
Mestská liga malého futbalu v Martine

Dodatok k pravidlám MLMF platný pre ročník 2022.

Dodatky a doplnenie pravidiel MLMF platné v ročníku 2022. V prípade rozporu s pravidlami
MLMF platnými od 1.4.2018 sú tieto zmeny nadradené.

1. Postup a zostup : V 2. lige je v ročníku 8 tímov, z 2. ligy bude mať prvý tím priamy 
postup a dvanásty z 1. ligy bude hrať baráž z druhým a tretím tímom 2. ligy o dve 
miesta. Hrá sa hneď víkend po skončení ročníku aby hrali rovnaký hráči ako odohrali
ročník (bez prestupu a tresty sa počítajú !) V baráži každý s každým 2 x 25 min. (= 3 
hodiny) /zatiaľ predpoklad 5.11.2022/

2. V prípade nedohratia ročníku kvôli okolnostiam ktoré nie je možné pri jeho zahájení 
predpokladať bude v platnosti toto (VERZIA 5 z návrhov na schôdzi MLMF 7.4.2022): 
V prípade že sa odohrá min. 75% zápasov a viac tak budú udelené finančné odmeny
v plnej výške, odovzdané poháre a medaile a bude sa realizovať postup aj zostup 
medzi ligami. Ročník sa bude započítavať do historickej tabuľky a poradia medailistov. 
75% zápasov = dohraté musí byť 17. kolo (a viac).
Ak sa odohrá menej ako 75% zápasov nebude žiadne vyhodnotenie a odmeňovanie
v ročníku.
V prípade že bude v priebehu ročníku nepárny počet mužstiev a teda nebudú mať
všetky mužstvá v jeden (daný) moment odohratý rovnaký počet zápasov rozhodne o 
celkovom umiestnení v tabuľke priemer získaných bodov na jeden zápas, ďalším 
kritériom bude vzájomný zápas a potom celkové skóre a nakoniec vyšší počet 
strelených gólov
PRÍKLAD: PO PREPOČÍTANÍ:
1. A-team 20 záp. 35 b. (2 body za víťazstvo) 1. B-team 1,789 b. (34/19)
2. B-team 19 záp. 34 b. 2. A-team 1,750 b. (35/20)
3. C-team 19 záp. 33 b. 3. C-team 1,736 b. (33/19)

(predposledné a posledné kritérium: celkové skóre 100 : 50 je lepšie ako 100  : 70
(rozdiel +50 vs. +30 g. a 120 : 70 je lepšie ako 100 : 50 (rozdiel je rovnaký +50 g. ale
120 strelených je lepšia pozícia)

ANO : poradie NIE:
finančná odmena 100%
medaile + poháre
postup a zostup
historická tabuľka

3.  MLMF a pre jej potreby (vlastný web, sociálne siete, spravodajstvo v TV, propagácia či
dokumentácia vlastnej činnosti) vykonáva fotografickú dokumentáciu alebo video a
zvukový záznam. V súvislosti s Všeobecným nariadením o ochrane údajov (,,GDPR")
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platí nasledovné :  Podľa ustanovenia § 12 OZ, prejavmi osobnej povahy sú:
písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a zvukové záznamy.

Takéto prejavy osobnej povahy sa môžu použiť len so súhlasom fyzickej osoby.
Občiansky zákonník však zároveň v § 12 ods. 2 a 3 ustanovuje, kedy povolenie fyzickej
osoby nie je potrebné. Ide o prípady tzv. zákonných licencií. Zákon rozlišuje medzi
dvoma druhmi zákonných licencií. V odseku 2 ide o zákonnú licenciu, ktorá umožňuje
jednotlivé prejavy osobnej povahy použiť bez súhlasu dotknutej osoby na úradné
účely  na základe zákona. Zákonnou licenciou uvedenou v odseku 3 je tzv.
spravodajská zákonná licencia. V súvislosti s touto licenciou je dovolené bez súhlasu
fyzickej osoby vyhotoviť a použiť jej podobizne, obrazové snímky, zvukové či
obrazové záznamy na umelecké a vedecké účely v spravodajskom, filmovom a
televíznom spravodajstve. Týmto režimom sa riadi aj nasnímanie určitej športovej
udalosti, napr. futbalového zápasu a následne zverejnenie zostrihu na sociálnej sieti
(youtube, facebook a pod.).
S ohľadom na danú licenciu však platí, že každá fyzická osoba (divák, hráč, tréner,
rozhodca a pod.) samotnou účasťou na takomto podujatí vyslovila súhlas, s
prípadným obrazovým zachytením, vopred a mlčky. Zákonná licencia teda v danom
prípade nahrádza súhlas dotknutej fyzickej osoby.


