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A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

1. Organizátor súťaží 

Občianske združenie Malý futbal Košice (ďalej len „MFK) je hlavným a jediným 

organizátorom a riadiacim subjektom všetkých súťaži konaných o.z. MFK. MFK riadi súťaže 

prostredníctvom predsedu, rady združenia a pracovných komisií.  

 

2. Názov súťaží a počet tímov 

V sezóne 2022/2023 MFK organizuje amatérsku súťaž s názvom „Košická nová liga 

v malom futbale.“ Skrátený názov súťaže je „KNL Miniliga.“ Súťaž je rozdelená na 1. Košickú 

novú ligu (ďalej „1. KNL“) a 2. Košickú novú ligu (2. KNL).  

 

3. Hracie dni a časy 

a) Súťaže začínajú 1. kolom 17.9.2022 a končia v Máji alebo Júni 2023. 

b) Hracími dňami sú soboty, prípadne piatky. 

c) Hracie časy v základnej časti môžu byť od 9:00 do 18:00 a v play-off od 9:00 do 21:00. 

Vylosovanie je zverejnené na stránke www.knlminiliga.sk 

 

4. Miesto zápasov 

Všetky zápasy sa hrajú na Galaktickej ulici č. 9 v Športovom areáli Galaktik. Areál sa nachádza 

v Košiciach, v mestskej časti Košice – Nad Jazerom, 040 12.  

 

5. O súťažných stretnutiach 

a) Súťažné zápasy sa hrajú podľa pravidiel malého futbalu, upravené MFK. Pravidlá sú na 

webovej stránke v sekcii Dokumenty. 

http://www.knlminiliga.sk/
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b) Zápis o stretnutí prináša rozhodca stretnutia pred jeho začiatkom. Kapitáni tímov sú 

povinní skontrolovať správnosť údajov u hráčov, ktorí nastúpia na zápas. Ak nie sú čísla 

dresov predtlačené v zápise, tak kapitán je povinný napísať čísla dresov zúčastnených 

hráčov svojho tímu v zápase do zápisu.  

c) Mužstvo môže požiadať o konfrontáciu hráčov, rozhodca je povinný vykonať kontrolu 

totožnosti a napísať to do Zápisu o stretnutí. Počas konfrontácie je každý hráč povinný 

poskytnúť doklad totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz, prípadne iný 

doklad kde je fotografia s rodným číslom). Ak sa hráč odmietne preukázať dokladom 

o totožnosti, nie je možné aby v zápase nastúpil. 

d) Hráči musia nastupovať na stretnutia v jednotnom ustrojení. Čísla dresov musia byť 

zhodné s číslami uvedenými v Zápise o stretnutí. V prípade použitia piateho hráča v 

poli (hra power – play) musí mať tento piaty hráč ako náhradný brankár na sebe dres 

rozdielnej farby od farby ostatných aktérov stretnutia. Rozhodca môže umožniť pre 

takéhoto hráča aj použitie rozlišovacej vesty. Ak majú mužstvá rovnakú farbu dresov, 

jedno z mužstiev si oblečie rozlišovacie vesty, pokiaľ sa nedohodnú, je to mužstvo 

uvedené v zápise ako hosťujúce. 

e) Ak nemôže byť stretnutie odohrané, alebo dohrané „z vyššej moci“, bude znovu 

odohrané v termíne, na ktorom sa dohodnú mužstvá, resp. stanovenom riadiacim 

orgánom MFK.  

f) Ak sa stretnutie nekoná pre nedostavenia sa jedného z mužstiev, nezúčastnený tím je 

povinný uhradiť pokutu za nenastúpenie na stretnutie podľa Sadzobníka poplatkov.  

g) Hracia doba stretnutí je 2 x 25 min. hrubého času. Hracia doba je meraná rozhodcom 

stretnutia a časomierou.  

 

6. Oprávnenie na štart v súťažiach MFK 

a) Všetci hráči, ktorí nastupujú na zápasy v súťažiach MFK, musia byť riadne 

zaregistrovaní v informačnom systéme malého futbalu (ďalej „IS MF“). Hráč musí byť 

na súpiske tímu v čase začiatku zápasu. 

b) Hráč musí byť evidovaný v IS MF pred tým, ako nastúpi na svoje prvé stretnutie v 

súťažnom ročníku.  
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c) Mužstvo je povinné od dňa registrácie do troch pracovných dní uhradiť členský 

príspevok pre hráča podľa Sadzobníka poplatkov. 

d) Ručné dopisovanie hráčov na súpisku nie je možné. Registrácia hráča a pridanie na 

súpisku 24 hodín a menej pred začiatkom stretnutia je spoplatnené podľa Sadzobníka 

poplatkov.  Registrácia hráča a pridanie na súpisku priamo pred výkopom stretnutia je 

spoplatnené podľa Sadzobníka poplatkov. 

e) V prípade neoprávneného štartu hráča za mužstvo bude uložená pokuta danému 

mužstvu, kapitánovi a samotnému hráčovi podľa Sadzobníka poplatkov. 

f) Každý zúčastnený hráč nastupuje na vlastnú zodpovednosť. Minimálna veková hranica 

hráča, ktorý štartuje v súťažiach MFK je 16 rokov. 

g) Všetci neplnoletí hráči musia odovzdať čestné prehlásenie podpísané so súhlasom 

zákonného zástupcu. Za dodržanie vyššie uvedeného pravidla je zodpovedný klubový 

manažér. 

h) Nastúpiť môžu aj hráči, ktorí dovŕšia vekovú hranicu 16 rokov v priebehu súťaže.  

i) Za dodržanie správneho vypísania dátumu narodenia hráčov a odovzdania čestného 

prehlásenia pre hráčov mladších ako 18 rokov je zodpovedný klubový manažér. 

j) Všetci hráči, ktorí sú na súpiske mužstiev, musia mať potvrdenie o lekárskej prehliadke, 

ktorá je platná minimálne jeden rok. Za dodržanie tohto článku je zodpovedný vedúci 

mužstva.  

7. Súpiska – Mužstvo 

a) Každé mužstvo vstupuje do súťaže so svojím charakteristickým názvom. Vzhľadom k 

požiadavkám sponzorov je možné názov počas prebiehajúcej sezóny zmeniť podľa 

Sadzobníku poplatkov. 

b) Minimálny počet hráčov v súpiske IS MF je najmenej osem, maximálny počet hráčov 

nie je limitovaný.  

c) Dopĺňať súpisku o nových hráčov možno počas základnej časti. V play – off a baráži o 1. 

ligu, nie je možné dopisovať nových hráčov.  
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8. B tím 

a) Tím, ktorý hrá vo vyššej súťaži, môže mať B tím len v nižšej súťaži.  

b) Názov tímu môže byť zložený z dvoch častí, pričom druhá časť musí niesť názov 

mužstva, ktoré hrá vo vyššej súťaži a musí mať v označení písmeno B.  

c) A tím a B tím môžu mať maximálne troch spoločných hráčov na zápase. Títo traja hráči 

môžu byť v každom kole iný.  

d) B tím musí mať minimálne 8 kmeňových hráčov. 

e) Všetci hráči starší ako 40 rokov môžu hrať aj za A a B tím. 

f) B tím nemôže mať hráčov na striedavý štart.  

 

9. Klubový manažér 

a) Klubový manažér (ďalej „KM“) je osoba, zodpovedná za riadenie tímu a komunikáciu 

s riadiacimi orgánmi MFK a predsedom KNL Miniligy.  

b) KM môže ale nemusí byť hráčom tímu. 

c) KM zodpovedá za správnosť dodržania súpisky a údajov tímu v IS MF. 

d) KM riadi svoj tím v IS MF, registruje nových hráčov, pridáva hráčov na súpisku a má 

právo vykonať konfrontáciu.  

e) KM ma určeného svojho zástupcu v prípade svojej neprítomnosti. 

f) KM zodpovedá za včasnú úhradu všetkých poplatkov. 

 

10. Systém súťaží 

1. Košická nová liga 

• Sezóna 2022/2023 – 10 tímov v 1. KNL 

• Základná časť (každý s každým dvojkolovo) + play off + baráž o 1. ligu. 

• V základnej časti sa odohrá 90 zápasov.  

• V končenej tabuľke základnej časti rozhoduje: 1. Počet bodov, 2. Skóre, 3. Nižší 

počet inkasovaných gólov, 4. Vzájomný zápas, 5. Penaltový rozstrel 
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Systém play-off  

• Pavúk - prvých osem tímov postupuje do štvrťfinále, ktoré sa hrá na jeden zápas. Prvý 

tím hrá proti ôsmemu, druhý – siedmy, tretí – šiesty, štvrtý – piaty. 

• Víťazi štvrťfinále (ďalej „ŠF“) postupujú do semifinále (ďalej „SF“) – jeden zápas.  

• Porazení vo ŠF hrajú o umiestnenie. 

• Porazení v SF hrajú o 3. miesto a víťazi postupujú do finále. 

• Zápas o 3. miesto a finále sa hrá na jeden zápas. 

Po ukončení základnej časti, tím, ktorý sa umiestnil na 9. alebo 10. mieste v 1. KNL 

a zároveň má B-tím v 2. KNL, sa neposúva do baráže, ale hrá play-off. Do baráže o 1. ligu sa 

dostáva automaticky tím nad ním.  

2. Košická nová liga 

• Sezóna 2022/2023 – 11 tímov v 2. KNL 

• Základná časť (každý s každým dvojkolovo) + baráž o 1. KNL. 

• V základnej časti sa odohrá 90 zápasov.  

• Počet tímov je nepárny. Každý tím má jedno voľné kolo v jesennej a v jarnej časti. 

Systém - baráž o 1. ligu  

• Tím na 2. a 3. mieste po základnej časti hrá baráž o 1. ligu s 9. a 10. tímom z prvej ligy. 

• Baráž sa hrá systémom každý s každým jeden zápas. 

• Víťaz baráže postupuje resp. ostáva v 1. lige. 

• Pre ostatných sa zápasy po základnej časti v 2. KNL končia.  

 

Po ukončení základnej časti, tím, ktorý sa umiestnil na 2. alebo 3. mieste v 2. KNL a zároveň 

má A-tím v 1. KNL, sa nedostáva do baráže o 1. ligu. Baráž o 1. ligu hrá automaticky tím pod 

ním.  
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Rozlosovanie pavúka 1. KNL 

 

 

 

 

  

 

 

Baráž o 1. ligu  

 

 

 

 

b) V končenej tabuľke o baráž rozhoduje: 1. Počet bodov, 2. Vzájomný zápas, 3. Nižší počet 

inkasovaných gólov, 4. Rozdiel v skóre, 5. Penaltový rozstrel 

c) V prípade vzdania sa miestenky o účasť v 1. lige sa posúva miestenka automaticky na tím 

nižšie postavený v baráži, prípadne v základnej časti.  

Č. zápasu Štvrťfinále  

ŠF1 1 vs 8 

ŠF2 2 vs 7 

ŠF3 3 vs 6 

ŠF4 4 vs 5 

Č. zápasu Semifinále 

SF1 Víťazi  ŠF1 –  ŠF4 

SF2 Víťazi  ŠF2 –  ŠF3 

Č. zápasu O umiestnenie 

OU1 Porazení ŠF1 – ŠF4 

OU2 Porazení ŠF2 – ŠF3 

Zápas Finále 1. KNL 

O 3. miesto Porazení SF1 – SF2 

Finále Víťazi SF1 – SF2 

Zápas Finále o umiestnenie 

o. 7/8 miesto Porazení OU1 – OU2 

o. 5/6 miesto Víťazi OU1 – OU2 

Č. kola 1. zápas 2. zápas 

1. kolo 9 (1. KNL) – 2 (2. KNL) 10 (1. KNL)  - 3 (2. KNL) 

2. kolo 10 (1. KNL)  - 2 (2. KNL) 9 (1. KNL)  - 3 (2. KNL) 

3. kolo 10 (1. KNL)  – 9 (1. KNL) 3 (2. KNL)  – 2 (2. KNL) 
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11. Rozpis zápasov základnej časti 

Rozpis a rozlosovanie zápasov v základnej časti je určené na základe Bergerových 

tabuliek a koeficientu umiestnenia tímov v sezóne 2021/2022. 

 

12. Rozhodcovia zápasov 

Na všetky majstrovské stretnutia riadené MFK sú delegovaní licencovaní rozhodcovia. 

Každý rozhodca, ktorí má v záujme rozhodovať súťaže MFK musí úspešne ukončiť 

rozhodcovský test prispôsobený na pravidlá súťaží MFK a mať platnú rozhodcovskú licenciu. 

 

13. Dohrávky a predohrávky 

a) Dohrávky a predohrávky je vždy potrebné konzultovať so súperom s tým, že žiadajúce 

mužstvo o zmenu hracieho termínu odošle e-mail na (knlminiliga@gmail.com) a na e-mail 

súpera, kde je potrebný súhlas súpera. Ak nie je kontakt k dispozícii, riadiaci orgán vyzve 

súpera k vyjadreniu. Konzultáciu presunu zápasov je možné vyriešiť aj telefonicky a osobne na 

mieste. Po prijatí žiadosti schválenej súperom dá riadiaci orgán stanovisko. Takáto žiadosť 

môže byť odoslaná najneskôr 48 hodín pred začiatkom stretnutia, inak nebude akceptovaná. 

Poplatok o preloženie termínu zápasov je stanovený podľa Sadzobníka poplatkov.  

b) Posledné dve kolá základnej časti môžu byť len predohrávané. 

c) Zápasy v play-off, nadstavbe a baráži nie je možné dohrávať ani predohrávať v iný deň.  

d) Všetky dohrávky a predohrávky sú spoplatnené podľa Sadzobníka poplatkov. 

  

mailto:knlminiliga@gmail.com
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14. Zastavenie činnosti 

a) Napomínanie ŽK v stretnutiach  

Za ŽK v zápase je poplatok 4 €. 

• 3 ŽK – zastavená činnosť hráčovi na 1 stretnutie + 5 € 

• 6 ŽK – zastavená činnosť hráčovi na 2 stretnutia + 10 € 

• 9 ŽK – zastavená činnosť hráčovi na 3 stretnutia + 15 € 

• 12 ŽK – zastavená činnosť hráčovi na 4 stretnutia + 20 € 

b) Za ČK v stretnutiach určí trest riadiaci orgán MFK podľa Disciplinárneho poriadku. 

c) Hráč si začína odpykávať trest od najbližšieho zápasu a je povinný uhradiť stanovený 

poplatok do najbližšieho zápasu, v ktorom môže nastúpiť. Ak poplatok neuhradí, má zastavenú 

činnosť dovtedy (nemôže odohrať zápas), kým nebude uhradený.  

d) Po udelení trestu nesmie potrestaný hráč štartovať za mužstvo, až kým neuplynie trest.  

e) Všetky kluby sú povinné viesť si vlastnú evidenciu napomínaných hráčov a v prípade 

nezrovnalostí je rozhodujúca evidencia MFK. 
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B. HOSPODÁRSKE ZÁSADY 

1. Všeobecné pokyny 

Do súťaži MFK budú zaradené tie mužstvá, ktoré splnili podmienky, odovzdali prihlášku 

na ročník 2022/2023 a uhradili štartovné za tím a za každého hráča členský príspevok. 

 

2. Štartovné a členské poplatky 

a) Prihlásené tímy sú povinné uhradiť štartovné 175 € a členské za každého hráča 20 €. 

Po odohraní jesennej časti je členský poplatok za hráča 10 €. 

b) Mužstvá, ktoré stihli zaregistrovať všetkých svojich hráčov do IS MF v predchádzajúcej 

sezóne do 15.2.2022 majú zľavu zo štartovného 25 €. 

c) V prípade nedohranej sezóny vzniká nárok mužstvám a hráčom na vrátenie alikvotnej 

časti štartovného a členského. 

d) Odstúpenie/diskvalifikácia zo súťaže nemá vplyv na vrátenie štartovného a členských 

poplatkov. 

e) Poplatok za striedavý štart je 15 €.  

 

3. Platby 

a) Všetky platby, vrátane administratívnych a disciplinárnych poplatkov sa platia 

v hotovosti. 

b) V prípade neuhradenia platby v stanovenom termíne, môže riadiaci orgán udeliť 

sankciu, ktorá bude uverejnená v úradnej správe. 

 

4. Pokuty a poplatky 

a) Pokuty a poplatky sú mužstvá povinné uhrádzať v lehotách ustanovených cestou 

úradnej správy alebo inej písomnej výzvy. V prípade nezrealizovania tejto úhrady, 

môže mať klub zastavenú činnosť. 

b) Všetky poplatky si môžete pozrieť v dokumente „Sadzobník poplatkov.“ 
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C. PRESTUPOVÝ PORIADOK 

1. Prestupy 

a) Prestúpiť z jedného tímu do druhého sa môže uskutočniť v dobe od ukončenia jesennej 

časti ligy po začiatkom jarnej časti. 

b) Pri prestupe hráča zadáva klubový manažér žiadosť o prestup v IS MF, kde je potrebný 

súhlas hráča. Prestup schvaľuje administrátor. Pri prestupe hráča musí zostať na 

súpiske kmeňového mužstva aspoň 10 hráčov, inak nebude možné prestup schváliť. Pri 

prestupe hráča v striedavom štarte platia rovnaké podmienky. 

c) Prestup hráča je spoplatnený sumou uvedenou v sadzobníku 

 

2. Striedavé štarty 

a) Striedavý štart sa rozumie pravidlo, ktoré umožňuje hráčovi pohyb z tímu A do tímu X, 

pričom po schválení žiadosti o striedavý štart bude hráč figurovať v oboch súpiskách 

tímov. 

b) Striedavý štart nie je možné vykonať medzi tímami, ktoré sa nachádzajú v rovnakej lige. 

c) Tím, môže využiť maximálne 3 hráčov na striedavý štart. 

d) Na to, aby tím mohol zrealizovať striedavý štart, musí mať minimálne svojich 10 

kmeňových hráčov. 

e) Striedavý štart je spoplatnený podľa Sadzobníka poplatkov. 
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D. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Námietky a sťažnosti 

a) Námietky a sťažnosti je možné podať po zápase uvedením do Zápisu o stretnutí 

(námietku môže podať kapitán alebo klubový manažér).  

b) Po zápase je možné podať námietku elektronicky vypísaním formulára, ktorý je 

zverejnený na stránke v časti Dôležité / Dokumenty.  

c) Podať námietku môžete do 24 hodín po skončení zápasu a to v týchto prípadoch: 

• Proti výsledku stretnutia, priebehu stretnutia, štartu z niektorého súperovho 

hráča, popisu priestupkov vylúčených hráčov.  

• Rozhodnutiu riadiaceho orgánu MFK. 

Námietku nie je možné podať proti výkonu rozhodcu a ani proti jeho rozhodnutiu v 

priebehu stretnutia.  

Námietka obsahuje najmä tieto náležitosti:  

• označenie subjektu, proti ktorému sa námietka podáva,  

• označenie stretnutia a výsledku, prípadne inej skutočnosti, proti ktorej sa námietka 

podáva,  

• uvedenie skutočností, ktorými mal byť porušený predpis alebo rozhodnutie,  

• uvedenie dôkazov (svedkov, listín, inej dokumentácie) a spôsobu, akým budú 

riadiacemu orgánu súťaže poskytnuté a v akom termíne; najneskôr však do 48 hodín 

po podaní námietky, ak riadiaci orgán nestanoví inak, čoho sa namietajúci klub 

domáha. 

 

Propozície súťaží schválil predseda MFK dňa 11.9.2022 a sú záväzné pre všetky mužstvá, ale aj 

pre riadiaci orgán MFK. Tieto propozície nadobúdajú účinnosť dňom schválenia. 
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V Košiciach dňa 11.9.2022                                                                                    Schválil 

                                                                                                                       Bc. Michal Kovačevič                                                                    


