STAROBRNO
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www.univerzitniliga.cz

Starobrno univerzitní liga
v malém fotbale 2016/2017
,,4.sezóna, nová hřiště, více než 1000 hráčů, nové podmínky´´

Harmonogram

O co hrajete?

Hrací dny: pondělí, úterý a středa

 vítězný tým obdrží fotbalový
zájezd pro celý tým a putovní
Masarykův pohár
 druhý tým získá VIP prohlídku
pivovaru Starobrno s ochutnávkou
piva
 první 3 týmy obdrží 50 L sud
Starobrno a dárkové předměty
generálního partnera ligy –
STAROBRNO
 první 3 týmy získají poháry,
medaile a věcné ceny (trička,
škopky apod.)

Hrací časy: 18:00- 22:00
Podzimní část: září 2016- listopad
2016
Jarní část: březen 2017- květen 2017
Play-off část: 19.5.2017

Místo konání
Venkovní hřiště FC Nordic Brno (,,za
Lužánkami´´),
umělá
tráva
3.generace s umělým osvětlením

Ocenění budou nejlepší jednotlivci
soutěže, a to nejlepší brankář, nejlepší
střelec ligy a nejlepší hráč play-off.

Herní systém a účastníci
Herní systém – každý s každým v rámci skupiny,
následně vyřazovací systém, do kterého postupuje
prvních 16 nejlepších týmů
Účastníci – studenti, další členové akademické obce
a další (min. 60% hráčů musí být studenti)
Hrací čas – utkání trvá 2x25 minut dle pravidel
malého fotbalu
(!!! NOVINKA: každý tím si může vždy před začátkem podzimní a jarní části
určit 2 hrací časy nebo jeden hrací den v týdnu, kdy jim nebude plánovaný zápas)
Pravidla a rozhodčí- všechny zápasy se odehrají podle mezinárodních pravidel
malého fotbalu za dozoru profesionálních rozhodčích z řad BSMK
(!!! NOVINKA: každý tým může jedenkrát za sezonu vetovat jednoho
rozhodčího, aby daný rozhodčí nepískal žádná utkání jeho týmu až do konce
sezóny)
Počet hráčů na soupisce – každý tým má minimálně 10 hráčů, maximálně 25 hráčů
Registrační karty – student je povinen se prokázat platným studentským průkazem

Startovné
Startovné je stanoveno na 800,- Kč na každého hráče, který nastoupí alespoň na
1 soutěžní utkání. Pro hráče registrované v BSMK a hrající v minulých sezónách
Starobrno univerzitní ligu je startovné sníženo na 700,- Kč.
Startovné zahrnuje pronájmy hřišť, rozhodčích, materiální vybavení, zpracování
a medializaci výsledků, závěrečné ocenění, členský poplatek a jiné. Hráč
prakticky během sezóny již neplatí žádné poplatky.
Startovné se hradí na účet: 190994025/0300 Československá obchodní banka
NIKE: každý tým má právo na slevu na sportovní vybavení od společnosti NIKE
(40% sleva z první objednávky dresů, další objednávky se slevou 30%)

Výsledky, reporty a statistiky soutěže, medializace
Budou zveřejněny na internetovém portálu www.fotbal.univerzitniliga.cz a
www.bsmk.cz
Magazín Univerzitní ligy- Kompletní výsledky, statistiky, reporty a hlavně
sestřihy ze zápasů budou zpracovávány pravidelně ve formě magazínu za
podpory MUNI TV. Magazín bude následně zveřejněn na webu Univerzitní ligy,
na facebookových stránkách Univerzitní ligy, MUNI TV a stránkách partnerů.
Videa a fotografie z minulých ročníků najdete v sekci Galerie na stránkách
www.univerzitniliga.cz.

Povinnosti klubů a hráčů
1. Zástupci obou týmů jsou povinni dostavit se k utkání nejpozději 20 minut před
jeho začátkem k vypsání zápisu a předání průkazů ke kontrole.
2. Tým je povinen před vstupem do soutěže vypsat přihlášku a soupisku klubu.
3. Každý hráč je povinen vyplnit přihlášku hráče se všemi náležitostmi. Všechny
tyto dokumenty najdete na stránkách www.univerzitniliga.cz v sekci dokumenty.
4. Starobrno univerzitní liga v malém fotbale se řídí mezinárodními pravidly pro
malý fotbal s ohledem na modifikace Asociace malého fotbalu ČR a Soutěžním a
Disciplinárním řádem BSMK.
5. Každý tým je povinen na zápas zajistit min. 3 míče.

Organizátor soutěže
Univerzitní liga, z.s.
Žerotínové náměstí 617/9, 601 77 Brno, Czech Republic,
IČ: 2046211
Brněnský svaz malé kopané, z.s.
Hlinky 35, 603 00 Brno, Czech Republic,
IČ: 26642441

Kontaktní osoby
Michal Daniel, Starobrno Univerzitní liga
+420 774 140 381, daniel@univerzitniliga.cz
info@univerzitniliga.cz

