebuje provést tyto změny, se musí 

      dostavit na hřiště včas a to nejpozději 15min. před zahájením utkání. 

44.  Tyto směrnice jsou závazné pro všechna mužstva, která se zúčastní soutěže 

      LIGY NEAFO SENIOR KRNOV 

 

 

V Krnově 10. 02. 2018 


