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Okresní  komise futsalu FIFA FAČR Most 
telefon  +420 604 747 188, Čapkova 2023, Litvínov 436 01 

email: kirilak@seznam.cz 
IČO: 27023150 

Číslo účtu: 2647261083/0800  
 

ROZPIS 
 

mistrovských futsalových soutěží  
 

2017 – 2018 
 

OkKF FIFA FAČR Most  
 

 

        Okresní přebor mužů - OP 
 

                                  
1.Pořadatel: OkKF FIFA FAČR Most 

 
2. Složení - OkKF FIFA FAČR Most – výkonný výbor: 

 
Předseda: Kirilák Jiří  

Telefon: +420 604 747 188  E-mail: kirilak@seznam.cz 
 

Místopředseda: Spusta Josef  

Telefon: +420 734 422 309   E-mail: josef.spusta@centrum.cz 

 

Člen: Plzák Daniel  
Telefon: +420 773 687 014  E-mail: dan.plzak@seznam.cz 

  
Člen: Nový Michal (za okres Chomutov) 

Telefon: +420 774 277 262   E-mail: Forzacv@seznam.cz   

 
Člen: Novotný Jan (webmaster OkKF Most)  

Telefon: +420 774 510 650  E-mail: stk-ltm.novotny@seznam.cz 
  

Komise rozhodčích  
Předseda komise: Spusta Josef 

Telefon: +420 734 422 309   E-mail: josef.spusta@centrum.cz 
Plzák Daniel  

Telefon: +420 773 687 014  E-mail: dan.plzak@seznam.cz  
 

Sportovně technická komise STK  
Předseda komise: Novotný Jan  

Telefon: +420 774 510 650  E-mail: stk-ltm.novotny@seznam.cz  
 

mailto:josef.spusta@centrum.cz
mailto:Forzacv@seznam.cz
mailto:stk-ltm.novotny@seznam.cz
mailto:josef.spusta@centrum.cz
mailto:stk-ltm.novotny@seznam.cz
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Disciplinární komise DK 

Předseda komise: Kirilák Jiří 
Telefon: +420 604 747 188  E-mail: kirilak@seznam.cz 

Štafa Pavel  
Telefon: +420 724 757 491   E-mail: stafa.pavel@seznam.cz 

                                   
V pravomoci VV OkKF FIFA FAČR Most je určit s konečnou platností herní systém 

soutěže a vyhrazuje si právo na případné změny (včetně rozpisu soutěží) - svá 
rozhodnutí přenáší na oddíly prostřednictvím internetu, přes oficiální stránky futsalu 

OkKF FIFA FAČR Most. 

 
3.Termín soutěže: dle rozpisu - příloha č.1 rozpisu OkKF FIFA FAČR Most 

    
Hrací dny a hodina výkopu utkání jsou stanoveny: Po – Pá 18:00 – 20:00 a  

Ne – 15:00 – 20:00 
 

4.Místo konání:  
výhradně na plochách sportovních hal, venkovní hřiště  nejsou povolena!     

   
Seznam schválených hal je součástí rozpisu OkKF FIFA FAČR Most. 

Okresní přebor 
SH - Velebudice, Březenecká Chomutov, MSH Chomutov, Litvínov, Spořice, Kadaň,  

Bečov, Loko Most, Meziboří, Kadaň                 
  

5.Hrací systém:                        

OP – 6 mužstev –  utkají se vzájemně (v období říjen – březen) 4 kolovým 
způsobem se soupeři 2xdoma a 2xvenku tj.soutěž bude mít 20 kol.  

 
6.Hrací doba a technická ustanovení:  

Hrací doba je stanovena na 2x25minut hrubého času s poločasovou přestávkou 5 
minut. Hraje se podle pravidel futsalu platné od 1.9.2012 verze 4.  

 
Je zakázáno hrát soutěžní a pohárová utkání OKF FIFA FAČR Most - bez 

holeních chráničů!! 
 

7.Náležitosti mužstev:  
 dvě sady jednotných dresů (triko, trenýrky, stulpny) s čísly a rozlišovací drezy.                     

V případě shody barvy dresů má právo volby tým uvedený jako domácí a 
hostující mužstvo je povinno se převléknout do odlišných dresů nebo 

použít rozlišovací dres. 

 hraje se míči SELECT Super se sníženým odskokem dle pravidel futsalu, míč 
musí mít obě mužstva. 

 kapitán musí být označen páskou 5 cm širokou a odnímatelnou. 
 

8. Účastníci okresního přeboru:  dle rozpisu - příloha č.1 OKF FIFA FAČR Most. 
 

9. Přihlášky do soutěže:  
Termín odevzdání přihlášek je do 31.8.2017              

 

mailto:kirilak@seznam.cz
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10. Podmínky účasti - startovné: 
Celkové startovné je stanoveno na částku  

2 500,- Kč při čemž 1 500,- Kč - startovné OkKF FIFA FAČR Most  
1 000,- Kč – kauce (vratná částka) po odečtení poplatků a pokut (ČK, ŽK, 

disciplinární provinění, námitky dle SŘ , porušení propozic dle sazebníku trestů, apod.) 
 

Startovné musí být uhrazeno na č. účtu: Česká spořitelna 2647261083/0800 
- VS identifikační číslo mužstva ID– termín úhrady je do 31.8.2016!  

 
Zaplacením startovného mužstvo souhlasí s rozpisem této soutěže a zavazuje 

se k jejich dodržování. V případě odstoupení nebo vyloučení klubu ze soutěže 
nebude kauce ani startovné vráceno. O dalších veškerých postizích rozhodne 

DK OkKF FIFA FAČR Most s tím, že hráči postiženého klubu mohou být jiným 

klubem vykoupeni za minimální částku vůči OkKF FIFA FAČR Most 
stanovenou rozhodnutím při odstoupení nebo vyloučení mužstva ze soutěže 

s platností do jednoho roku od odstoupení či vyloučení klubu. 
 

11. Soupiska družstva – SŘ č.17: 
Soupiska družstva musí obsahovat tyto údaje: 

příjmení a jméno hráče 
identifikační číslo 

nacionále funkcionářů družstva 
razítko a podpis předsedy OkKF FIFA FAČR Most 

Minimální počet hráčů na soupisce je 8, maximální není omezen.  
Do utkání může nastoupit v souladu s pravidly max. 14 hráčů. 

 
Zástupce mužstva je povinen odeslat soupisku STK ke kontrole: 

soupisku mužstva – termín odeslání soupisky elektronicky je do 30.9.2017!! 

 
Řádně vyplněné soupisky elektronicky odeslat na emailové adresy: 

kirilak@seznam.cz, stk-ltm.novotny@seznam.cz 
 

Povinností mužstev je mít všechny hráče napsané na soupisce družstva, tedy 
i hráče, kteří se v průběhu soutěže stanou hráči mužstva!! 

    
Povinnost rozhodčích kontrolovat soupisky obou mužstev! 

 
Mužstvo bez soupisky lze připustit ke hře až po předložení průkazů totožnosti 

hráčů tj. občanský průkaz, řidičský průkaz, pas apod. Rozhodčí zapíše tuto 
skutečnost do ZoU a postupuje se dle SŘ a RMFS čl. 23, odst. 10!!  

 
Hráči uvedení na soupisce mohou startovat v soutěžních utkáních za družstvo, na 

jehož soupisce jsou uvedeni. Za družstvo v nižší soutěži (z "A" za "B") mohou 

nastoupit vždy nejvýše 3 hráči bez dalšího omezení, za družstvo ve vyšší 
soutěži (z "B" do "A") může nastoupit vždy 5 hráčů bez dalšího omezení. Start 

hráčů za družstvo o více než jednu soutěž (z "A" za "C" a naopak, apod.) je zakázán. 
Neoprávněné nastoupení v rozporu s tímto ustanovením bude postiženo 

herními důsledky i disciplinárně.  
Start hráčů ze soupisek „A“ mužstva a „B“ mužstvo, je nutno označit v zápise o utkání 

v kolonce u hráče, zda je ze soupisky „A“ nebo „B“ mužstva. 
 

 

mailto:stk-ltm.novotny@seznam.cz
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12. -  ZAREGISTROVÁNÍ HRÁČŮ: 
1. Nová registrace hráče se provádí následujícím způsobem: 

- na stránkách registračního systému FUTis (http://nv.fotbal.cz/futsal/FUTis/) je 
nutno vytisknout přihlášku za člena SF FAČR, úplně vyplnit a podepsat, vyplnit 

registraci za konkrétní tým včetně IČ týmu, přiděleného Registračním oddělením 
FAČR, žádost o registraci potvrdí svým podpisem a razítkem celku dva statutární 

zástupci týmu 
- registrační poplatek ve výši 50,- Kč je nutno uhradit na účet číslo 

478400513/0300, variabilní symbol 649/401 
- řádně vyplněnou přihlášku s potvrzenou žádosti o zaregistrování za konkrétní 

futsalový tým a kopii dokladu o zaplacení registračního poplatku je nutno zaslat 
Registračnímu oddělení Svazu futsalu FAČR (Komise futsalu FAČR, Diskařská 4, 

160 17 Praha 6), vše je možno dodat i osobně na uvedenou adresu sekretáři KF 

FAČR Mgr. M. Průšovi, příp. zanechat v recepci FAČR na výše uvedené adrese. 
2. Nový hráč bude v systému FUTis zaregistrován do 7 pracovních dnů od doručení 

výše uvedených podkladů. Následně si  v systému musí vyhledat svůj ID kód, 
který je  variabilním symbolem platby členských příspěvků. 

3. Podrobnosti o postupu při přihlášení, zaregistrování atd. naleznete na 
internetové stránce http://nv.fotbal.cz/futsal/FUTis/ 

 
13. – ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY: 

1. Členské příspěvky v letech 2015 a 2016 jsou stanoveny ve výši 100,- Kč za 
člena na kalendářní rok. 

2. Členské příspěvky jsou povinni z rozhodnutí OKF  uhradit: 
- hráči, nastupující v soutěžích, řízených OKF  

- rozhodčí, rozhodující soutěže, řízené OKF 
- min. jeden statutární zástupce týmu (může být zároveň i hráč), startující 

v soutěžích OKF  

- členové VV OKF Most. 
3. Členské příspěvky se hradí ve prospěch účtu číslo 369-369000369/0800, 

variabilním symbolem je ID kód hráče/člena (je možno vyhledat pouze 
v registračním systému FUTis). Členské příspěvky lze hradit jednotlivě i 

hromadně (více viz. http://nv.fotbal.cz/futsal/FUTis/prispevek.php), a to 
vkladem na účet, bankovním převodem či platbou složenkou na účet.  

4. Člen Svazu futsalu FAČR může čerpat výhody členství prostřednictvím „Členské 
karty“ – více viz. http://nv.fotbal.cz/futsal/FUTis/karta-bonus.php 

 
Do utkání může nastoupit pouze hráč: 

- který je řádně registrován ve SF FAČR (v systému FUTis) 
- má v příslušném období zaplaceny členské příspěvky 

 
14. -  PŘESTUPY A HOSTOVÁNÍ: 

1. Přestupy a hostování hráčů řeší Přestupní řád SF FAČR. 

2. Přestupním termínem je v souladu s tímto dokumentem období od 1.července 
do 31.března následujícího roku.  

3. Přestup či hostování je nutno provést tímto způsobem: 
- řádně vyplnit žádost o přestup/hostování (tzv. černý přestupní lístek), je možno 

získat na sekretariátě SF FAČR, na KFS a OFS, prostřednictvím futsalových 
řídících orgánů či fotbalových klubů 

- zajistit souhlasné stanovisko k přestupu/hostování ze strany mateřského a 
nového klubu, potvrzené   podpisem dvou statutárních zástupců mateřského a 

nového klubu  a vlastnoručním podpisem podávajícího hráče 
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- uhradit  přestupní/hostovací poplatek ve výši 50,- Kč ve prospěch účtu číslo 
478400513/0300, variabilní symbol 649401. 

- řádně vyplněnou žádost o přestup/hostování a kopii dokladu o zaplacení 
přestupního/hostovacího poplatku je nutno zaslat Registračnímu oddělení Svazu 

futsalu FAČR (Komise futsalu FAČR, Diskařská 4, 160 17 Praha 6), vše je možno 
dodat i osobně na uvedenou adresu sekretáři KF FAČR Mgr. M. Průšovi, příp. 

zanechat v recepci FAČR na výše uvedené adrese. 
- Přestupy - hostovací  úkon  bude  v  systému  FUTis  proveden do 7 pracovních 

dnů od  doručení výše uvedených podkladů. 
 

15. Cizinci v soutěžích OkKF FIFA FAČR Most:  

Pro cizince platí stejné podmínky jako u hráčů ČR viz článek 13.  

16. Cestovní náklady: Každé mužstvo cestuje na vlastní náklady 

 
17. Rozhodčí a delegáti: 

Rozhodčí vyplácí po utkání tým , který je uveden jako domácí dle propozic OkKF FIFA 
FAČR Most formulář musí mít zástupci mužstev. 

Delegáti svazu budou vysílání na utkání a deleguje je komise rozhodčích společně 
s OkKF FIFA  FAČR Most .  

Odměna delegátovi přísluší ve výši 150 Kč + cestovné dle čl.17.  
 

Náklady na delegáta hradí pořádající mužstvo tj. odměna a cestovné. Vráceny 
budou mužstvům náklady na cestovné delegáta a to formou navýšení kauce (vratné 

částky) po skončení soutěží OkKF FIFA FAČR Most. 
 

Sazebník odměn:                                                                                                                    

Okresní přebor  
2 rozhodčí na utkání – každý á/200,- Kč 

    
řídí-li utkání jeden rozhodčí náleží mu odměna 250,- Kč za utkání                                                                                   

 
Okresní pohár OkKF FIFA FAČR Most - dva rozhodčí – každý á/200,- Kč.                                                                                         

 
Cestovné a odměny se vyplatí i v případě, že se utkání nesehraje. 

 
Oddíly mají mít při vyplácení odměn rozhodčím připraveny bankovky nižších 

hodnot – doporučení i pro rozhodčí, kteří by měli mít drobné na vrácení!!  
 

Cestovné – 5,00 Kč/km – kilometrovné dle www.mapy.cz 
  

V místě bydliště se náhrady za cestovného proplácí dle tarifů MHD. 

Každý oddíl může vetovat rozhodčího. 

Veto je třeba uplatnit písemně před zahájením podzimního resp. jarního kola soutěží a 

platí pouze pro příslušný ročník soutěží. Vetovat lze pouze rozhodčího, který v 
předchozím ročníku (případně v podzimní části) řídil oddílu mistrovské utkání. 

Veto na rozhodčího lze uplatnit dle výše uvedených podmínek za poplatek 
200,-Kč. 

 
 

 

http://www.mapy.cz/
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18) Pojištění: 
a) z  titulu akce ČSTV je každý hráč pojištěn proti  úrazu na základě dlouhodobé 

smlouvy mezi ČUS a pojišťovnou Kooperativa, a.s.  č. 4950050842 s platností od 
1. 1. 2017. 

b) úraz musí být registrován v zápise o utkání 
c) Upozorňujeme všechny vedoucí družstev aby  nepodceňovali vedení evidence 

lékařských potvrzení o způsobilosti hráčů,  a to bez  ohledu na  skutečnost, že 
lékařská potvrzení  nebudou  ze strany KF FAČR kontrolována. V této souvislosti 

poukazujeme na možnost občansko-právní (regresní) i trestní odpovědnosti družstev a 
hráčů samotných při případném zranění či jiné újmě na zdraví při sportovní činnosti. 

Způsob evidence je věcí vedoucího družstva. V případě, že za družstvo nastoupí hráč 
bez platné lékařské  prohlídky, hraje na vlastní nebezpečí a plnou odpovědnost nese 

vedoucí družstva. 

d) Informace o formě hlášení pojistných událostí pojišťovně, znění pojistné smlouvy a 
pojistné podmínky najdete na internetových stránkách ČUS. 
  

19. Povinnosti mužstev: 

Dostavit se k utkání přesně podle stanoveného časového rozpisu.  
Čekací doba dle pravidel futsalu je 10 minut ! Vedoucí mužstev jsou povinni 

předložit soupisku mužstva a registrační průkazy hráčů ke kontrole rozhodčímu a 

vyplnit ZOU v kabině rozhodčích a před utkáním ZOU podepíše kapitána mužstva. V 
utkáních, kde se používá časomíra je povinen časoměřič zastavit časomíru minutu 

před koncem obou poločasů utkání a zbytek času utkání hlídá hlavní rozhodčí (nastaví 
promeškaný čas), časomíra se zastavuje pouze při oddechovém čase a minutu 

před koncem obou poločasů.                                     
 

20. Kritéria pořadí: 
O konečném pořadí v soutěži rozhoduje: 

a) počet bodů 
b) vzájemné utkání 

c) rozdíl skóre ze vzájemného utkání  
d) vyšší počet nastřílených branek v soutěži 

e) podíl skóre v soutěži 
v případě rovnosti bodů u více než dvou mužstev vstupuje v platnost kritérium mini 

tabulky mužstev jejich vzájemných utkání opět dle kritérií b) - e). 

Výhra se v tabulce oceňuje 3 body, remíza 1 bodem, prohra 0 bodů  
 

21. Řízení utkání: 
Všechna utkání budou řídit vyškolení rozhodčí futsalu , kteří budou delegováni komisí 

rozhodčích OkKF FIFA FAČR Most, při neúčasti druhého, nebo obou delegovaných 
rozhodčích na utkání jsou povinni mužstva se dohodnout a nasadit na utkání 

rozhodčího laika, pokud není v hale jiný rozhodčí. Rozhodčí budou delegování na 
utkání komisí rozhodčích OkKF FIFA FAČR Most . 

 
22. Hlášení výsledků a odeslání zápisů o utkání:  

Po utkání je rozhodčí utkání povinen zaslat kopii ZoU emailem:  
Novotný Jan – stk-ltm.novotny@seznam.cz 

Kirilák Jiří - kirilak@seznam.cz – neplnění povinnosti rozhodčího, bude KR 
trestat pokutou! 

 

mailto:stk-ltm.novotny@seznam.cz
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Každý rozhodčí je povinen mít před utkáním zápis o utkání, který předá 
pořadateli utkání a vyplněný zápis převzít od pořadatele a kapitáni podepisují ZoU 

před a po utkání. 
Vyplněný zápis o utkání odeslat nebo předat do dvou dnů po odehrání utkání na 

komisi rozhodčích OKF FIFA FAČR Most – kontaktní adresa – Kirilák Jiří,  Čapkova 
2023, Litvínov 436 01, tel.604 747 188, email – kirilak@seznam.cz - za řádně 

vyplněný a včasně odeslaný zápis zodpovídají oba rozhodčí – nedostatky 
bude KR trestat pokutou! 

 
 

23. Další ustanovení: 
1. Základními dokumenty okresních soutěží jsou Soutěžní řád SF FAČR, Pravidla SF 

FAČR, Rozpis mistrovských soutěží OkKF Most a Termínová listina okresních 

soutěží OkKF Most. 
2. Soutěže se mohou zúčastnit hráči starší 14 let (do 15 let s písemným souhlasem 

zákonného zástupce). 
3. Za peníze a jiné cenné věci (oblečení, obuv, řetízky atd.) nebude brát pořadatel 

odpovědnost a nevztahuje se na ně ani pojištění – možnost uzamykatelných 
šaten. 

4. Vedoucí mužstva nese odpovědnost za to, že hráči jeho týmu mají platné 
lékařské prohlídky. 

5. Úmyslné poškození zařízení haly hradí viník, případně jeho oddíl. 
6. Každý tým i jednotlivec je povinen dodržovat provozní řád příslušné sportovní 

haly. 
7. Všechny týmy soutěže mají za povinnost mít zřízenou vlastní e-mailovou 

adresu. Veškerá komunikace mezi týmy a řídícím orgánem bude probíhat 
výhradně elektronickou poštou. 

8. Během utkání smí mít družstvo na hrací ploše 5 hrajících hráčů a dalších 13 

osob na lavičce náhradníků, z nichž max. 7 jsou hráči na střídání. Počet osob 
realizačního týmu nesmí překročit 6 a mužstvo je povinno jejich jména a funkce 

uvést do zápisu o utkání. 
9. OKF povoluje v souladu se zněním pravidel futsalu zahájení utkání  s počtem 

hráčů minimálně 2 + 1. V případě opakované situace, kdy nebude počet hráčů 
doplněn  do standardního stavu 4 + 1 během utkání,  udělí  DK pořádkovou  

pokutu za znevážení soutěže dle Sazebníku trestů. 
10. Všichni hráči jsou povinni, v případě vyžádání, předložit k prokázání totožnosti 

osobní průkaz s aktuální fotografií (občanský průkaz, řidičský průkaz, pas, 
registrační průkaz futsalu a fotbalu apod.). 

11. Klub je povinen zajistit účast min. jednoho statutárního zástupce na Grémiu 
týmů OKF FIFA FAČR Most. Neúčast podléhá disciplinárnímu řízení. 

 
24. Materiální a organizační zabezpečení: 

Pořadatel utkání zajistí halu, šatny pro mužstva a rozhodčí dále viz.body a) – i):  

a) k utkání zajistí pořádající oddíl minimálně 2 míče č.4 s tlumeným odskokem 
(každé mužstvo je povinno se dostavit k utkání minimálně s 2 míči č.4 s tlumeným 

odskokem)    
   b) ústroj – 2 sady očíslovaných dresů, chrániče, stulpny, kapitán musí být viditelně 

 označen páskou 
   c) v případě vznesené námitky ji sdělí hlavnímu rozhodčímu, který ji zapíše do 

zápisu. Obecné stížnosti na výkon či výroky rozhodčích může klub uplatnit dle znění 
Soutěžního řádu, ne však do zápisu. 

mailto:kirilak@seznam.cz
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   d) za peníze a jiné věci nebude brát pořadatel zodpovědnost a nevztahuje se na ně 
ani pojištění 

   e)  v případě shodné barvy dresů mají přednostní právo volby domácí (dle rozpisu 
soutěže), případné rozhodnutí o nutnosti výměny dresů (posouzení podobnosti dresů) 

je v pravomoci HR zápasu. 
   f)  rozhodnutí STDK jsou si kluby povinny sledovat samy, oficiální rozhodnutí STDK 

bude zveřejněno na stránkách internetu. 
   g) prezentace před utkáním probíhá vždy minimálně 10 minut před utkáním 

v kabině rozhodčích, kde automaticky předají vedoucí týmů hlavnímu rozhodčímu 
registrační průkazy, potvrzenou soupisku a převezmou si k vyplnění zápis o utkání. 

Ten po vyplnění předají hlavnímu rozhodčímu zpět ke kontrole.   
   h) o oddychový čas může žádat pouze trenér mužstva, v případě jeho absence 

asistent trenéra, pokud chybí i ten, o oddechový čas žádá kapitán týmu. Ve všech 

případech tak činí včas před oddychovým časem u RO. 
   i)  vykázaný trenér či jiný funkcionář oddílu ze střídačky, je povinen se odebrat do 

šatny. Vztahují se na něj, stejně jako na vyloučeného hráče, všechna pravidla, jichž se 
toto týká (prav.5, odst. I., bod 8. výklad, odst. II, bod 4.a 6 f.). 

 
25. Dodatečné námitky: 

Podávají se v souladu se soutěžním řádem SŘ a disciplinárním řádem DŘ.  
Poplatek za takto podané dodatečné námitky, protesty se odečtou z vratné částky 

startovného:  
výše poplatku pro OP a pohár FAČR je 100 Kč – dle SŘ futsalu FAČR. 

 
26. Postupy a sestupy: 

Okresní přebor - první družstvo OP má právo postupu do krajského přeboru 
Ústeckého kraje.  

Nikdo nesestupuje. 

 
27. Disciplinární přestupky: 

Vynášejí se v souladu s disciplinárním řádem futsalu  a vynášet je bude komise DK 
OKF FIFA  FAČR Most v soutěžním období na zasedání komise , které se bude konat 

dle potřeb jednotlivých provinění mužstev okresního přeboru, okresní soutěže a 
poháru FAČR.  

Připomínky k vyneseným trestům zasílejte na adresu:  
Kirilák Jiří, Čapkova 2023, Litvínov 436 01, tel.: 604 747 188, 

email – kirilak@seznam.cz 
 

V případě nedostavení se mužstva k utkání je vedoucí týmu povinen nejpozději do 48 
hodin oznámit písemně důvod neúčasti mužstva na utkání OKF FIFA FAČR Most. 

Telefonicky je nutno oznámit omluvu ihned a následně písemně. V případě že 
kontumace nebude řádně omluvena může být  tým vyloučen ze soutěže dle DŘ a SŘ a 

propozic OKF FIFA FAČR Most dle sazebníku trestů příloha č.2. 

 
28. Červená karta: 

O trestu hráče, rozhodne na základě zprávy rozhodčího zápis o utkání disciplinární 
komise DK OKF FIFA FAČR Most. Minimální sazba za udělení červené karty je 

zastavení činnosti na jedno soutěžní utkání nepodmíněně. 
 

29. Žlutá karta: 
Ruší se zastavení činnost hráče za udělení ŽK, v platností zůstávají pokuty dle 

sazebníku trestů a pokut, příloha č.2.  

mailto:kirilak@seznam.cz
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30. Další ustanovení: 

-   základními dokumenty soutěží OP OKF FIFA FAČR Most jsou soutěžní řád futsalu, 
disciplinární řád futsalu, pravidla futsalu, rozpis soutěží OKF FIFA FAČR Most. 

- na všechny oddíly se vztahuje sazebník trestů a pokut, který je přílohou č.2 rozpisu 
soutěží OKF FIFA FAČR Most. 

 
31. Změny utkání a odložení utkání:  

Žádosti o změnu termínu a odložení utkání, místa utkání, přeložení utkání z důvodu 
nemoci a jiné, nutno písemně oznámit STK a komisi rozhodčích OKF FIFA FAČR Most, 

včetně soupeři dle náležitostí SŘ FAČR futsalu FIFA. 
 

Žádost oddílu minimálně do 21 dní před utkáním – bez poplatku 

Žádost oddílu kratší než 20 - 15 dní před utkáním – poplatek 50,- Kč 
Žádost oddílu kratší než 14 – 8 dní před utkáním – poplatek 150,- Kč 

Žádost oddílu kratší než 7 dní před utkáním – poplatek 200,- Kč 
Žádost oddílu 1 den před utkáním – poplatek 300,- Kč 

 
V případě žádosti družstva o odložení zápasu v den utkání před původním 

termínem se poplatek za přeložení zápasu zvyšuje na 400,- Kč. I tato žádost 
bude vedoucím soutěže dle výše uvedeného postupu opět projednána. 

 
32. Odměny v soutěži:  

 
Okresní přebor – odměněna budou mužstva jež se umístí 

 1.místo – 2 500,- Kč + pohár 
2.místo – 1 500,- Kč + pohár 

3.místo – 1 000,- Kč + pohár  

4.místo –    500,- Kč + pohár  
Nejlepší střelec po základní části soutěže – 500,- Kč + pohár 

 
33. Úřední zprávy: 

Oficiální adresa OkKF FIFA FAČR Most – fotbal.cz – Futsal FIFA - Nižší soutěže – 
Ústecký kraj – Most – tady budou uloženy veškeré dokumenty k soutěžím a 

oznamovány úřední změny v daných termínech, kratší termíny budou mužstva 
informováni odesláním emailovým oznámením.      

 
Tento rozpis soutěží vypracovala Okresní komise futsalu FIFA FAČR Most  

v souladu s platnými řády FAČR a pravidly futsalu FAČR , s ohledem na místní 
podmínky, aby bylo možno odehrát soutěž bez porušení reglementu SF FAČR. 

 
Schválil VV OKF FIFA FAČR Most v Mostě na zasedání mužstev OkKF FIFA FAČR Most 

dne 28. dubna 2017. 

 
Předseda OkKF FIFA FAČR Most 

Kirilák Jiří 
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Příloha č.2 
 

Příkladový sazebník pokut za disciplinární provinění klubů, hráčů, rozhodčích 
a delegátů  

 

A. jednotlivcům, (hráči, rozhodčí, delegáti, trenéři, vedoucí mužstva nebo jiný 
funkcionář klubu) lze uložit peněžitou pokutu až do výše 10 000,- Kč 

B.  klubům, lze uložit peněžitou pokutu až do výše 20 000,- Kč  

1. Startovné v soutěži neuhrazení: 
  platba po termínu do 15 dní  - pokuta 300,- Kč 

  platba po termínu do 30 dní  - pokuta 500,- Kč 
  platba po termínu do 45 dní  - pokuta 1 000,- Kč 

 
2. Kontumace utkání:                          

 1 případ – pokuta – 1 500,- Kč    
 2 případ – pokuta – 2 500,- Kč 

 3 případ – pokuta – 3 000,- Kč – vyloučení ze soutěže + pokuta za znevážení 
soutěže 

 
3. Inzultace rozhodčího – pokuta: 

  pokuta 3 000,- Kč až 5 000,- Kč 

 
4. Vyloučení mužstva ze soutěže – pokuta: 

  pokuta 5 000,- Kč + vyloučení ze soutěže + pokuta za znevážení soutěže 
 

5. Znevážení soutěží OkKF FIFA FAČR Most: 
pokuta 3 000,- Kč až 5 000,- Kč 

 
6. Start hráče v utkání – porušení povinností mužstva: 

není registrován v systému FUTIs, hráč v trestu, nový hráč není nahlášen STK  a 
uveden na soupisce před utkáním, neoznačení hráče hostování „H“ v ZOU apod.   

a) Neplnění povinností mužstva – 500 Kč 
b) Opakované neplnění povinností mužstva – 1 000 Kč                      

 
7. Pořádková pokuta: 

a)  odhlášení mužstva v průběhu soutěže FAČR OkKF FIFA Most – pokuta 3 000,- Kč 

b)  odhlášení mužstva před losem soutěže FAČR OkKF FIFA Most – pokuta 1 500,- Kč  
 

8. Napomínání – vyloučení hráčů - náklady na disciplinární řízení: 
ŽK - poplatek   50,- Kč 

ČK - poplatek 150,- Kč 
 

9. HNCH funkcionářů, trenérů, vedoucích mužstev v utkání (vykázání 
z lavičky): 

a) první případ  – 1 000,- Kč 
b) druhý případ – 1 500,- Kč 

c) třetí případ    – 2 000,- Kč 
d) opakované hrubé a nesportovní vystupování mužstva, včetně vedení mužstva 

v průběhu soutěží - pokuta 2 500,- Kč až 5 000,- Kč  
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10. Dodatečné námitky, stížnosti:   dle soutěžního řádu SŘ futsalu FIFA FAČR  

okresní soutěže -  poplatek 100,- Kč 
 

11. Ostatní: 
a) neoznačení hráčů v ZOU ze soupisek „A“ - „B“ – „21“ mužstva,  

pokuta 100,- Kč  
b) nenahlášené změny kontaktu mužstva  

pokuta 200,- Kč  
c) nedostatky v materiálním vybavení a výstroji mužstev  

(míč, kapitánská páska, dresy apod.)   
pokuta 100,- Kč – další případ řeší DK 

d) nastoupení mužstva k utkání bez soupisky a bez potvrzené soupisky OKF, 

nepodepsání ZOU kapitánem mužstva  
pokuta 300,- Kč – další případ řeší DK 

e) doplnění hráče na soupisku mužstva v průběhu soutěží: 
nenahlášení hráče na STK před utkáním, neuvedení v ZoU – ID hráče!!  

pokuta 300,- Kč 
f) náležitosti k přihlášení do soutěže – pozdní zaslání přihlášky OP, soupisky dle 

termínů RMS:  
pokuta 200,- Kč do 30 dnů 

            500,- Kč nad 30 dnů 
g) nepotvrzení úředních zpráv odeslané na emailovou adresu  

pokuta 200,- Kč  
h) neúčast zástupce mužstva na oficiálních akcích OKF FIFA FAČR Most –  

pokuta 400,- Kč  
i) nevyplacení odměn rozhodčím a delegátovi po utkání –  

pokuta 500,- Kč  

j) neúplně vypsaný zápis o utkání VM apod. –  
pokuta 100,- Kč  

k) projednání mužstva v DK – disciplinární poplatek  
poplatek 150,- Kč  

 
  12. Rozhodčí: 

l) za každé nenahlášení výsledku po utkání, včetně nezaslání ZoU emailem  
pokuta 200,- Kč + disciplinární poplatek 100,- Kč 

m)  pozdní zaslání zápisu o utkání na adresu: Kirilák Jiří, Čapkova 2023, Litvínov 
pokuta 200,- Kč + disciplinární poplatek 100,- Kč 

 
Nedostavení se k utkání a pozdní omluvy 

 
n) nedostavení se k utkání bez omluvy  

         pokuta 500,- Kč + disciplinární poplatek 100,- Kč 

o) s dostatečnou omluvou a sehnáním za sebe náhradou  
pokuta 100,- Kč + disciplinární poplatek 100,- Kč 

p) v případě že RO za sebe sežene náhradu, ale toto nesdělí KR  
         pokuta 200,- Kč + disciplinární poplatek 100,- Kč 

q) Neuvedení osobních trestů v ZoU  
a. neuvedení ŽK – 200,- Kč + disciplinární poplatek 100,- Kč 

b. neuvedení ČK – 500,- Kč + disciplinární poplatek 100,- Kč 
r) Nesprávný popis vyloučených hráčů v ZoU  

         pokuta 200,- Kč + disciplinární poplatek 100,- Kč 
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s) Nesprávně a nedostatečně vyplněný ZoU  
         pokuta 200,- Kč + disciplinární poplatek 100,- Kč 

t) Rozhodčím se zakazuje veškerá komunikace a vyjadřování se po skončení 
utkání, včetně na internetových stránkách futsalu… 

         pokuta 200,- Kč + disciplinární poplatek 100,- Kč 
u) Nedůstojné chování rozhodčích na oficiálních akcích OKF FIFA FAČR Most 

pokuta 500,- Kč + disciplinární poplatek 100,- Kč 
v) V případě upuštění od trestu rozhodčího nebude disciplinární poplatek vymáhán 

 
Pokuty mužstvu se sčítají a jejich celková částka bude odečítána průběžně 

z kauce (vratné částky) 1 000,- Kč.  
 

V případě vyšší částky na postizích bude doplacena ve stanoveném termínu OkKF FIFA 

FAČR Most na základě sdělení termínu v zápise z DK a STK OkKF FIFA FAČR Most.  
 

Předseda OkKF FIFA FAČR Most 
Kirilák Jiří 
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Příloha č.3 
 

Okresní pohár FAČR OkKF FIFA Most 2016 
 

Pořadatel: Okresní komise futsalu FIFA FAČR Most  

 
Vítěz okresního poháru FAČR ve futsalu Most obdrží trofej věnovanou OkKF FIFA FAČR 

Most a zajistí si právo startu v krajském kole poháru ve futsalu  Ústí nad Labem spolu 
s dalšími třemi semifinalisty okresního poháru ve futsalu  Most. 

 
V pravomoci okresní pohárové komise je určit s konečnou platností termín uzávěrky 

přihlášek, herní systém, termíny a rozpisy soutěže. Vyhrazuje si právo na případné 
změny.  

Termíny :  
budou stanoveny po dohodě mužstev 2017  

 
Startují:  

Mužstva OP – mají za povinnost se účastnit poháru!! 
Mužstvo,  které odstoupí v průběhu poháru FAČR tj. po oficiálním rozlosování 

poháru, bude potrestáno pokutou dle sazebníku trestů a pokut přílohy č.2, 

odstavec č.5! 
 

Do krajského kola poháru FAČR lze postoupit pouze přes účast v OkKF FIFA 
FAČR Most! 

 
1. Systém soutěže:  

Okresní pohár futsalu se bude hrát od počátku  systémem na jedno utkání – 
pořadatelem utkání bude družstvo hrající nižší soutěž, v případě shody 

soutěže učí pořadatele komise losem. V případě remízy  následují 
pokutové kopy - nejdříve série po pěti na každé straně, pokud se 

nerozhodne tak dále po jedné na každé straně až do rozhodnutí dle 
pravidel futsalu FIFA 1.9.2012 verze4.  

 
2. Základní ustanovení:  

Mužstva budou do soutěže nalosována, kompletní los (pavouka od 1.kola až po 

finále okresního Poháru) provede OKF FIFA FAČR Most . Nasazení a losování 
mužstev bude provedeno po skončení podzimní části OP futsalu Most a bude 

přihlíženo k postavení mužstev v tabulce pro pořádání utkání.  
        

3. Termíny utkání, hrací doba, povinnosti pořadatele (domácího klubu):  
Hrací doba: úřední hrací doba je 2x25 minut hrubého času.  

Povrch:  
    haly schválené OkKF futsalu Most a též možnost hrát na trávě, včetně 

    umělé trávě - v období duben - září .  
 

Povinnosti pořadatele:  
pořadatel (domácí mužstvo) zajistí halu k utkání (včetně hrazení pronájmu) a po 

konci utkání proplatí odměnu rozhodčím ve výši každému 200,-Kč/utkání a 
cestovného ve výši 5Kč/km, mužstva se o náklady na rozhodčí podělí 

stejným dílem.   
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Náklady na rozhodčí jsou půleny mezi oba účastníky zápasu, v případě 
zápasu mužstev z jednoho místa  konání utkání (společná hala) se půlí 

veškeré náklady (hala + rozhodčí).   
 

4. Povinnosti mužstev: Dostavit se k utkání přesně, dle stanoveného rozpisu, 
čekací doba dle pravidel futsalu . Při prezentaci mužstva je vedoucí povinen 

předložit soupisku a platné registrační průkazy. To vše nejpozději 15 minut před 
začátkem vlastního utkání. 

  
5. Technická ustanovení: Hraje se podle pravidel futsalu platných u FAČR od 

1.9.2012 a platných změn. 
  

6. Rozhodčí:  

Na všechna utkání budou delegování dva rozhodčí s licencí - A, B, C. 
  

7. Zabezpečení:  
a. pořadatel zajistí 2 míče č.4 dle pravidel futsalu s menším odskokem  

b. rozhodčí zajistí – nahlášení výsledku na tel. 604 747 188  a odeslání ZoU 
na adresu – Kirilák Jiří , Čapkova 2023, Litvínov 436 01. 

 
8. Pojištění – viz.čl.14 RMFS:  

 
9. Disciplinární tresty:  

a. veškeré další disciplinární záležitosti bude řešit STK a DK v souladu s 
platným DŘ futsalu a sazebníkem trestů viz.příloha č.2 rozpisu soutěží  

b. veškerá evidence trestů i rozhodnutí o zastavení závodní činnosti budou 
mužstva informována na internetové adrese www.fotbal.cz  

 

10. Červená karta: O trestu hráče, který obdržel ČK rozhodne na základě 
zprávy rozhodčího a dalších podkladů DK. Minimálním trestem je zastavení 

závodní činnosti na 1 utkání nepodmíněně.  
 

11. Další ustanovení :  
a. maximální povolený počet cizích státních příslušníků je 4  

b. na všechny kluby se vztahuje sazebník trestů a pokut, který je přílohou 
propozic OkKF FIFA FAČR Most.  

 
Propozice Poháru FAČR futsalu  schválila OkKF FIFA FAČR Most na svém zasedání 

13.dubna 2016 v Mostě a vstupují tímto dnem v platnost.  
 

Předseda OkKF FIFA FAČR Most 
Kirilák Jiří 

 

 
 

 
 

 


