
DIMAKO 2014  
 

sledujte info také na: 
www.futsalvitkovice.estranky.cz 

www.futsalvitkovice.wz.cz 

 
Další ročník futsalové soutěže DIMAKO (zkratka DIvize MAlé KOpané) se opět blíží. Letos nás čeká 

jubilejní 25.ročník!!! Je to neuvěřitelné, ale již čtvrt století tato soutěž zmenšené formy fotbalu stále láká 

týmy ke sportovní účasti. Opět jsou tak srdečně zvány kolektivy zaměstnanců, party přátel, futsalové 

týmy, zkrátka celá ostravská sportovní veřejnost, aby změřila své síly a v duchu fair play si mezi sebou 

zasoutěžila. Na letošní jubilejní ročník se podařilo získat dotaci v rámci  projektu Ostrava – Evropské 

město sportu 2014 a tak týmy, i díky této dotaci, jistě přivítají zmenšené startovné do této soutěže a 

konečně také bude možné nejlepším týmům poskytnout i poněkud lepší ceny, než doposud.  

 

Propozice 25. ročníku halové futsalové soutěže 
 

1. Hlavní pořadatel: Zdeněk Tomčal – předseda klubu KFV ROUB VÍTKOVICE.                                                               

 

2. Místo konání: Hala Vítkovické střední průmyslové školy, Ostrava – Hrabůvka, Hasičská 49, tzv. Vítek. 

 

3. Termíny: Rezervace haly na víkendy v září a začátkem října vždy od 9:00 do 15:00.   
 

4. Systém soutěže: Pokud se přihlásí max. 13 týmů, hraje každý s každým jednokolově o celkové prvenství. 

Bude-li přihlášeno 14 a více týmů, hrát se bude nejprve ve dvou skupinách a pak nejlepší 3 týmy z každé 

skupiny budou hrát o konečné 1. až 6. místo. Týmy na dalších místech pak o ostatní umístění. Pak by se ale 

vzájemné zápasy ze základní skupiny započítávaly v konečném účtování. Hrací doba 1x20minut. Každý tým 

odehraje soutěž min. ve 3 a max. v 6 hracích dnech. Zápasy budou řídit vyškolení rozhodčí futsalu. 

 

5. Pravidla: Hraje se podle pravidel futsalu, bez akumulovaných faulů. O konečném pořadí rozhoduje: 1. body, 

2. vzájemný zápas, 3. skóre, atd. 

 

6. Náležitosti mužstev: 1 futsalový míč, sada dresů, futsalová obuv, smysl pro fair play. 

 

7. Pojištění: Každý hráč startuje na vlastní nebezpečí! 

 

8. Startovné: Vedoucí mužstev musí zaslat startovné ve výši 1 300Kč 

 

a) na adresu do 10.8.2014 
- Zdeněk Tomčal, Hornická 50, 702 00 Ostrava (mobil: 731 847 830). Zasílá se formou poštovní poukázky a 

ve „zprávě pro příjemce“ uveďte přesný název mužstva, kontaktní telefon a e-mail! 

 

b) na účet do 25.7.2014 

196120249/0300 uveďte název týmu a odeslání startovného na účet potvrďte vždy ještě v den odeslání e-

mailem na z.tomcal@seznam.cz  

 

Další informace můžete získat na e-mailu: z.tomcal@seznam.cz. 

Prosím vedoucí mužstev, aby kontaktní e-mail  vždy uvedli nebo mi jej alespoň zaslali,  

ať můžeme komunikovat!!! 

Zaplacením startovného mužstva souhlasí s propozicemi soutěže a nejpozději 14 dní před 

začátkem soutěže bude kompletní rozlosování (vč. dat a časů zápasů) zasláno na kontaktní  e-

mail vedoucímu mužstva a taky zveřejněno na www.futsalvitkovice.estranky.cz v rubrice 

DIMAKO a na www.futsalvitkovice.wz.cz 
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