Moravskoslezský krajský fotbalový svaz vyhlašuje soutěže pro SR
2014/15

Nikolas tours a.s. nejlepší brankář krajského přeboru mužů
Nikolas tours a.s. nejlepší střelec krajského přeboru mužů
Nikolas tours a.s. nejlepší střelec I.A tříd mužů
Nikolas tours a.s. nejlepší střelec I.B tříd mužů

Organizátor soutěží: MSKFS
Generální sponzor soutěží: Nikolas tours a.s.

Kritéria soutěže Nikolas tours a.s. nejlepší brankář krajského přeboru mužů
Do soutěže jsou zařazena všechna družstva Moravskoslezského krajského přeboru mužů a jejich
hráči. Po dobu trvání soutěže musí klub plnit podmínky uvedené v Podmínkách soutěže. Hlavním
kritériem soutěže je počet utkání v nichž brankář neobdrží žádný gól, přičemž aby se mu toto utkání
započítalo, musí v tomto utkání odchytat minimálně 70 min. včetně. Do soutěže se počítají pouze
mistrovská utkání Moravskoslezského krajského přeboru mužů, přátelská utkání, utkání pohárová a
turnajová se do této soutěže nezapočítávají. Vítězem soutěže se stává ten brankář, který v soutěžním
ročníku v soutěži Moravskoslezského krajského přeboru mužů odchytá nejvíce utkání, v nichž
nedostane branku. V případě rovnosti utkání rozhoduje o vítězi větší počet odehraných minut. Při
rovnosti odehraných minut rozhoduje vyšší umístění daného klubu v konečné tabulce.

Kritéria soutěže Nikolas tours a.s. nejlepší střelec krajského přeboru mužů
Do soutěže jsou zařazena všechna družstva Moravskoslezského krajského přeboru mužů a jejich
hráči. Po dobu trvání soutěže musí klub plnit podmínky uvedené v Podmínkách soutěže. Hlavním
kritériem soutěže je počet vstřelených gólu v mistrovských utkáních Moravskoslezského krajského
přeboru mužů, góly vstřelené v přátelských utkáních, utkáních pohárových a turnajových se do této
soutěže nezapočítávají. Vítězem soutěže se stává ten hráč, který v soutěžním ročníku v soutěži
Moravskoslezského krajského přeboru mužů nastřílí nejvíce branek. V případě rovnosti vstřelených
branek rozhoduje o vítězi nižší počet odehraných minut. Při rovnosti odehraných minut rozhoduje
vyšší umístění daného klubu v konečné tabulce.

Kritéria soutěže Nikolas tours a.s. nejlepší střelec I.A tříd mužů sk. A + B
Do soutěže jsou zařazena všechna družstva I.A tříd mužů a jejich hráči. Po dobu trvání soutěže musí
klub plnit podmínky uvedené v Podmínkách soutěže. Hlavním kritériem soutěže je počet vstřelených
gólu v mistrovských utkáních I.A tříd mužů, góly vstřelené v přátelských utkáních, utkáních
pohárových a turnajových se do této soutěže nezapočítávají. Vítězem soutěže se stává ten hráč, který
v soutěžním ročníku v soutěži I.A tříd mužů nastřílí nejvíce branek. V případě rovnosti vstřelených
branek rozhoduje o vítězi nižší počet odehraných minut. Při rovnosti odehraných minut rozhoduje
vyšší umístění daného klubu v konečné tabulce. V případě rovnosti i tohoto kritéria rozhoduje los.

Kritéria soutěže Nikolas tours a.s. nejlepší střelec I.B tříd mužů sk. A + B + C + D
Do soutěže jsou zařazena všechna družstva I.B tříd mužů a jejich hráči. Po dobu trvání soutěže musí
klub plnit podmínky uvedené v Podmínkách soutěže. Hlavním kritériem soutěže je počet vstřelených
gólu v mistrovských utkáních I.B tříd mužů, góly vstřelené v přátelských utkáních, utkáních
pohárových a turnajových se do této soutěže nezapočítávají. Vítězem soutěže se stává ten hráč, který
v soutěžním ročníku v soutěži I.B tříd mužů nastřílí nejvíce branek. V případě rovnosti vstřelených
branek rozhoduje o vítězi nižší počet odehraných minut. Při rovnosti odehraných minut rozhoduje
vyšší umístění daného klubu v konečné tabulce. V případě rovnosti i tohoto kritéria rozhoduje los.

Vyhlášení proběhne vždy na Losovacím aktivu MSKFS po skončení daného SR.
Cenou pro vítěze jednotlivých soutěží je poukázka v hodnotě 5.000,- Kč na autobusový zájezd pro
dvě osoby do Řecka v období červenec – srpen daného roku.

Podmínky soutěže
Klub se zavazuje:
1. V průběhu každého domácího mistrovského utkání obeznámit prostřednictvím hlasatele
diváky o průběhu soutěží „Nikolas tours a.s. nejlepší gólman krajského přeboru mužů“ a
„Nikolas tours a.s. nejlepší střelec krajského přeboru mužů ( I.A tříd , I.B tříd )“ s dovětkem
„sponzorem soutěže je společnost Nikolas tours a.s. specialista na dovolenou v Řecku“.
Informace o průběhu soutěže i dovětek musí být součástí audiovizuálního záznamu z utkání
jež kluby zasílají MS KFS.
2. Umožnit v případě zájmu MSKFS vyvěsit na stadiónu kde klub hraje domácí mistrovská utkání
propagační banner. MSKFS si vyhrazuje právo banner nevyvěsit.
3. Informovat o průběhu soutěže veřejnost na svých webových stránkách, pokud jimi klub
disponuje.
Podmínky jsou pro klub závazné.
Pokud některou z podmínek klub poruší má MS KFS o.s. právo ho ze soutěže vyloučit. O čemž musí
klub písemně vyrozumět nejpozději 10 dní před slavnostním vyhlášením vítězů.

