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V Habartově dne 10.09.2018 

 
FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 

 
Krajská komise futsalu FIFA Karlovarského kraje 

 

Adresář a telefonní seznam : 
  

 

předseda  
Jan Rod 
Karla Čapka 125/8 
357 09  Habartov 

 
mobil: 603 922 110 

         rodhonza@seznam.cz 

předseda STDK 
Tomáš Harašta 
Sportovní 549 
357 33 Loket 

 
mobil: 606 149 801 

harastatomas@seznam.cz        
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I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 

 Článek 1 – Řízení soutěží 
 

Soutěže řídí sportovně technická a disciplinární  komise Krajské komise futsalu Karlovarského kraje (dále jen STDK) 
se sídlem v Sokolově. 

 

 Článek 2 – Pořadatel utkání 
 

Pořadatelem utkání je oddíl (klub) uvedený v rozlosování soutěže na prvním místě 

 

 Článek 3 – Termíny utkání 
 

Povinnosti oddílů – týkající se termínů, hlášení utkání, začátků utkání a nastoupení k utkání, jsou upraveny 
Soutěžním řádem (SŘ) a tímto rozpisem mistrovské soutěže (dále jen RMS). 
 

 STDK vydává termínovou listinu s rozpisem jednotlivých utkání. V případě jakékoliv nesrovnalosti je povinností 
zúčastněných oddílů, rozhodčích a delegátů uvědomit řídící orgán. Sehrání utkání mimo uvedený úřední termín 
bez souhlasu řídícího orgánu bude považováno za svévolné přeložení termínu utkání se všemi důsledky dle SŘ 
viz bod 4. Mimořádné změny provádí řídící orgán na základě žádosti předložené k odsouhlasení řídícímu orgánu, 
v případě změny rozhodčích nebo delegátů také telefonicky. Termínová listina je závazná a veškeré změny nebo 
výjimky musí být schváleny STDK. 

 

 Úředními hracími dny jsou pondělí až pátek daného kalendářního týdne.  
 

 Úřední začátky utkání jsou stanoveny v rozmezí  od 18.00  do 21.00 hodin. 
 

 Čekací doba pro hosty je stanovena na dobu 10 minut po úředně stanoveném začátku utkání. (V případě, že 
družstva nemohou zahájit utkání bez vlastního zavinění /např. obsazené hřiště apod./, jsou družstva povinna 
vyčkat 30 minut a sehrát utkání s časovým posunem úředních začátků v pořadí uvedeném v termínové listině). 
Čekací doba pro domácí mužstvo není žádná. 

 

 Změny termínů, začátku utkání nebo místa konání utkání si mohou oddíly dohodnout. Odložený zápas musí být 
odehrán do měsíce.  STDK schválí pro změnu termínu soutěžního utkání pouze písemnou žádost: 

a)    s uvedením důvodu změny 
  b)    s  oboustranným   souhlasem   a   uvedením   náhradního   termínu  a místa sehrání soutěžního utkání   
                   s písemným potvrzením zástupců obou týmů 

c)  předloženou:  14  a více dnů před původním termínem, s poplatkem 200,- Kč                       
                    13 – 7 dnů před původním termínem, s poplatkem 400,- Kč  
     méně než 7 dní před původním termínem, s poplatkem 600,- Kč       

d) nebude-li mít žádost o změnu veškeré náležitosti, nebude projednána 
       
      V  případě  přeložení  zápasu  bez  souhlasu  STDK,  bude  pořádající  mužstvo postiženo kontumací a bude mu     
      udělena pokuta  ve výši 1000,--Kč. 
 

 K zajištění regulérnosti soutěže může řídící orgán stanovit pro některá utkání jednotné začátky, zejména 
v závěrečných dvou kolech, bez možnosti čerpání čekací doby dle SŘ čl. 36. 

 

 Je-li vyhlášen kontumační výsledek (nedostavení se k utkání), může oddíl, který se k utkání dostavil, požadovat 
od soupeře úhradu výdajů spojených s nesehráním utkání, jejíž výše je stanovena paušálně na částku 500,- Kč 

  

 Článek 4 – Místa utkání 
 

1.  Místa konání utkání jsou dána rozlosováním soutěže a jsou závazná pro všechna družstva 
 
2. Hrát se může pouze ve sportovních halách schválených STDK. Pořádající oddíl nese plnou zodpovědnost za to, 

že všechna hřiště, na kterých budou hrána soutěžní utkání, odpovídají Pravidlům futsalu, Soutěžnímu řádu a 
podmínkám soutěže, uvedených v Propozicích soutěže a jsou schválena řídícím orgánem. V případě, že hřiště 
nebude připraveno k zápasu a nebude odpovídat pravidlům futsalu, bude pořádajícímu týmu udělena pokuta ve 
výši 300,--Kč. 
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 Článek 5 – Účastníci soutěže 
  

 
      

 
 

   Článek 6 – Pořadatelská služba 
 

1. Povinnosti pořadatele utkání vymezuje Soutěžní řád Svazu futsalu FAČR, čl. 19 – 23. Pořádající oddíl je povinen 
uvést do Zápisu o utkání jméno hlavního pořadatele (musí být nezaměnitelně označen)   
 

2. Pořádající oddíl musí mít připraveny pro hru nejméně  2  míče se sníženým odskokem, které  předá  před  
utkáním HR ke kontrole (v případě, že pořádající oddíl nebude mít k dispozici pro hru dva míče odpovídající 
pravidlům futsalu, hradí pokutu řídícímu orgánu ve výši 200,- Kč). Dále musí mít k dispozici Zápis o utkání.  
 

 

 

 Článek 7 – Předpisy 
 

Hraje   se   podle   Pravidel   futsalu    platných   od   01.09.2012   a    jejich   doplňků   a   změn, Souboru  předpisů 
Svazu futsalu FAČR a těchto propozic soutěže ve znění změn a dodatků, uveřejňovaných v úředních zprávách 
Krajské komise futsalu  Karlovarského   kraje.   Úřední   zprávy    včetně    výsledkových    servisů    budou    
uveřejňovány   na Internetových     stránkách    Fotbalové     asociace    České     republiky     Karlovarského    
přeboru  http://nv.fotbal.cz/futsal/kao/karlovarsky/index.php  a dále budou zasílány  elektronickou  poštou 
odpovědným zástupcům jednotlivých týmů. Každý tým soutěže je povinen mít zřízenou vlastní e-mailovou adresu, 
kam mu budou zasílány oficiální úřední zprávy. V případě rozdílných informací uvedených na shora uvedených 
internetových stránkách oproti těmto platným propozicím a platné termínové listině, budou vždy brány jako platné a 
závazné ty informace uvedené v oficiálních termínových listinách  a propozicích, které byly zaslány odpovědným 
zástupcům před začátkem soutěžního ročníku 2018/2019.  
 

 
 

 Článek 8 – Startující 
 

1. Věková hranice je uvedena v SŘ Svazu futsalu FAČR, čl. 66. 
 
2. V Krajském přeboru futsalu Karlovarského kraje smí k soutěžnímu utkání nastoupit hráč starší 15 ti let. 

 
4. V soutěžích řízených STDK KKF Karlovarského kraje může nastoupit v jednom družstvu a v jednom utkání 

neomezený počet cizích státních příslušníků, kteří mají platnou registraci a mají uhrazené členské příspěvky. 

 
 
 

 Článek 9 – Podmínky účasti 
 

1. Kluby zařazené do Krajského přeboru musí splňovat podmínky stanovené SŘ Svazu futsalu FAČR a těmito 
propozicemi soutěže. 

 
a) Povinností klubu je podání přihlášky do soutěže a uhrazení startovného  ve výši 15900,- Kč a   
    vratné kauce ve výši 2000,--Kč. 
 

 

 Tým            Hřiště Vedoucí Tel. Mail. 

1. SK Sausfork Otovice SH Slavie, SH KV Aréna Vladimír Kadlec 704721485 kadlec1964@seznam.cz 

2. Slavia Karlovy Vary SH Slavie, SH KV Aréna Petr Diviš 776304304 info@pdpower.cz 

3. Fut Fet Karlovy Vary SH Slavie, SH KV Aréna Martin Sikora 604717065 martin-sikora@seznam.cz 

4. Termiti Loket SH KV Aréna, SH Gymn. Václav Neudert 722908841 neudert.v@seznam.cz 

5. Karlovarští Draci SH Slavie, SH KV Aréna Marián Kolesnáč 604235810 Z.Truhlar@seznam.cz 

6. ASK Rád  SH Gymnázium Sokolov Jan Rod 603922110 rodhonza@seznam.cz 

7. HERD Hradiště „B“ SH ZŠ Fr. Lázně Libor Stejskal 603501406 l.stejskal@tiscali.cz 

8. 1. FK Josefov SH ZŠ Fr. Lázně Marek Skopal 7249097950 marasko@seznam.cz 

http://nv.fotbal.cz/futsal/kao/karlovarsky/index.php
mailto:martin-sikora@seznam.cz
mailto:rodhonza@seznam.cz
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2. Všichni hráči, kteří nastoupí k soutěžnímu utkání musí být řádně zaregistrováni ve Svazu futsalu za konkrétní 
tým a k utkání musí nastoupit s dokladem totožnosti (OP, ŘP, CP), nadále bude jako doklad totožnosti brán i 
stávající registrační průkaz hráče. Start hráče v utkání bez některého ze shora uvedených dokladů totožnosti, 
bude považován za neoprávněný se všemi jeho herními i disciplinárními důsledky. Stejně tak bude posuzován 
start hráče, který nebude mít na stanovené období uhrazen členský příspěvek. Výše členského příspěvku byla 
na roky 2018 a 2019 stanovena na částku 100,--Kč. 

 
3. Zápis o utkání se vyplňuje u soutěžních utkání čitelně hůlkovým písmem v jednom vyhotovení. V Zápise o utkání 

musí být uvedena čísla dresů, jméno a příjmení hráčů, jména a příjmení funkcionářů družstev včetně  jména a 
příjmení rozhodčích a delegátů a jméno a příjmení hlavního pořadatele utkání včetně ID čísla všech uvedených. 
Jako první zajistí vyplnění Zápisu o utkání vedoucí domácího družstva. Řádně vyplněný Zápis o utkání, který je 
již opatřen podpisy kapitánů družstev, společně se soupiskami obou družstev, musí být předán nejpozději 10 
minut před utkáním hlavnímu rozhodčímu utkání.  

 
4. Maximální počet nominovaných hráčů k mistrovskému utkání je 14. Ti mohou být uvedeni v Zápise o utkání. 

Kapitán družstva je povinen při podepisování Zápisu o utkání po utkání být ustrojen dle Pravidel futsalu. 
 
5. Lékařská prohlídka: 

Každý hráč musí mít potvrzení o lékařské prohlídce. Potvrzení je platné rok. Za dodržování této povinnosti 
odpovídají plně kluby, které mohou mít potvrzení o lékařské prohlídce vystaveno pro hráče i hromadně. Kontrolu 
potvrzení o lékařské prohlídce jsou oprávněny provádět řídící orgány soutěže. 

 

  

 Článek 10 – Soupisky 
 

1. Oddíly předkládají soupisky družstva vždy do stanoveného termínu ke kontrole a potvrzení.  Bez potvrzené 
soupisky nelze nastoupit k soutěžnímu utkání.  

 
2.  Soupiska musí obsahovat :  -  příjmení a jméno hráče 

-  ID číslo přidělené FAČR 
-  potvrzení tzn. razítko a podpis pověřeného zástupce KKF Karl. kraje 

 
3. Minimální počet hráčů na soupisce je 8, maximální počet není omezen. Na každé soutěžní  utkání v souladu s 

pravidly futsalu může nastoupit maximálně 14 hráčů uvedených v Zápise o utkání. 
 
4. Potvrzením soupisky STDK nepřejímá odpovědnost za nedostatky (porušení SŘ a RMS) zaviněné oddíly.  
 
5. a)  Hráči uvedení na soupisce ve vyšší soutěži mohou nastoupit v nižší soutěži pouze v   maximálním počtu 3 

hráčů ( z „A“ týmu za „B“ tým, z „B“ týmu za „C“ tým) 
b) Hráči uvedeni na soupisce v nižší soutěži mohou nastoupit ve vyšší soutěži v maximálním počtu 5 hráčů. ( z 

„B“ týmu za „A“ tým, z „C“ týmu za „B“ tým) 
c) Start hráče z „A“ týmu za „C“ tým a naopak není možný 

 

 Článek 11 – Doba hry 
 

1. Utkání mužů   2 x 25 minut  hrubého času  

 

 Článek 12 - Systém soutěží 
 

1. Mistrovské soutěže se hrají systémem 3x každý s každým dle rozlosování.  

 

 Článek 13 – Hodnocení výsledků v soutěžích 
 

Provádí se tak, že vítězné družstvo obdrží 3 body, v případě nerozhodného výsledku obdrží každé družstvo po 
jednom bodu.  

 
O konečném pořadí soutěže rozhoduje:  

          1) počet bodů 
                                                                     2) vzájemné zápasy 
                                                                     3) rozdíl skóre 
                                                                     4) vyšší počet nastřílených branek 
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 Článek 14 – Postupy a sestupy 
 

- Vítěz Krajského přeboru postupuje do Divize „C“, v případě, že řídící orgán vyšší soutěže (Divize „C“) bude mít ve 
svém Rozpisu soutěží uvedeno, že o postup do této soutěže bude sehrána kvalifikace, postoupí vítěz Krajského 
přeboru do této kvalifikace o postup do Divize „C“. Pokud vítěz Krajského přeboru odmítne postoupit do vyšší 
soutěže  popřípadě  do  kvalifikace  o  účast  ve vyšší soutěži, může řídící orgán vyměřit oddílu  pokutu až do výše   

   2000,- Kč. Vítěz Krajského přeboru nebude za odmítnutí postupu do Divize „C“ sankcionován vyloučením ze 
soutěže. 
 

- Vzhledem k počtu přihlášených týmů do Krajského přeboru z tohoto do Okresních přeborů nikdo nesestupuje 
 

 

 Článek 15 – Tituly a ceny 
 

1. Vítězné družstvo obdrží putovní pohár +  pohár za umístění   
2. Družstvo umístěné na druhém místě obdrží pohár  
3. Družstvo umístěné na třetím místě obdrží pohár  
4. Nejlepší střelec soutěže obdrží věcnou cenu 

 

 Článek 16 - Rozhodčí 
 

1. Rozhodčí deleguje k jednotlivým utkáním KR – KKF Karlovarského kraje..  
 
2. Rozhodčí, který obdrží zprávu o delegaci prostřednictvím mailu, je povinen přijetí této delegace mailem 

popřípadě SMS zprávou potvrdit obsazovacímu úseku KR. 
 
3. Rozhodčí jsou povinni zaznamenat do Zápisu o utkání všechny předepsané náležitosti, čitelně a do správných 

kolonek, včetně střelců branek s časovým údajem vstřelené branky. Udělené ŽK je rozhodčí povinen vyplnit do 
příslušných kolonek v Zápise o utkání. Při udělení ČK je rozhodčí povinen zaznamenat tuto skutečnost do Zápisu 
o utkání a následně v další kolonce popsat důvod udělení ČK včetně následného chování vyloučeného hráče. 
Před podpisem Zápisu o utkání kapitány po skončení utkání musí rozhodčí u hráčů, kteří nebyli potrestáni 
osobním trestem, proškrtnout kolonky ŽK a ČK. V případě vykázání funkcionáře družstva z lavičky pro 
náhradníky musí rozhodčí popsat důvod tohoto rozhodnutí a přestupek musí podepsat kapitán družstva. 

 
Dále jsou povinni řádně vyplněný Zápis o utkání následující den po jeho sehrání odeslat poštou na adresu :  

                                                Jan Rod, Karla Čapka 125/8, 357 09 Habartov.  
 
4. Delegovaný rozhodčí je povinen se dostavit k utkání nejpozději 15 minut před stanoveným začátkem. 
 
5. V případě inzultace rozhodčího se registrační průkazy neodebírají. 
 
6. Hlavní rozhodčí utkání je povinen ihned po skončení utkání poslat SMS zprávou informace o odřízeném utkání 

předsedovi Krajské komise futsalu Karlovarského kraje na telefonní číslo 603922110. Zpráva bude napsána ve 
tvaru: č.utkání – domácí – hosté – výsledek – poločas - jméno hl. rozhodčího. 

 
7. Odměna za řízení utkání je ve výši 250,- Kč, (100,--Kč v případě, že by nesehrané utkání bylo součásti bloku 

více utkání a rozhodčí by museli na další utkání čekat, jinak budou v případě nesehrání utkání proplaceny pouze 
cestovní náhrady bez nároku na odměnu). 

 
8. Náklady spojené s dopravou - cestovní náhrada za použité vozidlo – 4,5 Kč / km. 

 
 

 Článek 17 – Delegáti a dohlížecí orgány 
 

1. Delegáty svazu deleguje k vybraným utkáním KKF Karlovarského kraje. 
 
2. Delegát, který obdrží písemnou nebo SMS zprávou delegaci, je povinen přijetí této delegace telefonicky potvrdit 

členovi KR, pověřenému řízením úseku delegátů. 
 
 
3. Delegát svazu je povinen po provedení pohovoru s rozhodčími zapsat známku, kterou ohodnotí výkon 

rozhodčího, do Zápisu o utkání.  
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4. Delegát svazu je povinen zpracovat Zprávu delegáta svazu dle pokynů KR a řádně vyplněnou ji odeslat 
doporučeně poštou na adresu :  

 Jan Rod, Karla Čapka 125/8, 357 09 Habartov,  první pracovní den po skončení utkání. 
 
5. Delegát svazu je povinen se dostavit k utkání nejpozději 15 minut před úředním začátkem utkání. 
 
6. Odměna za výkon funkce při utkání je 200,- Kč. 
 
7. Náklady spojené s dopravou - cestovní náhrada za použité vozidlo – 4,5 Kč / km. 

 

 Článek 18 – Doprava k utkání 
 

Každé družstvo cestuje k utkání na vlastní náklady. 

  
                      II. JINÁ OPATŘENÍ K ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ 

 
 Článek 19 – Upřesnění některých povinností oddílů 
 
1. Obě družstva se dostaví k utkání min. 15 minut před úředním začátkem. 
 
2. Hostující družstvo musí respektovat barvu dresů domácího oddílu (doporučuje se oddílům vozit k utkání dvě 

barevně odlišné sady dresů - i stulpen). Družstva musí nastoupit k utkání včas v dresech odlišné barvy tak, aby 
podle pokynů rozhodčích byla zajištěna dobrá rozlišitelnost hráčů obou mužstev (vč. brankářů). 

 
3. Kapitán, vedoucí družstva a trenér odpovídají za to, že vyloučený hráč, ihned opustí prostor hrací plochy. 
 
4. Součástí hodnocení soutěží jsou aktivy, které svolává STDK, kterých se oddíly povinně účastní na vlastní 

náklady. Neúčast oddílu na aktivech po předchozí výzvě má za následek udělení finanční pokuty ve výši 500,- 
Kč. 
    

5. Hráči družstev se po nástupu na hrací plochu před zahájením utkání po společném pozdravení s diváky pozdraví 
mezi sebou a s rozhodčími.  

 
6. Po skončení utkání se hráči obou družstev pozdraví podáním ruky. 
 
7. Oddíly jsou povinny nahlásit e-mailovou adresu pro posílání oficiálních zpráv elektronickou poštou. 
 

8. Všichni hráči mužstva musí nastoupit k utkání v jednotných dresech opatřenými čísly, jednotnými trenýrkami 
(stejná barva) a jednotnou barvou štulpen. Hráč musí mít při utkání nasazeny chrániče holeních kostí. V případě, 
že hráč nastoupí k utkání bez těchto chráničů, nebude k soutěžnímu utkání připuštěn, v případě, že tato věc 
vyjde najevo již během rozehraného zápasu, bude takový hráč napomenut udělením žluté karty, vykázán ze 
hřiště a k dalšímu průběhu utkání může nastoupit až po zjednání nápravy. V případě nastoupení mužstva 
k zápasu v nejednotné ústroji (viz shora uvedeno), bude takové mužstvo potrestáno pokutou ve výši 200,--Kč.    

 

9. V případě, že by se k zápasu nedostavil delegovaný rozhodčí, může se zápas po dohodě obou týmů odehrát 
s tím, že ho odřídí rozhodčí – laik (nemusí mít uhrazen členský příspěvek). V případě, že by k takové dohodě 
týmů nedošlo, vyplní oba kapitáni zápis o utkání, kde uvedou sestavy týmů s důvodem nesehrání utkání. V obou 
případech pak domácí mužstvo zajistí odevzdání řádně vyplněného zápisu řídícímu orgánu. Čekací doba na 
delegovaného rozhodčího je stanovena na 20 minut po úředně stanoveném začátku soutěžního utkání.      

 

10. Přestupní období je stanoveno na dobu v rozmezí od 01.07.2018 do 30.06.2019. 

11. KKF Karlovarského kraje povoluje dle novely 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 
STDK takovému týmu pořádkovou pokutu ve výši 500,--Kč za znevážení soutěže.  
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III. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ 
 

Disciplinární rozhodnutí uděluje STDK KKF Karlovarského kraje v souladu s platným disciplinárním řádem 
 
Družstvo, které se nedostaví k soutěžnímu utkání, ho prohrává kontumačním výsledkem 0:5 a navíc mu budou 
odečteny 4 body. Po druhém nedostavení se mužstva k zápasu mu budou odečteny další čtyři body. Při třetím 
nedostavení se mužstva k zápasu bude toto ze soutěže vyloučeno a o jeho případném zařazení do následujícího 
ročníku rozhodne Krajská komise futsalu Karlovarského kraje.  
Vedoucí mužstva je povinen po odehraném soutěžním kole řídícímu orgánu oznámit  důvod nedostavení se mužstva 
k utkání.  V případě nesplnění této povinnosti bude týmu udělena pokuta ve výši 1000,--Kč, 
 
ČERVENÁ KARTA - o trestu hráče, který obdržel ČK, rozhodne na základě zprávy rozhodčího a dalších podkladů 
STDK. Minimálním trestem je zastavení činnosti na jedno soutěžní utkání. 
 
ŽLUTÁ KARTA -  za 4 ŽK (při udělení 2xŽK=ČK se počítá pouze 1. ŽK) je činnost hráči automaticky zastavena na 
jedno soutěžní utkání nepodmíněně. Za udělení 8 ŽK je hráči zastavena činnost na 2 soutěžní utkání nepodmíněně a 
za udělení 12 ŽK je hráči zastavena činnost na 3 soutěžní utkání nepodmíněně. 
 
Do Zápisu o utkání lze uvést pouze námitky, které jsou v souladu s Pravidly futsalu. Jiné připomínky může uplatnit 
oddíl písemně u řídícího orgánu. 

 
Při  uložení  nepodmíněného  trestu  zastavení  činnosti  na počet utkání hráč  nestartuje  v  mistrovských a 
pohárových utkáních (Pohár ČMFS), může však startovat v době trestu ve všech přátelských utkáních. Hráč, jemuž 
byl uložen trest na časové období, nesmí po dobu trvání trestu startovat v žádném futsalovém utkání. 
Může-li hráč startovat za více družstev jednoho oddílu, nesmí v době udělení  nepodmíněného trestu na počet utkání 
startovat za  družstvo v soutěži, ve které byl trest uložen a v případě udělení nepodmíněného trestu na časové 
období, nesmí startovat v žádném  mistrovském utkání těchto družstev.  

 
IV. SAZEBNÍK POKUT 

 
 Žlutá karta - každá  udělená žlutá karta     50,- Kč 
 

 Červená karta -  1. udělená v soutěži   100,- Kč 
2. - 5. udělená v soutěži  200,- Kč 
6. a další udělená v soutěži  300,- Kč 
 

 

 Kontumace utkání - nedostavení se k utkání 
  1. v soutěži 1500,- Kč 

2. v soutěži 2000,- Kč 
3. v soutěži 3000,- Kč 
 

 Kontumace utkání - neoprávněný start hráče 
 1. v soutěži 500,- Kč 

2. v soutěži 1000,- Kč 
3. v soutěži 1500,- Kč 


