
              LIGOVÝ POHÁR 

         PRAMAKO.CZ 
 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
VYPISOVATEL: 

Pražská malá kopaná – www.pramako.cz 
Vedoucí soutěže je Pavel Kvapil, mobil: 773 110 716, email: info@pramako.cz 
 
PRÁVO ÚČASTI: 

Právo účasti v Ligovém poháru mají všechny registrované týmy Pramako. Ligový pohár je 
rovněž otevřen týmům mimo soutěž. Seznam přihlášených týmů bude k dispozici na webové 
stránce: www.pramako.cz/ligovy-pohar s pravidelnou aktualizací. 
 
PŘIHLÁŠKY: 

Přihlášky do Ligového poháru probíhají elektronickou formou na email info@pramako.cz, kde bude 
uveden název týmu, kontaktní osoba na vedoucího týmu s telefonem a platnou emailovou 
adresou. Jako předmět emailu uveďte název týmu. 

Uzávěrka přihlášek je 31.3.2015 
 
ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 

Startovné v Ligovém poháru je následující: 
200,- Kč pro registrované týmy Pramako. 
400,- Kč pro týmy mimo ligu Pramako.  
Částku posílejte na číslo účtu:  2400323748/2010 (Fio Banka) nejpozději do 3.4.2015.  
Jako VS uveďte mobilní číslo na vedoucího týmu a do zprávy pro příjemce název týmu. 
 
HRACÍ SYSTÉM: 

Hrací systém Ligového poháru bude upřesněn podle počtu přihlášených týmů. 
 
TERMÍNY: 

Hrací dny Ligového poháru jsou úterý až čtvrtek.  
Každý tým napíše do přihlášky, jaký preferuje hrací den - zda úterý, středu nebo čtvrtek. 
Zápas Ligového poháru může začít nejdříve v 17:30 hodin  
nejpozdější výkop může být v 21:00 hodin !!! 
 
CENY A FINANČNÍ ODMĚNY: 

Každý tým obdrží diplom za účast. 
VÍTĚZ Ligového poháru putovní pohár a medaile a 1000,- Kč v hotovosti 
1. - 4. tým pohár 
Nejlepší střelec Ligového poháru trofej 
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TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
PŘEDPIS: 

Hraje se podle pravidel Pramako. Domácí tým v rozpise si zajišťuje své hřiště! 
 
POSTUPOVÝ KLÍČ: 

V kolech, která se hrají na dva zápasy, může být v základní hrací době i remíza. Platí pravidlo 
o více vstřelených brankách na hřišti soupeře při rovnosti skóre. V případě remízy v základní 
hrací době, v kolech, kde se hraje na jeden zápas, se kopají 3 pokutové kopy, při kterých musí 
nastoupit různí hráči týmu. Pokud tři série nerozhodnou pokračuje se po jedné sérii do 
rozhodnutí. V těchto sériích již může penaltu kopat i stejný hráč.  
 
ROZHODČÍ: 

Každý přihlášený tým bude mít i povinnost pískat. Své zápasy k pískání je možnost odprodat 
delegovaným rozhodčím (http://pramako.cz/piskani-zapasu-maleho-fotbalu) 
FINAL FOUR budou soudcovat delegovaní rozhodčí. 
 

 
OSTATNÍ USTANOVENÍ 
SOUPISKY: 

Každý přihlášený tým pošle na email soupisku hráčů, kteří budou za daný tým nastupovat. 
V soupiskách neplatí žádná omezení vzhledem k soupiskám v Pramako. 
V průběhu poháru lze hráče do soupisky připsat, avšak nejpozději do neděle do 20:00 hodin 
před dalším kolem. 
 
JEDNOTNÉ DRESY: 

Každý tým nastupuje v jednotných dresech (tričkách) a kapitán musí být označen na levé 
ruce kapitánskou páskou. Brankář je barevně odlišen od hráčů v poli. 
 
PRÁVO ZMĚN: 

Organizátor si vyhrazuje právo případných změn propozic. Aktuální zprávy budou vždy na 
výše uvedené webové stránce. 
 
 
 
 
 
 
Pavel Kvapil – provozovatel ligy Pramako 
 


