
Malá kopaná Velké Meziříčí o.s.
Jana Zahradníčka 9

594 01  Velké Meziříčí

MKVM o.s. SEZÓNA 2016/17 - PROPOZICE 
ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O MALOU KOPANOU VELKÉ MEZIŘÍČÍ

(DÁLE JEN "PROPOZICE")

Cílem zakladatelů je spestřit sportovní využití ve městě Velké Meziříčí a okolí. 
Tým Malé kopané Velké Meziříčí tvoří sportovní, tedy nejen fotbaloví, nadšenci,
kterým není lhostejný veřejný život v našem městě. Založili jsme občanské 
sdružení, jehož členem se může stát kdokoli, kdo akceptuje stanovy sdružení a
má společný zájem jako jeho zakladatelé.

Hlavní výhodou a zároveň cílem pořadatelů MKVM je vytvořit soutěž, která 
bude pro týmy a jejich vedoucí téměř bez starostí. Tedy žádné lajnování hřiště,
brigády, složité domlouvání termínů, ale přijedete na zápas, kde máte vše 
nachystáno. Domluvené rozhodčí, připravené kabiny, rozhodčí a pozápasový 
výsledkový servis.

Letos jsou dvě hlavní novinky a to výrazné snížení startovného na 
symbolických 500,- Kč za tým a zúžení sezóny na podzimní část. Jarní část 
bude tedy také samostatnou soutěží.

 

Parametry ligy malé kopané:

Hrací doba: 2 x 30 minut

Počet hráčů: 5 + brankář

Střídání: Hokejově (libovolný počet střídajících)

Branky: Házenkářské 2,0 x 3,0 m opatřené sítí

Hrací plocha: 44,0 m až 54,0 m x 24,0 m až 30,0 m

Auty: Házené

Balón: Fotbalový vel. 5

Hrací povrch: Přírodní, nebo umělá tráva

Hrací systém: Jednokolově podzim, nebo jaro

Hrací dny: Každé pondělí a čtvrtek od 19 do 22 h

Startovné: Na celou podzimní část 500,- Kč za celý tým

Členské příspěvky: Jsou součástí startovného, již se navíc neplatí

Počet hráčů na soupisce: 20 hráčů v ceně startovného

Platba rozhodčím: Zůstává platba rozhodčím 200,- Kč za zápas
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Dále čtěte pravidla v sekci dokumenty

Soutěž je vhodná pro registrované, i neregistrované hráče FAČR.

Hrajeme ve všední den, abychom zapojili i registrované hráče velké kopané.

ZÁKLADNÍ KROKY PRO ZÁJEMCE O LIGU MKVM:

KROK 1: Nezávazná přihláška

V případě, že máte třeba i předběžný zájem zapojit se do MKVM, vyplňte 
nezávazný formulář pro nové týmy, který najdete na webu www.mkvm.cz v 
pravém sloupci.

Druhou možností je kontaktovat pořadatele telefonicky, či e-mailem. Kontakty 
v sekci www.mkvm.cz/kontakty

Pokud jste již přesvědčeni, že chcete svůj klub přihlásit do MKVM, tak přistupte
prosím ke kroku 2.

KROK 2: Dokumenty a jejich řádné vyplnění

Stáhněte si tři důležité formuláře, které jsou potřeba pro účast Vašeho týmu v 
ligovém ročníku a následně je vyplňte:

a)   přihláška klubu
b)   soupiska týmu
c)   přihláška hráče

Přihlášku týmu a soupisku týmu vyplňte hůlkovým písmem čitelně rukou, nebo 
pošlete elektronicky v souboru doc, či pdf. 

Prosím pošlete ještě fotografii hráče a logo Vašeho klubu v souboru png.

Dokumenty najdete na www.mkvm.cz/dokumenty

KROK 3: Startovné

Do řádného přihlášení Vašeho týmu již chybí jen zaplacení startovného. 

Preferujeme platbu převodem, ale lze zaplatit i v hotovosti našemu 
pokladníkovi.

Číslo účtu MKVM o.s. i kontakty na pokladníka naleznete zde:

http://www.mkvm.cz/kontakty
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KROK 4
Ligové shromáždění

Prostřednictvím webu www.mkvm.cz obdržíte informaci o přesném termínu 
zasedání a místě konání. Zpravidla je tak učiněno nejpozději 14 dnů před 
zasedáním. Ligové shromáždění je název pro zasedání všech zástupců 
(Prezidentů, víceprezidentů, atd.) týmů dané ligové soutěže. Koná se jednou až
dvakrát ročně před začátkem nové sezóny a před začátkem jarní části, kde 
jsou probírány Propozice soutěže, startovné, dokumenty (přihlášky týmů, 
hráčů a soupisky týmů), směrnice a zveřejnění ekonomického hospodaření 
svazu za uplynulý rok.

Co Vám členství v Malé kopané Velké Meziříčí přinese? 

Hlavní naší myšlenkou je přinést členům organizace nové sportovní využití ve 
měste Velké Meziříčí a v jeho okolí. Chceme vytvořit fungující společenství, 
které bude spojovat sportovně naladěné spoluobčany dohromady. Malá kopaná
je, podle nás, sport nenáročný na sportovní vybavení, nenáročný na strávený 
čas a je sportem, ke kterému má většina populace kladný vztah. Přineseme 
Vám tento servis:

1. výsledek utkání Vašeho týmu je po skončení zápasu ihned zadáván na 
internetový portál MKVM (do výsledkové listiny i na jeho hlavní stranu), a
to spolu se statistikami zápasu (sestavy týmů, střelci, karty) a aktualizací
celkové tabulky, tabulky doma, venku, tabulky střelců a karetních 
hříšníků. Ostatní tak mohou vidět výsledek zápasu ihned po jeho 
skončení a naopak Vy zase můžete shlédnout výsledek jiných zápasů v co
nejaktuálnější možné podobě, kterou MKVM nabízí. 

 slevy na vybrané zboží a služby - zde můžeme zatím nabídnout partnery 
AMF ČR, tedy zboží NIKE a SABE.

 reporty z utkání - resumé z odehraného utkání Vašeho týmu nebo celého 
ligového kola dané soutěže - zde nás trochu zlačí bota - chybí nám 
schopný reportér - nevíte o někom?

 podrobné statistiky hráčů Vašeho týmu (historická bilance - počet startů, 
vstřelených branek, obdržených karet apod.) 

 podrobné statistiky Vašeho týmu (nejlepší umístění klubu v historii 
soutěží MKVM, vzájemná bilance s jiným vybraným týmem, počet 
využitých hráčů ze soupisky týmu v dané sezóně aj.)  

 

Tato propozice je platná od 5.9.2016
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