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ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ FUTSALU FIFA – DIVIZE E, JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ 

PŘEBOR A JIHOMORAVSKÁ I. TŘÍDA 
 

Článek 1 – Řízení mistrovských soutěží                                                                                                                
 

1. Mistrovská soutěž Divize E je řízena Oblastní komisí futsalu FIFA Divize E (dále jen ObKF E), jejímž 

sídlem je Vídeňská  470/9, 639 00 Brno. ObKF E řídí Divizi E zejména prostřednictvím sportovně-

technické komise (dále jen STK). 

2. Mistrovské soutěže Jihomoravský krajský přebor (dále jen JM KP) a Jihomoravská I. třída (dále jen JM I.) 

jsou řízeny Jihomoravskou krajskou komisí futsalu FIFA (dále JM KKF), jejímž sídlem je Vídeňská  

470/9, 639 00 Brno. JM KKF řídí JM KP a JM I. zejména prostřednictvím STK. 

3. Složení ObKF E:  

předseda   Blažek Marek  marek.blazek@seznam.cz  731 509 546 

místopředseda  Stix Jiří 

člen za Kraj Vysočina Petr Zdeněk st. 

člen   Kalvoda Robert 

člen   Ptáčník Martin 

sekretář   Stix Jiří                          jiri.stix@centrum.cz            777 995 897         

4. Složení JM KKF: 

předseda                 Blažek Marek   marek.blazek@seznam.cz  731 509 546 

místopředseda  Stix Jiří 

člen za okr. Blansko Dobiášek Ivo 

člen za okr. Brno město Polák Zdeněk 

člen za okr. Brno venkov Otruba Karel 

člen za okr. Vyškov Tobolík František  

člen za okr. Hodonín Bartyzal Miroslav  

člen   Bednář Kamil 

člen   Peštál David 

sekretář   Stix Jiří                          jiri.stix@centrum.cz            777 995 897 

5. ObKF E a JM KKF ustanovuje následující odborné komise: 

a) komisi sportovně-technickou (dále jen STK); 

b) komisi disciplinární (dále jen DK); 

c) komisi rozhodčích a delegátů (dále jen KRD). 

6. Předsedové odborných komisí: 

předseda KRD            Brtníček Miloslav     krdjm@seznam.cz  724 241 962 

předseda DK  Vala Vladan               vladan.vala@volny.cz  777 182 222 

předseda STK  Blažek Marek   marek.blazek@seznam.cz  731 509 546 

 

Článek 2 – Systém soutěže a jeho účastníci 

 

1. Divize E se hraje o 12 účastnících systémem každý s každým doma a venku a sestává z podzimní a jarní části. 

Z pohledu sportovně technického se za podzimní část soutěžního ročníku se považuje období prvních jedenácti 

kol (říjen až prosinec 2017) a za jarní část období od 12. do 22. kola (leden až březen 2018). 

2. JM KP se hraje o 14 účastnících systémem každý s každým doma a venku a sestává z podzimní a jarní části. 

Z pohledu sportovně technického se za podzimní část soutěžního ročníku se považuje období prvních jedenácti 

kol soutěže (říjen až prosinec 2017) a za jarní část období od 12. do 26. kola (leden až duben 2018). 

3. Nultý ročník JM I. se hraje o 10 účastnících systémem každý s každým dvakrát, a to formou miniturnajů  

o čtyřech zápasech po sobě jdoucích, výjimečně o pěti zápasech po sobě jdoucích. Z pohledu sportovně 

technického se za podzimní část soutěžního ročníku považují miniturnaje hrané v průběhu roku 2017 a za jarní 

část soutěžního ročníku pak miniturnaje hrané v průběhu roku 2018. 

4. Seznam účastníků Divize E, JM KP a JM I. – viz příloha RMS – Adresář účastníků Divize E 2017/2018, 

Adresář účastníků JM KP 2017/2018 a Adresář účastníků JM I. 2017/2018.   

 

Článek 3 – Podmínky účasti 

      

1. Účastníkem Divize E, JM KP a JM I. může být pouze družstvo klubu, který podal řádně vyplněnou přihlášku do 

soutěže ve stanoveném termínu a splní další podmínky účasti určené Soutěžním řádem futsalu (dále jen SŘF) a 
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tímto Rozpisem mistrovských soutěží 2017/2018 (dále jen RMS). 

2. Podáním přihlášky do příslušné soutěže se klub zavazuje řídit se všemi ustanoveními SŘF, RMS a ostatními 

předpisy a normami Svazu futsalu ČR a rozhodnutími příslušných řídících orgánů. 

3. V termínu do 15. 9. 2017 jsou kluby, jejichž družstva budou účastníky Divize E, povinny uhradit startovné  

a kauci ve výši 8 000 Kč. Kluby Divize E, jejichž družstva budou hrát svoje domácí utkání pravidelně v hale 

mimo obec, v níž má klub sídlo, a nebude se jednat o nejbližší halu místu sídla klubu, uhradí startovné a kauci 

ve výši 10 000 Kč. Kauce, která bude vyúčtována nejpozději do 30. 6. 2018, přitom činí 2 000 Kč. 

4. V termínu do 15. 9. 2017 jsou kluby, jejichž družstva budou účastníky JM KP, povinny uhradit startovné  

a kauci ve výši 7 000 Kč. Kluby JM KP, jejichž družstva budou hrát svoje domácí utkání pravidelně v hale 

mimo obec, v níž má klub sídlo, a nebude se jednat o nejbližší halu místu sídla klubu, uhradí startovné a kauci 

ve výši 8 500 Kč. Kauce, která bude vyúčtována nejpozději do 30. 6. 2018, přitom činí 2 000 Kč. 

5. V termínu do 15. 9. 2017 jsou kluby, jejichž družstva budou účastníky JM I., povinny uhradit startovné  

a kauci ve výši 16 000 Kč. Kauce, která bude vyúčtována nejpozději do 30. 6. 2018, přitom činí 1 000 Kč. 

6. Platby dle bodů 4. až 6. tohoto článku je třeba zaslat bankovním převodem na účet číslo 27-5826790267/0100, 

uvést variabilní symbol 77 a do zprávy pro příjemce uvést název příslušného družstva. 

7. V případě odstoupení nebo vyloučení družstva ze soutěže rozhodne o všech postizích STK s tím, že hráči 

daného klubu, pokud byl klub zrušen, mohou být jiným klubem vykoupeni nejdříve po uplynutí soutěžního 

ročníku 2017/2018. Minimální částka, kterou je nový klub povinen uhradit na účet řídícího orgánu soutěže pro 

tyto případy činí 2 000 Kč v Divizi E, 1 500 Kč v JM KP a 1 000 Kč v JM I. 

8. V případě vyloučení či odstoupení družstva po uveřejnění rozlosování příslušné soutěže nebudou startovné ani 

kauce klubu vráceny. 

 

Článek 4 – Pořadatel utkání a jeho povinnosti 

      

1. Pořadatelem utkání Divize E nebo JM KP je klub, který je uveden v rozlosování soutěže na prvním místě 

(pořadatelský klub).  

2. Povinností každého pořadatelského klubu je uspořádat v Divizi E 11 domácích utkání dle rozlosování  

a v JM KP 13 domácích utkání dle rozlosování.  

3. Pořadatelský klub Divize E nebo JM KP je povinen uhradit náklady spojené s konáním utkání s výjimkou 

úhrady dopravného rozhodčích a delegátů, kterou bude provádět řídící orgán soutěže. Výše odměn rozhodčích  

a delegátů jsou uvedeny v příloze tohoto RMS – Směrnici pro pořadatele. 

4. Všechny pořadatelské kluby Divize E a JM KP musí mít k domácím utkání k dispozici minimálně dva míče č. 4 

se sníženým odskokem stejné značky a typu. 

5. Další povinnosti pořadatele Divize E a JM KP stanovuje příloha č. 2 tohoto RMS – Směrnice pro pořadatele. 

6. Pořadatelem jednotlivých miniturnajů JM I. je JM KKF, resp. STK, která kromě delegace rozhodčích  

a delegáta zajistí odpovídající halu (přednostně s parketovým povrchem) a účast časoměřiče. Delegát je zároveň 

hlavním pořadatelem i zapisovatelem a časoměřič zároveň plní povinnosti obsluhy utěráku. Zúčastněná 

družstva neproplácejí rozhodčím, delegátům ani časoměřičům žádné finanční náhrady, když tyto hradí KKF JM 

převodem na účty zúčastněných osob. 

7. Jednotlivá družstva, která jsou v rozlosování miniturnajů JM I. uvedena na prvních místech, musí mít pro svá 

utkání k dispozici minimálně dva míče č. 4 se sníženým odskokem stejné značky a typu. 

 

Článek 5 – Termíny utkání a doba hry 

       

1. Termíny jednotlivých utkání Divize E a JM KP jsou uvedeny v termínové listině a rozlosování soutěží. 

2. Úředními hracími dny Divize E a JM KP jsou standardně pátky, soboty a neděle, nestanoví-li STK jinak. 

3. Úřední začátky si kluby Divize E a JM KP pro svá utkání mohou stanovit takto: 

a) pátek – nejdříve v 19:00 hod. a nejpozději v 21:15 hod.; 

b) sobota – nejdříve v 10:00 hod. a nejpozději v 21:15 hod.; 

c) neděle – nejdříve v 10:00 hod. a nejpozději v 19:00 hod. 

d) jiný všední den než pátek – nejdříve v 19:00 hod. a nejpozději v 20:00 hod. 

4. Utkání lze sehrát se začátkem dříve či později, než je uvedeno v bodu 3. tohoto článku, ale vždy pouze tehdy, 

pokud s tím soupeř bude písemně souhlasit a svůj souhlas sdělí STK. 

5. Při sehrání dvou utkání Divize E nebo JM KP hraných po sobě musí být mezi úředními začátky obou utkání 

minimální doba 1 hodina a 45 minut.  

6. V případě dohody obou klubů lze určit i jiný termín utkání, než je stanoven v termínové listině při splnění 

požadavků uvedených v bodu 7. 

7. Z důvodu regulérnosti závěru soutěže platí rozhodnutí ObKF E (JM KKF) o tom, že všechna přeložená utkání 

musí být odehrána před termínem posledního kola Divize E a JM KP a také, že jakékoli přeložené utkání 

daného kola musí být sehráno nejpozději do 30 dní od termínu řádného kola s výjimkou případů, kdy bude 

využito oficiálních náhradních termínů (Divize E – jeden NT: 9. až 11. 2. 2018; JM KP – dva NT: první 9. až 

11. 2. a druhý 30. 3. až 1. 4. 2018). 
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8. Případné změny termínů, začátků a míst konání utkání Divize E a JM KP podle bodů 4., 6. a 7. tohoto článku 

schvaluje STK. Poplatky nebo případné sankce určuje příloha tohoto RMS – Poplatky za změny v termínové 

listině. 

9. Doba hry pro utkání Divize E a JM KP je stanovena 2 x 20 min. čistého času. 

10. Termíny, začátky a místa konání jednotlivých utkání JM I. stanovuje pořadatel utkání, kterým je STK. 

11. Doba hry pro utkání JM KP je stanovena 2 x 25 min. hrubého času. 

12. Zveřejňování veškerých schválených změn provádí STK v rubrice „Změny v termínové listině“ na oficiálním 

Portálu FAČR – www.fotbal.cz , odkaz Futsal, odkaz Nižší soutěže, odkaz Divize E/Jihomoravský krajský 

přebor/Jihomoravská krajská soutěž (dále jen oficiální web). 

13. RMS bude po schválení KKF JM a ObKF E zaslán všem účastníkům Divize E, JM KP a JM I. elektronickou 

poštou a bude též zveřejněn na oficiálním webu. 

  

Článek 6 – Místa utkání 

        

1. V přihlášce do soutěže oznámí pořadatelský klub Divize E nebo JM KP halu (haly), ve které bude pořádat svoje 

domácí utkání. 

2. Všechna utkání se budou hrát pouze v halách schválených ObKF E (JM KKF) – viz Listina sportovních hal 

Divize E, JM KP a JM I. 2017/2018. 

3. Pronájem haly hradí v případě utkání Divize E a JM KP v plné výši pořadatelský klub; v případě JM I. pak JM 

KKF. 

4. O způsobilosti hrací plochy k mistrovským utkáním rozhoduje výhradně rozhodčí.  

 

Článek 7 – Nesehraná nebo nedohraná utkání 

     

1. V případě nesehrání nebo nedohrání utkání Divize E nebo JM KP z vyšší moci jsou družstva povinna se na 

místě dohodnout na nejbližším náhradním termínu. Takové utkání musí být sehráno nejpozději do 30 dnů od 

původně stanoveného termínu. O dohodě se provede záznam do zápisu o utkání a tuto dohodu potvrdí svými 

podpisy kapitáni a vedoucí obou družstev.   

2. Pokud se družstva nedohodnou na náhradním termínu, uvede tuto skutečnost rozhodčí do zápisu o utkání, což 

potvrdí svými podpisy oba kapitáni a vedoucí mužstev. Družstvo pořadatelského klubu následně navrhne 

hostujícímu družstvu tři termíny; tyto termíny současně elektronickou poštou STK. Z uvedených termínů je 

hostující klub povinen jeden z termínů přijmout. V případě, že tak hostující družstvo neučiní do 3 pracovních 

dnů, stanoví konečný termín STK. 

3. V případě nesehrání nebo nedohrání utkání JM I. z vyšší moci stanoví náhradní termín STK. 

4. V případě nesehrání nebo nedohrání mistrovského utkání Divize E, JM KP nebo JM I. z viny jednoho nebo 

obou družstev se náhradní termín nesjednává. O osudu takového utkání rozhodne STK, příp. DK. 

 

Článek 8 – Soupisky družstev 

 

1. Soupiska družstva obsahuje: 

a) příjmení a jméno hráče; 

b) ID hráče; 

c) příjmení, jméno a podpis alespoň jednoho statutárního zástupce klubu;  

d) razítko klubu, má-li je klub vyhotoveno; 

e) razítko a podpis předsedy nebo člena STK. 

2. Na soupisce mohou být uvedeni pouze hráči, kteří mají zaplacen členský příspěvek v daném kalendářním roce, 

a jsou zaregistrováni v daném klubu v souladu s Registračním řádem Svazu futsalu ČR. 

3. Minimální počet hráčů uvedených na soupisce je osm, maximální počet není omezen. Do jednotlivého utkání 

však může v souladu s Pravidly futsalu FIFA nastoupit maximálně čtrnáct hráčů. 

4. Řádně vyplněnou soupisku družstva na stanoveném formuláři potvrdí jeden z členů STK na grémiu klubů, které 

se uskuteční dne 2. 10. 2017. Soupisku je třeba zaslat nejpozději do 29. 9. 2017 v elektronické podobě na 

emailovou adresu jiri.stix@centrum.cz . V případě, že klub má družstvo B, popř. C družstvo či další družstva 

v řádných soutěžích futsalu FIFA, posílá na uvedenou emailovou adresu i tyto soupisky, které musí být 

potvrzeny řídícím orgánem, v jehož soutěži družstva B (C, příp. i další) nastupují.   

5. Družstva Divize E, JM KP a JM I. musí mít soupisky svých nižších (případně vyšších) družstev k dispozici na 

každé svoje utkání, pokud některý z hráčů, který je na nich uveden, je uveden v sestavě družstva v Zápisu  

o utkání. 

6. Dopisování nového hráče do soupisky je možno provést kdykoliv v průběhu soutěže. Dopisování nového hráče 

na soupisku je realizováno tak, že vedoucí družstva před zahájením utkání předloží delegátovi soupisku 

rozšířenou o nového hráče. Delegát utkání u jména nově uvedeného hráče uvede datum a svůj podpis a ve 

zprávě delegáta tuto skutečnost neopomene uvést. 

7. Soupiska se vyhotovuje zvlášť pro podzimní a jarní část soutěže (viz body 2. až 4. článku 2 tohoto RMS), 

http://www.fotbal.cz/
mailto:jiri.stix@centrum.cz
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pokud družstvo považuje za potřebné novou soupisku pro jarní část předložit ke schválení. V opačném případě 

platí soupiska z podzimní části i pro jarní část soutěže. 

8. Každé družstvo, které chce pro jarní část soutěže potvrdit novou soupisku, musí tuto zaslat nejpozději do  

30. 12. 2017 v elektronické podobě na emailovou adresu jiri.stix@centrum.cz. Po jejím potvrzení bude 

soupiska elektronicky zaslána zpět družstvu opět elektronickou cestou.  

9. Předloží-li družstvo, které požádalo o potvrzení nové soupisky pro jarní část soutěžního ročníku, po 1. 1. 2018 

rozhodčím ke kontrole soupisku z podzimní části soutěžního ročníku, bude to STK považovat za 

administrativní pochybení a družstvo bude potrestáno pokutou 200 Kč. 

 

Článek 9 – Zaregistrování hráčů 

  

1. Všichni hráči, kteří v utkáních Divize E, JM KP či JM I. nastoupí k utkání, musí být řádně zaregistrováni 

v systému FUTis. 

2. Nová registrace hráče se provádí následujícím způsobem: 

a) na stránkách registračního systému FUTis (http:/nv.fotbal.cz/futsal/FUTis) je nutno vytisknout přihlášku za 

člena SF ČR, úplně vyplnit a podepsat, vyplnit registraci za konkrétní tým včetně IČ týmu, přiděleného 

registračním oddělením FAČR, žádost o registraci potvrdí svým podpisem a razítkem dva zástupci klubu; 

b) registrační poplatek ve výši 50 Kč je nutno uhradit na účet číslo 478400513/0300, variabilní symbol 

649401; 

c) řádně vyplněnou přihlášku s potvrzenou žádostí o zaregistrování za konkrétní futsalový klub včetně kopie 

dokladu o zaplacení registračního poplatku je nutno zaslat na mail futis@fotbal.cz. 

3. Nový hráč bude do 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 pro platbu členských 

příspěvků. 

4. Podrobnosti o daných postupech naleznete na internetové stránce http://nv.fotbal.cz/futsal/FUTis. 

 

Článek 10 – Přestupy a hostování 

 

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

2. Přestupním termínem je období od 1. července do 31. března následujícího roku. 

3. Přestup či hostování je nutno provést tímto způsobem: 

a) řádně vyplnit žádost o přestup/hostování (tzn. černý přestupní lístek) - je možno získat na sekretariátě SF 

ČR, na fotbalových KFS a OFS či prostřednictvím futsalových řídících orgánů;                                                                         

b) zajistit souhlasné stanovisko k přestupu/hostování ze strany mateřského a nového klubu, potvrzené 

podpisem dvou zástupců mateřského a nového klubu a vlastnoručním podpisem podávajícího hráče;  

c) uhradit přestupní/hostovací poplatek ve výši 300 Kč (Divize E) a 200 Kč (JM KP či JM I.) ve prospěch 

účtu číslo 478400513/0300, variabilní symbol 649401; 

d) řádně vyplněnou žádost o přestup/hostování a kopii dokladu o zaplacení přestupního/hostovacího poplatku 

je nutno zaslat Registračnímu oddělení Svazu futsalu ČR (Komise futsalu FAČR Diskařská 100, 160 17 

Praha 6), vše je možno dodat i osobně na uvedenou adresu sekretáři KF FAČR, příp. zanechat v recepci 

FAČR na výše uvedené adrese. 

4. Přestupný/hostovací úkon bude v systému FUTis proveden do 7 pracovních dnů od doručení výše uvedených 

podkladů. 

 

Článek 11 – Členské příspěvky 

 

1. Členské příspěvky na roky 2017 a 2018 jsou stanoveny ve výši 100,- Kč za jednoho člena na každý kalendářní 

rok. 

2. Členské příspěvky jsou povinni z rozhodnutí ObKF E a JM KKF uhradit: 

a) hráči nastupující v soutěžích řízených ObKF E a JM KKF; 

b) rozhodčí rozhodující soutěže řízené ObKF E a JM KKF; 

c) delegáti utkání řízených ObKF E a JM KKF; 

d) všichni členové realizačního týmu, kteří jsou uváděni na zadní straně Zápisu o utkání. 

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 ČR může čerpat výhody členství prostřednictvím „Členské karty“ - více viz 

http://nv.fotbal.cz/futsal/FUTis/karta-buns.php. 

5. Do utkání Divize E, JM KP či JM I. může nastoupit pouze hráč:  

a) který je řádně registrován ve SF ČR (v systému FUTis); 

b) má v příslušném období zaplaceny členské příspěvky. 

mailto:jiri.stix@centrum.cz
http://nv.fotbal.cz/futsal/FUTis/prispevek.php
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6.   ROZHODNÝM DNEM PRO UZNÁNÍ PLATNOSTI ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ JE DATUM PŘIPSÁNÍ 

NA ÚČET SVAZU FUTSALU A SPÁROVÁNÍ V SYSTÉMU FUTIS (zpravidla následující pracovní den), 

NIKOLIV OKAMŽIK PLATBY!!! 

 

Článek 12 - Pojištění  

 

1. Nebude-li stanoveno jinak, je každý hráč z titulu akce ČUS hromadně pojištěn proti úrazu na základě 

dlouhodobé smlouvy mezi ČUS a Českou státní pojišťovnou a.s., platné pro pojistné události od 1. 1. 2013, 

pojistná smlouva číslo 1310000010. 

2. Úraz musí být zaznamenán v Zápise o utkání. 

3. Každý hráč musí mít vystaveno potvrzení o lékařské prohlídce v souladu s článkem 14 SŘF. Evidence 

potvrzení o platnosti lékařských prohlídek je věcí každého klubu. Platnost lékařských prohlídek nebude 

rozhodčími kontrolována. Pokud hráč nastoupí bez platné lékařské prohlídky, hraje na vlastní nebezpečí  

a plnou občansko-právní zodpovědnost za jeho start nese klub. 

4. Individuální pojištění hráčů, či speciální klubové pojistky, se doporučují. 

 

Článek 13 – Povinnosti družstev 

 

1. Družstva Divize E a JM KP  stejně jako rozhodčí a delegát jsou povinni dostavit se k utkání minimálně 30 

minut před úředním začátkem utkání do stanoveného místa konání; družstva JM I. stejně jako rozhodčí, delegát 

a časoměřič pak 15 minut před úředním začátkem jejich prvního utkání. Každé družstvo cestuje k mistrovským 

utkáním na vlastní náklady. 

2. Čekací dobu a její čerpání stanovuje SŘF v článcích 36 až 38. 

3. Domácí družstvo Divize E a JM KP má povinnost převzít od rozhodčího Zápis o utkání k jeho vyplnění 

nejpozději 30 minut před utkáním. 

4. Domácí družstvo Divize E a JM KP vyplňuje zápis jako první a po jeho vyplnění jej předá nejpozději 20 minut 

před utkáním hostujícímu družstvu. Nejpozději 10 minut před utkáním musí být vyplněný ZoU vrácen 

rozhodčím zpět. Vedoucí mužstev jsou zároveň povinni předložit rozhodčím ke kontrole potřebné soupisky, a to 

nejpozději 10 minut před úředním začátkem utkání v rámci předzápasové porady (dále viz bod 9. tohoto 

článku). 

5. V JM I. družstvo uvedené v rozlosování na prvním místě převezme od rozhodčího (v průběhu turnaje pak od 

delegáta) příslušný ZoU k vyplnění nejpozději 15 minut před úředním začátkem utkání a neprodleně po jeho 

vyplnění jej předá hostujícímu družstvu (nejpozději 10 minut před úředním začátkem). Nejpozději 5 minut před 

úředním začátkem utkání musí být vyplněný zápis vrácen zpět ke stolku časomíry. Zároveň s vyplněným ZoU 

předají družstva ke kontrole potřebné soupisky. 

6. Při vyplňování zápisu se vedoucí družstev řídí Metodikou k vyplňování ZoU, která je uvedena v příloze tohoto 

RMS.  

7. Obě družstva jsou povinna mít pro utkání k dispozici 2 sady výrazně barevně odlišených (kontrastních) výstrojí 

(dresů a stulpen). Brankář družstva je povinen mít rovněž 2 dresy výrazně odlišné barvy a navíc musí být jejich 

barva odlišná i od barev dresů hráčů obou mužstev. Jiný barevný odstín téže barvy může být považován pro 

účely těchto zásad za stejnou barvu. U barev výstroje, na kterých je použito více barev, je podstatná barva, která 

na výstroji převládá. Jsou-li na výstroji použity dvě rovnocenné barvy (pruhy, „sešívané“ dresy), jsou 

považovány obě barvy pro soupeře za vylučující. V případě shodné barvy výstroje mají přednostní právo volby 

barev dresů domácí družstva (v JM I. družstva uvedená v rozlosování na prvním místě). 

8. Případné rozhodnutí o nutnosti výměny výstroje (posouzení podobnosti barvy) je plně v pravomoci rozhodčího.  

9. Vedoucí obou mužstev jsou povinni v Divizi E a JM KP přinést na předzápasovou poradu, která se koná 

zpravidla 10 minut před utkáním, vzory výstroje ke kontrole (dresy a stulpny vč. brankářských dresů a také 

rozlišovací vesty pro náhradníky). Porady se kromě obou vedoucích družstev zúčastní oba rozhodčí, delegát  

a hlavní pořadatel.  

10. Brankář při power-play může použít buďto barevně odlišný dres od všech dresů aktuálně na hrací ploše 

používaných nebo rozlišovací dres rozdílné barvy od rozlišovacích dresů použitých v utkání pro náhradníky  

na obou lavičkách a rozdílné barvy od dresů všech ostatních hráčů včetně soupeřova brankáře. 

11. Dresy hráčů musí být označeny celými čísly od čísla 1 nejvýše do čísla 99.  

12. Všichni hráči bez výjimky musí mít po celé utkání chrániče holení. 

13. Zjistí-li rozhodčí, že některé z družstev nedodrželo některou z výše uvedených zásad, uvede ji do ZoU a nechá 

si toto sdělení podepsat kapitánem příslušného družstva. Daný nedostatek uvede do své zprávy také delegát. 

14. Kapitán družstva musí být řádně označen páskou na levém rukávu v souladu s Pravidly futsalu FIFA. 

 

Článek 14 – Konečné pořadí v soutěži 

 

1. Za výhru se v tabulce udělují 3 body, za remízu 1 bod a za prohru se neuděluje žádný bod. 

2. O konečném pořadí v dlouhodobé části soutěže rozhoduje 
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a) počet bodů ze všech utkání; 

b) výsledky vzájemných utkání (počet získaných bodů, případně rozdíl skóre);                                           

c) rozdíl skóre ze všech utkání; 

d) vyšší počet nastřílených branek; 

e) lepší umístění v soutěži fair-play; 

f) los. 

3. V případě rovnosti bodů u více než dvou družstev rozhoduje o pořadí minitabulka jejich vzájemných zápasů 

opět podle kritérií uvedených v bodu 2. písm. a) až f) s výjimkou bodu b), který se pro tyto účely nepoužije. 

 

Článek 15 – Rozhodčí a delegáti 

 

1. KRD nominuje na každé utkání nebo miniturnaj JM I. dva rozhodčí a delegáta ze schválené listiny rozhodčích a 

delegátů. KRD má právo pro tyto účely využít rozhodčí nebo delegáty z vyšších soutěží, kteří jsou uvedeni na 

listinách celostátních soutěží.  

2. Listina rozhodčích a delegátů ObKF E a JM KKF bude uveřejněna alespoň 10 dnů před zahájením soutěžního 

ročníku na oficiálním webu ObKF E a JM KKF. 

3. Každý klub má právo vetovat jednoho rozhodčího ze schválené listiny rozhodčích v podzimní části a 

maximálně dva rozhodčí v jarní části soutěžního ročníku. Vetace je nutno písemně oznámit KRD, a to 

nejpozději 5 dní před zahájením podzimní části a nejpozději 10 dní před zahájením jarní části. Za každou vetaci 

rozhodčího je stanoven poplatek ve výši 200 Kč, který bude odečten z kauce. Klub nemusí právo na vetaci 

rozhodčího využít.  

4. Všichni rozhodčí a delegáti jsou povinni zřídit si emailovou adresu pro elektronickou komunikaci.  

5. Práva a povinnosti delegovaných rozhodčích obecně upravuje čl. 39 až 42 SŘF. 

6. Práva a povinnosti delegáta a jejich činnost obecně upravuje SŘF v čl. 40 a čl. 43 až 46. 

7. Povinnosti delegátů ohledně zasílání informací z utkání, oskenovaných zápisů o utkání (ZoU) a zpráv delegáta 

(ZD) a následné zasílání originálů těchto dokumentů upraví příslušný metodický pokyn. 

8. Adresa pro zasílání korespondence: Oblastní komise futsalu Divize E (Krajská komise futsalu Jižní Morava) 

Vídeňská 470/9, 639 00 Brno. 

9. Po skončení utkání má rozhodčí (případně po vzájemné dohodě 2R nebo delegát) povinnost ofotit stanovené 

části ZoU a tyto zaslat MMS zprávou na MT 736 684 325 (Divize E – pan Špicl) nebo 776 291 835 (JM KP  

a JM I. – pan Krutil), popř. zprávou přes messenger, a to z důvodu FB prezentace daných soutěží. 

10. Výši odměn a dopravné rozhodčích a delegátů upravuje příloha tohoto RMS – Sazebník náhrad rozhodčím  

a delegátům.  

11. Dopravné rozhodčích a delegátů z utkání Divize E a JM KP bude zasíláno řídícím orgánem soutěže 

bezhotovostně na účty rozhodčích a delegátů dle příslušného metodického pokynu; obdobně pak odměny  

a příp. dopravné z utkání JM I.. 

 

Článek 16 – Technická a organizační zabezpečení 

 

1. Soutěže se hrají podle Pravidel futsalu FIFA platných od 1. 9. 2012 ve znění schválených změn a doplňků. 

2. Všechny kluby Divize E, JM KP a JM I. mají povinnost zajistit si přístup k oficiálnímu webu, na němž 

zveřejňovány oficiální informace ObKF E nebo JM KKF jako jsou změny v termínové listině, rozhodnutí STK 

a DK, nasazení rozhodčích a delegátů a další úřední zprávy a informace.  

3. Všechny kluby musí mít vlastní oficiální emailovou adresu, jejímž prostřednictvím budou pravidelně 

komunikovat s řídícím orgánem soutěže. Pravidelnou komunikací se rozumí, že bude zajištěno každodenní 

přečtení zpráv a případná písemná reakce provedena v určeném termínu. 

4. Průkazy totožnosti s jednoznačnou identifikací (aktuální foto) budou všichni nebo vybraní hráči při utkání 

překládat v případě, bude-li vyžádána kontrola totožnosti podle článku 35 SŘF. Nedodržení této povinnosti 

uvede rozhodčí do ZoU a delegát do ZD.  

5. Před začátkem utkání podepisuje ZoU kapitán družstva, který odpovídá za to, že hráči jeho družstva startují  

v daném utkání oprávněně.  

6. Pořadatelský klub Divize E a JM KP je povinen zpřístupnit hrací plochu, na které bude utkání posléze sehráno, 

oběma družstvům minimálně 15 minut před úředním začátkem utkání. 

7. Družstva provedou s rozhodčími společný nástup na hrací plochu před zahájením utkání. Následuje pozdrav 

domácího družstva s rozhodčími a hostujícím družstvem, poté pozdrav hostujícího družstva s rozhodčími a los 

za účasti rozhodčích a obou kapitánů. 

8. Dopisování hráčů do ZoU, pokud družstvo nastoupí k utkání s menším počtem hráčů než 14, je možné pouze do 

zahájení druhého poločasu. ZoU je třeba doplnit ihned kapitánem nebo vedoucím družstva, a to v přerušené hře 

za přítomnosti rozhodčího. Kapitán soupeřova družstva má právo ihned požádat o provedení kontroly totožnosti 

podle čl. 35 SŘF. 

9. O oddychový čas může požádat pouze trenér družstva, v případě jeho absence asistent trenéra, pokud chybí i 

ten, žádá o něj kapitán. Ve všech případech tak činí u časoměřiče. 
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10. Po skončení utkání je kapitán povinen dostavit se neprodleně do kabiny rozhodčích a zde podepsat ZoU (v 

případě JM I. se tak bude zpravidla dít u stolku časoměřiče). V případě vznesení námitky po utkání ji sdělí 

kapitán rozhodčímu, který ji uvede do ZoU, pokud je tato v souladu s ustanoveními Pravidel futsalu FIFA. 

11. V průběhu utkání vykázaný funkcionář družstva je povinen se odebrat do šatny a setrvat tam až do konce 

utkání. 

12. Místo na tribuně pro funkcionáře, který má z rozhodnutí DK zakázaný vstup na lavičku náhradníků po dobu 

utkání, určí delegát (obdobné platí pro druhé utkání miniturnaje JM I., byl-li funkcionář vykázán v průběhu 

prvního utkání). Po dobu disciplinárního trestu nesmí potrestaný funkcionář před a v průběhu utkání vstupovat 

do zázemí haly, určené pro družstva (zejména do šatny svého družstva) a nesmí jakýmkoliv způsobem 

komunikovat s hráči a funkcionáři svého družstva. 

13. Pokud pořadatelský klub, popř. hostující družstvo, provádí natáčení nebo přenos z utkání (videozáznam, 

stream), může být tento záznam využit při následném rozhodování odborných komisí. 

14. STK zajistí účast časoměřiče na utkáních JM I. na náklady JM KKF. 

 

Článek 17 – Námitky a dodatečné námitky 

 

1. Námitky se podávají v souladu s Pravidly futsalu (pravidlo 5, Rozhodnutí KF FAČR č. 9) a čl. 69 SŘF. 

2. Dodatečné námitky se podávají v souladu s čl. 70 až 73 SŘF. 

 

Článek 18 – Postupy, sestupy a odměny družstvům za umístění v soutěžích 

       

1. Vítěz Divize E získává právo postupu do 2. ligy – východ. V případě, že svého práva nevyužije, mohou být 

oslovena další družstva Divize E z první poloviny tabulky, a to postupně dle aktuálního umístění. 

2. Nejlepší tři celky Divize E obdrží peněžitou odměnu (1. místo 3 000 Kč, 2. místo 2 000 Kč, 3. místo 1 000 Kč).  

3. Poslední družstvo Divize E sestoupí přímo do příslušného krajského přeboru, o případných dalších 

sestupujících bude rozhodnuto na základě počtu sestupujících z vyšších soutěží a postupujících z nižších soutěží 

(JM KP a krajský přebor Vysočiny). 

4. Vítěz JM KP má právo postupu do Divize E (stejně tak i vítěz KP Vysočina).  

5. Nejlepší tři celky JM KP obdrží peněžitou odměnu (1. místo 2 500 Kč, 2. místo 1 500 Kč, 3. místo 1 000 Kč). 

6. Minimálně poslední družstvo JM KP sestupuje dle svého uvážení buď do JM I. (v případě, bude-li tato soutěž 

pokračovat i v ročníku 2018/2019) nebo do příslušného okresního přeboru; o případných dalších sestupujících 

z JM KP rozhodne STK na základě počtu sestupujících z vyšších soutěží a postupujících z nižších soutěží  

(JM I. a okresních přeborů v rámci Jihomoravského kraje). Také další družstva sestoupí dle svého uvážení buď 

do JM I (v případě, bude-li tato soutěž pokračovat i v ročníku 2018/2019) nebo do příslušného okresního 

přeboru. 

7. Vítěz JM I. má právo postupu do JM KP. Nejlepší celek JM I získá peněžitou odměnu 1 500 Kč. 

8. O sestupech z JM I. rozhodne STK dle aktuální situace po skončení nultého ročníku (možné varianty,  

o kterých bude rozhodovat JM KKF: zrušení soutěže, pokračování stávajícího formátu, rozšíření soutěže na 12 

účastníků nebo vytvoření dvou skupin po 8 nebo 10 účastnících), přičemž bude-li JM I. pokračovat také 

v soutěžním ročníku 2018/2019, sestoupí z JM I po skončení soutěžního ročníku 2017/2018 nejméně poslední 

družstvo do příslušného okresního přeboru, nebude-li se JM I rozšiřovat; další družstva pak mohou sestoupit 

v návaznosti na počet sestupujících z JM KP a počet postupujících z jednotlivých okresních přeborů. 

9. V případě, že JM I bude v soutěžním ročníku 2018/2019 pokračovat svým prvním ročníkem, budou postupy 

z okresních přeborů před soutěžním ročníkem 2019/2020 realizovány již výhradně do JM I. 

 

Článek 19 – Sportovně-technická a disciplinární opatření 

 

1. O sportovně-technických a disciplinárních opatřeních rozhoduje STK a DK zejména na základě informací 

uvedených v ZoU a zprávách delegátů. 

2. Družstvo, které se z jakéhokoliv důvodu nedostaví k mistrovskému utkání, prohrává toto utkání kontumačně 

0:5. Vedoucí družstva je povinen o nedostavení se svého družstva ihned informovat telefonicky sekretáře  

ObKF E (JM KKF) na MT 777 995 897 a nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se utkání mělo sehrát, 

důvod nedostavení písemně zdůvodnit a doložit na e-mail sekretáře ObKF E (JM KKF). 

3. Družstvo, kterému bude kontumováno utkání pro jeho opakované zaviněné nedostavení, může být z celé 

soutěže rozhodnutím STK vyloučeno a jeho výsledky kontumovány. Tyto kontumace budou započteny do 

celkové tabulky. V případě vyloučení či nepokračování družstva v soutěži startovné a kauce propadají. 

V případě, že družstvo odstoupí nebo bude ze soutěže vyloučeno v průběhu první poloviny soutěže, budou 

kontumována všechna jeho utkání v této části soutěže. V případě, že se tak stane ve druhé části soutěže, budou 

výsledky první části ponechány v platnosti, kontumovány budou pouze výsledky druhé části soutěže. 

4. O trestu hráče, náhradníka nebo funkcionáře, který byl vyloučen, popř. vykázán rozhodne DK na základě 

zprávy rozhodčího (uvedené v ZoU) a informace delegáta (uvedené v ZDS), popř. na základě dalších materiálů 

a vyjádření na vyžádání DK. 
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5. V případě, je-li v JM I hráč nebo náhradník vyloučen v prvním utkání miniturnaje, nemůže do druhého utkání 

nastoupit. V případě, je-li funkcionář v JM I vykázán v prvním utkání miniturnaje z lavičky pro příslušníky 

družstva, nemůže ve druhém utkání vykonávat žádnou funkci, která se uvádí na zadní stranu Zápisu o utkání a 

platí pro něj režim dle čl. 16 bodu 12. tohoto rozpisu. 

6. V Divizi E, JM KP a JM I je za čtyři žluté karty činnost hráči automaticky zastavena na jedno soutěžní utkání, 

za osm žlutých karet na dvě soutěžní utkání, atd. Evidenci žlutých karet jsou kluby povinny sledovat samy. 

7. Na všechny účastníky soutěže se vztahuje příkladový Sazebník pokut a poplatků, který je přílohou tohoto RMS. 

 

Článek 20 – Další ustanovení pro řízení soutěží 

 

1. Možnost startu hráčů „A“ družstva, „B“ družstva, případně dalších družstev svého klubu a hráčů do 21 let 

upravuje čl. 17 SŘF. 

2. Vedoucí družstva je povinen příslušnost hráčů k jednotlivým družstvům (A, B, C atd.) v zápise o utkání označit. 

3. Možnosti startu cizinců upravuje čl. 51 SŘF s tou výjimkou, že hráči nemusejí mít evidovanou neamatérskou 

smlouvu. 

4. Případné rozdělování, slučování a jiné případy činnosti klubů řeší výhradně Směrnice pro činnost členských 

klubů – viz aktuální Soubor předpisů pro soutěže futsalu FIFA. 

5. Soutěže se mohou zúčastnit hráči starší 14 let (před dovršením 16 roku věku jen s písemným souhlasem 

zákonného zástupce). 

6. Úmyslné poškození zařízení haly hradí viník, případně klub, ve kterém je viník registrován. Další případná 

opatření řeší DK dle přílohy RMS – Sazebník pokut a poplatků. 

7. Každý klub i jednotlivec je povinen dodržovat provozní řád příslušné sportovní haly, ve které se utkání koná. 

Případná provinění řeší příloha tohoto RMS – Sazebník pokut a poplatků. 

8. Během utkání smí mít družstvo na hrací ploše 5 hrajících hráčů, z nichž jeden musí být brankář, a dalších až  

15 osob na lavičce náhradníků, z nichž je max. 9 hráčů na střídání. Počet členů realizačního týmu nesmí 

překročit 6 osob a družstvo je povinno jejich jména a funkce uvést předem do ZoU. Jedná se o vedoucího 

družstva, trenéra, asistenta či dva asistenty trenéra, lékaře a maséra.  

9. ObKF E (JM KKF) povoluje v souladu se zněním Pravidel futsalu FIFA zahájení utkání s počtem tří hráčů, 

z nichž jeden musí být brankář. V případě opakované situace u téhož družstva, kdy nebude počet hráčů doplněn 

do standardního stavu 4+1 v průběhu prvního poločasu utkání, udělí DK pořádkovou pokutu za znevážení 

soutěže dle Sazebníku pokut a poplatků. 

10. Klub je povinen zajistit účast svého zástupce na zasedání grémia klubů, nebo dalších oficiálních akcích 

svolaných ObKF E (JM KKF) – např. valná hromada, grémium před zahájením soutěžního ročníku. Neúčast 

zástupce klubu podléhá postihu ze strany STK ve výši 500 Kč. 

11. Každé družstvo musí do Zápisu o utkání uvést vedoucího družstva, který je starší 18 let; tímto vedoucím může 

být i kterýkoliv hráč nastupující k utkání (mimo kapitána), splňuje-li podmínku věku. 

 

Článek 21 – Soutěž slušnosti 

 

1. Vítězné družstvo soutěže slušnosti získává odměnu 1 000 Kč, o kterou naopak přichází poslední družstvo 

v dané soutěži. 

2. Za každou udělenou ČK se družstvu započítají 3 mínusové body, za každou udělenou ŽK se započítá mínus  

1 bod. Za vykázání funkcionáře se započítají mínus 2 body. Družstvo s nejnižším počtem mínusových bodů se 

stává vítězem soutěže slušnosti v dané soutěži. Družstvo s nejvyšším počtem mínusových bodů se umístí  

v soutěži slušnosti na posledním místě. 

 

Článek 22 – Účast v Poháru FAČR ve futsalu FIFA 2017/2018 

 

1. Účast v případech konání okresních kol Poháru FAČR ve futsalu FIFA 2017/2018 (dále jen „pohár“) není pro 

„A“ družstva JM I., JM KP a Divize E povinná. Stejně tak je tomu v krajské části poháru. Pokud se však klub 

JM I., JM KP a Divize E nepřihlásí do daného okresního kola, nemůže být přímo zařazen do krajského kola. 

2. Družstva „B“, „C“ atd. se poháru v žádné fázi neúčastní. 

3. Krajské části poháru se účastní postupující z okresních částí pohárů (zpravidla vítězové okresních pohárů), 

popř. kluby, jejichž týmy se nemohly zúčastnit okresních částí, neboť se v příslušných okresech pohár nekonal. 

4. Problematiku poháru řeší samostatně Propozice Poháru FAČR ve futsalu FIFA 2017/2018, které vydá Komise 

futsalu a Propozice krajské části Poháru FAČR ve futsalu FIFA 2017/2018, které vydá JM KKF. 

       

Článek 23 – Závěrečná ustanovení 

 

1. Nedílnou součástí tohoto RMS jsou přílohy č. 1 až 9.                                                                                          

2. Tento RMS včetně devíti příloh schválila ObKF E (JM KKF) na svém jednání dne 28. 8. 2017. 
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Seznam příloh: 

 

1. Sazebník pokut a poplatků 

2. Směrnice pro pořadatele 

3. Poplatky za změny v termínové listině 

4. Metodika doplňování účastníků Divize E a JM KP 

5. Metodika vyplňování Zápisu o utkání 

6. Etický kodex 

7. Listina schválených sportovních hal 

8. Adresář účastníků Divize E, JM KP a JM I. 2017/2018 

9. Sazebník náhrad rozhodčích a delegátů 

 

 

Příloha č. 1  - Sazebník pokut a poplatků 

-------------------------------------                                     

1. ŽLUTÁ KARTA každá čtvrtá karta pro hráče:  100 Kč 

 

2. ČERVENÁ KARTA   první v soutěži pro družstvo:  100 Kč 

                                druhá až pátá v soutěži pro družstvo: 200 Kč 

                               šestá a další v soutěži pro družstvo:  300 Kč 

 

3. KONTUMAČNÍ PROHRA DRUŽSTVA 

a) bez objektivního, písemného a včasného zdůvodnění – dle rozhodnutí STK až vyloučení ze soutěže, propadnutí 

startovného a kauce a další důsledky dle SŘF či DŘ. 

 

b) s objektivním, písemným a včasným zdůvodněním – peněžitá pokuta v rozmezí 0 – 1000 Kč dle rozhodnutí 

STK. 

 havárie (potvrzení policie – protokol o dopravní nehodě, hlášení o pojistné události); 

 technická závada (jen u prostředků hromadné dopravy) – potvrzení autoopravny a přepravce; 

 hromadné onemocnění hráčů družstva – potvrzení lékaře nebo kopie průkazu o pracovní neschopnosti; 

 živelná pohroma;   

 prokazatelné vypovězení smlouvy o pronájmu haly ze strany vlastníka sportovní haly; 

 prokazatelné zrušení objednávky pronájmu haly ze strany vlastníka sportovní haly. 

. 

c) v případě předčasně ukončeného utkání při prokázaném zavinění jednoho z družstev (úzký kádr, zranění, 

odchod z hrací plochy atd.) – peněžitá pokuta v rozmezí 0 – 5000 Kč a odečet minimálně 3 soutěžních bodů. 

 

d) za tři a více omluvené kontumace – až vyloučení ze soutěže, nevrácení startovného a kauce a další důsledky 

dle SŘF či DŘ. 

 

e) za každé nesehrané utkání je povinen hostující klub uhradit pořádajícímu klubu paušální náhradu ve výši min. 

500 Kč za náklady na pronájem haly v případě, že to bude pořádající klub uplatňovat. 

 

4. NEOPRÁVNĚNÝ START HRÁČE 

    Technická kontumace 0:5, odečtení min. tří bodů v tabulce, peněžitá pokuta min. 1 500 Kč pro družstvo a další    

    důsledky dle DŘ pro kapitána, vedoucího družstva a neoprávněně hrajícího hráče dle Příkladového sazebníku  

    provinění a trestů, část I, bod 10. 

 

 

5. POŘÁDKOVÁ POKUTA 

    uděluje STK nebo DK v rozmezí 200 Kč – 3 000 Kč, dále úhrada případné škody 

 neúčast na oficiálních akcích pořádaných ObKF E (JM KKF) 

 nedodržení stanovených termínů 

 nedostatky ve výstroji a dalším materiálním a organizačním zabezpečení  

 nevhodné chování hráčů a funkcionářů mužstev 

 nedodržování provozních řádů hal 

 nedostatečná pořadatelská služba  

 zaviněné pozdní zahájení utkání 

 úmyslné poškození zařízení sportovní haly 
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6. OPAKOVANÉ NEDOPLNĚNÍ TÝMU DO POČTU 4 +1 

STK udělí peněžitou pokutu v rozmezí 1 000 – 3 000 Kč. 

 

7. Změny trestu dle článku 28 Disciplinárního řádu Svazu futsalu ČR 

Po vykonání nejméně poloviny trestu zastavení závodní činnosti, zákazu výkonu funkce a uzavření hřiště lze na 

základě žádosti potrestaného zbytek trestu prominout, případně podmíněně odložit na zkušební dobu od 3 měsíců do 

1 roku. Poplatek při zaslání žádosti DK o prominutí zbytku trestu je 300 Kč (Divize E), 200 Kč (JM KP) a 150 Kč 

(JM I.). 

 

Veškeré pokuty (náhrady) se sčítají a jejich celková částka bude automaticky odečtena (připočtena) na konci 

soutěže z kauce, pokud STK nebo DK nerozhodne v jednotlivých případech jinak. Neuhrazení pokuty klubem do 

stanoveného termínu může být důvodem pro další disciplinární opatření vůči klubu v soutěži. Pro uplatnění 

Sazebníku pokut a poplatků odbornými komisemi jsou směrodatné údaje zaznamenané ve Zprávě delegáta, v 

Zápise o utkání a další zjištění jednotlivých odborných komisí ObKF E (JM KKF). 

 

 

Příloha č. 2 – Směrnice pro pořadatele Divize E a JM KP: 

--------------------------------------------------- 

Pořadatel utkání Divize E nebo JM KP je povinen: 

 

1. Pořádat utkání Divize E (JM KP) lze pouze v hale, která je na Listině hal schválené ObKF E (JM KKF) pro soutěžní 

ročník 2017/2018 – viz příloha č. 7 – Listina schválených sportovních hal. 

2. Zajistit prostorností odpovídající kabiny (2 kabiny pro týmy, 1 pro rozhodčí a delegáta) včetně sociálního 

zabezpečení (WC, sprchy), v zimních měsících řádně vytápěné. Šatny pro hráče musí být vybaveny lavicemi a 

věšáky. Šatna pro rozhodčí a delegáta navíc stolem a židlemi. 

3. Zpřístupnit vstup do haly a šatny 30 minut před úředním začátkem utkání. 

4. Zpřístupnit hrací plochu minimálně 15 minut před úředním začátkem utkání oběma družstvům pro rozcvičení.  

5. Zajistit časomíru, a to buď pevně zabudovanou, nebo přenosnou a její odbornou obsluhu. Pro případ nenadálé 

poruchy časomíry mít okamžitě připravenou náhradní časomíru (šachové hodiny, stopky aj.). Funkci časoměřiče 

v Divizi E a JM KP nelze kumulovat s jinou funkcí pořadatelského sboru. 

6. Zajistit zařízení na signalizaci a počítání akumulovaných faulů (u časomíry nebo u stolku časoměřiče) a akustickou 

signalizaci 5. akumulovaného faulu. 

7. Zajistit zapisovatele, přičemž údaje o osobních trestech a střelcích branek zapisuje do originálu Zápisu o utkání po 

skončení utkání osobně rozhodčí. Funkci zapisovatele může vykonávat jedna osoba zároveň s činností hlavního 

pořadatele. 

8. Zajistit hlavního pořadatele, který je v místě konání utkání přítomen nejpozději 30 minut před úředním začátkem 

utkání a který je viditelně označen. Hlavní pořadatel je povinen před utkáním zajistit kontakt delegáta se zástupcem 

správy haly (správce, vrátný, strojník aj.). Platí zákaz vykonávání pořadatelské služby hráči, trenéry a dále těmi 

funkcionáři klubu, kteří mají jiné povinnosti spojené s utkáním. Hlavní pořadatel musí být delegátovi k dispozici po 

skončení utkání, maximálně však 30 minut. V případě požadavku hlavní pořadatel určí a zajistí místo pro parkování 

vozidel delegáta a rozhodčích (SŘ 20, odst. 10). 

9. Zajistit osobu zodpovědnou za zajištění první pomoci – vykonává zpravidla hlavní pořadatel. 

10. Připravit k utkání minimálně dva míče stejné značky dle pravidel futsalu FIFA způsobilé ke hře a předložit je ke 

kontrole rozhodčímu. 

11. Zajistit rozhodčím a delegátovi před utkáním, v jeho průběhu i po utkání pitný režim. 

12. Nejpozději do 20 minut po ukončení utkání provést vyúčtování mezi pořádajícím klubem a jednotlivými rozhodčími 

a delegátem. V hotových jsou vypláceny pouze paušální náhrady (odměny), které činí 

a) oba rozhodčí 600 Kč/utkání (500 Kč/utkání v JM KP); 

b) delegát – 400 Kč/utkání (350 Kč/utkání v JM KP). 

13. V případě nesehraného utkání se rozhodčím a delegátovi proplácí paušální odměna 200 Kč, delegátovi 100 Kč. 

14. V případě nedostavení se nebo nenasazení delegáta se hlavnímu rozhodčímu zvyšuje odměna o 100 Kč, když 

přebírá povinnosti delegáta. 

15. Dopravné rozhodčím a delegátům je hrazeno z prostředků ObKF E (KKF JM). 

16. Za osobní věci účastníků utkání nebude brát pořadatel odpovědnost a nevztahuje se na ně ani pojištění – možnost 

uzamykatelných šaten. Pokud o to účastníci utkání požádají, je pořadatel povinen zabezpečit úschovu jejich peněz  

a cenností. Za takto uložené věci a peníze odpovídá pořadatel utkání podle zákona. 

17. Pokud i přes upozornění rozhodčího nebo delegáta neodstraní pořadatelský klub nedostatky v organizačním zajištění 

utkání, uvede tyto nedostatky DS ve své zprávě a seznámí s nimi po utkání hlavního pořadatele proti podpisu. Pokud 

odmítne hlavní pořadatel provinění- nedostatky podepsat, učiní tak místo něj oba rozhodčí. 

18. Doporučení: zajistit hlasatele, který přivítá diváky, představí aktéry utkání, oznámí sestavy, průběžně informuje o 

stavu utkání, střelcích branek a udělených trestech. Aktivně dle pokynů hlavního pořadatele, rozhodčích a delegáta 

vystupuje v případě nesportovních projevů obecenstva. 
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Příloha č. 3 – Poplatky za změny v termínové listině Divize E / JM KP 2017/2018  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ObKF E (JM KKF) na svém zasedání dne 28. 8. 2017 odsouhlasila tyto poplatky za změny místa nebo termínu 

utkání. Nahlášení změn oproti úředně stanoveným termínům a začátkům utkání po 16. 9. 2017 podléhá  

poplatkům dle níže uvedených sazeb: 

 

Nahlášení změn: 

 

1) nad 30 dní před konáním utkání - bez poplatku. 

 

2) v rozmezí 30 – 21 dní před konáním utkání: 

a) posunutí začátku utkání o každou započatou hodinu od zvoleného úředního začátku – poplatek: 100 Kč (max. 

však 300 Kč); 

b)  překlad utkání z pátku na sobotu nebo neděli, ze soboty na pátek nebo neděli, z neděle na pátek nebo sobotu a 

naopak – poplatek: 300 Kč; 

c) změna místa utkání – poplatek: 200 Kč. 

 

3) v rozmezí 20 – 10 dní před konáním utkání – částky dle bodu 2) násobené koeficientem 1,5; 

 

4) v rozmezí méně než 10 dní před konáním utkání – částky dle bodu 2) násobené koeficientem 2,0; 

 

5) jakákoliv změna z vyšší moci (písemné doložení potvrzení správce haly, jakékoliv jiné potvrzení, ze kterého 

jasně vyplývá, že vina není na straně klubu) – poplatek 100 Kč + další poplatek 100 Kč hostujícímu klubu. 

 

Veškeré změny musí být odsouhlaseny písemně (emailem) oběma kluby a odsouhlaseny STK. V případě nedohody 

musí klub podávající změnu předložit soupeři tři návrhy, z nichž si musí soupeř jeden vybrat. V případě nedohody 

stanoví jeden z těchto navrhovaných termínů STK. O všech změnách v termínové listině a výši poplatků za ně bude 

rozhodovat STK. 

 

 

Příloha č. 4 a -  Metodika doplňování účastníků Divize E 

----------------------------------------------------------------------- 

ObKF E rozhodla o postupech při potvrzování účasti stávajících účastníků Divize E a způsobech doplňování soutěže 

novými účastníky, a to takto: 

 

1) Stávající účastníci mají povinnost potvrdit svůj zájem o účast v následujícím ročníku písemnou formou vždy 

do 15. června. 

2) Zájem o účast v Divizi E do 15. května potvrdí i případní sestupující z 2. ligy – východ a postupující 

z jednotlivých krajských přeborů. 

3) Účastníkem Divize E se můžou stát pouze vítězové krajských přeborů Jihomoravského, Vysočina (pokud 

územně náleží k Divizi E). V případě, že vítěz krajského přeboru odmítne svou účast v divizi, může příslušná 

KKF oslovit s nabídkou účasti v divizi další celky dle pořadí v krajském přeboru. Každá KKF má právo do 

divize dodat jeden celek z krajského přeboru. 

Účastníkem Divize E se může rovněž stát celek sestupující z vyšší soutěže, a to z 2. ligy – východ, patří-li 

územně do jednoho ze jmenovaných regionů. Účastníkem divize se může stát dle svého rozhodnutí i celek z 1. 

celostátní ligy. Týmy, sestupující z vyšších soutěží, mají účast v divizi zajištěnu automaticky. 

Účastníkem Divize E se může stát z rozhodnutí ObKF E i tým sálového fotbalu a to na základě rozhodnutí 

ObKF E. 

ObKF E si vyhrazuje právo v případě nutnosti rozhodnout i o dalších možnostech doplnění účastníků Divize E. 

4) V případě vyššího počtu zájemců o účast v divizi, než je volných míst v této soutěži, bude sehrána kvalifikace 

o účast v divizi. Této kvalifikace se zúčastní pouze celky, postupující z jednotlivých krajských přeborů. 

Kvalifikaci o Divizi E má právo uspořádat pouze ObKF E, která zároveň rozhodne o systému kvalifikace a 

dalších náležitostech. 

5) Pokud bude méně zájemců, než je volných míst v Divizi E, je možno oslovit s nabídkou účasti v divizi tyto 

potencionální účastníky v tomto pořadí:                                                                                              

 druhého a další celky v pořadí v jednotlivých krajských přeborech, a to v první polovině tabulky; 

 sestupující týmy z divize E;  

 další celky v pořadí v jednotlivých krajských přeborech, a to ve druhé polovině tabulky; 

 celky sálového fotbalu; 
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 v ostatních případech může rozhodnout ObKF E (zařazení celků z nižších soutěží, hrát divizi o lichém 

počtu účastníků, snížit počet účastníků na deset atd.). 

Pokud by o postup do divize projevilo zájem více celků ze stejného místa v různých krajských přeborech 

(pochopitelně mimo vítězů KP, kteří mají postup přímo nebo do kvalifikace zajištěn automaticky), rozhodne se  

o postupujícím na základě bodového koeficientu (počet bodů děleno počtem utkání). 

 

Příloha č. 4 b -  Metodika doplňování účastníků KP JM 

---------------------------------------------------------------------- 

KKF JM rozhodla o postupech při potvrzování účasti stávajících účastníků KP JM a způsobech doplňování soutěže 

novými účastníky, a to takto: 

 

1) Stávající účastníci mají povinnost potvrdit svůj zájem o účast v následujícím ročníku písemnou formou vždy 

do 15. června. 

2) Zájem o účast v KP JM do 15. června potvrdí i případní sestupující z Divize E a postupující z nultého ročníku 

JM I. a jednotlivých okresních přeborů. 

3) Účastníkem KP JM se můžou stát pouze vítězové okresních přeborů Blansko, Brno-město, Brno-venkov, 

Vyškov. V případě, že vítěz okresního přeboru odmítne svou účast v JM KP, může JM KKF oslovit s nabídkou 

účasti v JM KP další celky dle pořadí v okresním přeboru. Každá OkKF má právo do JM KP dodat jeden celek 

z okresního přeboru. Účastníkem JM KP se může rovněž stát celek sestupující z vyšší soutěže, a to z Divize E, 

patří-li územně pod JM KKF. Týmy, sestupující z vyšších soutěží, mají účast v JM KP zajištěnu automaticky. 

Účastníkem KP JM se může stát z rozhodnutí JM KKF  i tým sálového fotbalu. JM KKF si vyhrazuje právo 

v případě nutnosti rozhodnout i o dalších možnostech doplnění účastníků KP JM, a to také s ohledem na nultý 

ročník JM I. 

4) V případě vyššího počtu zájemců o účast v KP JM, než je volných míst v této soutěži, bude sehrána kvalifikace 

o účast v KP JM. Této kvalifikace se zúčastní pouze celky postupující z jednotlivých okresních přeborů. 

Kvalifikaci o KP JM má právo uspořádat pouze JM KKF, která zároveň rozhodne o systému kvalifikace  

a dalších náležitostech. Pokud bude méně zájemců, než je volných míst v KP JM, je možno oslovit s nabídkou 

účasti v KP JM tyto potencionální účastníky v tomto pořadí:    

 druhého a další celky v pořadí v jednotlivých okresních přeborech, a to z první poloviny tabulky; 

 druhého a další celky v pořadí v JM I., a to z první poloviny tabulky; 

 sestupující týmy z JM KP; 

 další celky v pořadí v jednotlivých okresních přeborech, a to z druhé poloviny tabulky; 

 celky sálového fotbalu; 

 v ostatních případech může rozhodnout JM KKF (zařazení celků z nižších soutěží, hrát divizi  

o lichém počtu účastníků, snížit počet účastníků atd.). 

5) Pokud by o postup do JM KP  projevilo zájem více celků ze stejného místa v různých okresních přeborech, 

rozhodne se o postupujícím na základě bodového koeficientu (počet bodů děleno počtem utkání). 

                                                                                 

Příloha č. 5 – Metodika vyplňování Zápisu o utkání  

------------------------------------------------------------------ 

1) Všeobecné údaje o Zápise o utkání 

 Zápis o utkání (dále jen Zápis) se strojem, či na počítači vyplněnými základními údaji o utkání, které rozhodčí 

zná, předkládá k vyplnění před utkáním hlavní rozhodčí vedoucímu domácího družstva. 

 2. rozhodčí, delegát a pořádající oddíl jsou povinni mít vždy k dispozici rezervní (čistý) formulář Zápisu. 

 Zápis vyplňuje jako první pořádající oddíl na PC, strojem nebo čitelně hůlkovým písmem. Pak jej předá 

k vyplnění vedoucímu hostujícího družstva. 

 Pokud není na utkání přítomen žádný delegovaný ani kvalifikovaný rozhodčí, jsou kapitáni povinni dohodnout 

se na laickém (oddílovém) rozhodčím. V případě, že se nedohodnou, rozhodne se o laickém rozhodčím losem. 

Dohoda nebo výsledek losování musí být uvedena do Zápisu a podepíší ji kapitáni před utkáním.   

 v utkáních, ve kterých je kapitán mladší než 18 let, podepisuje vše, co podepisuje kapitán, také vedoucí 

družstva 

 pokud je v Zápise některý údaj uveden nesprávně, je možné jej opravit škrtnutím a uvedením důvodu 

provedené změny. Je možné používat ke změně údajů „bělítko“ 

 Do Zápisu o utkání musí být zapsáni pouze hráči a členové realizačních týmů, kteří jsou na utkání přítomni. 

Dodatečné dopisování hráčů v průběhu utkání je možné v souladu s čl. 18, odst. 4 tohoto RMS. V případě 

uvedení nepřítomných hráčů do Zápisu o utkání musí tuto skutečnost do zápisu rozhodčí uvést.   

2) Vyplnění Zápisu před utkáním a v průběhu utkání: 
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Zápis vyplňuje čitelně vedoucí družstva na PC, strojem či hůlkovým písmem tak, že: 

 brankář je v Zápise, v sestavě družstva, uveden vždy na prvním řádku a je bez označení 

 náhradní brankář je označen písmeny „NB“ 

 kapitán je označen písmenem K v kroužku 

 v případě, že kapitán utkání nedohraje /definitivně odstoupí ze hry, je zástupce kapitána označen písmeny ZK 

v kroužku 

 hráč z B družstva je označen „B“ 

 hráč mladší než 21 let je označen „21“ 

 cizinec ze zemí mimo EU je označen „CIZ“ 

 obě družstva předloží vyplněný Zápis rozhodčím společně se soupiskami nejpozději 10 min. před úředním 

začátkem utkání 

 oba kapitáni podepíší správnost údajů v Zápise v kabině rozhodčích 5 – 10 min. před začátkem utkání, dle 

pokynu rozhodčích.(Potvrzují oprávněnost svých hráčů startovat v utkání). 

 údaje, uvedené v Zápise, si před utkáním mohou opsat kapitáni nebo vedoucí mužstev 

Kromě sestav mužstev, které píše do Zápisu vedoucí družstva, mohou do Zápisu psát pouze tyto osoby: 

Hlavní rozhodčí 

 námitky kapitánů 

 udělení ŽK a ČK s uvedením důvodu 

 důvody zahájení utkání v čekací a po čekací době 

 závady na hrací ploše 

 přestupky hráčů, funkcionářů, diváků a ostatních účastníků utkání dle sdělení delegáta, které jsou 

disciplinárním proviněním a které rozhodčí nemohli vidět 

 ostatní údaje dle Pravidel, Soutěžního řádu a Rozpisu soutěží 

Jiné osoby 

 Lékař údaje o druhu zranění hráčů 

 Hráče, který doplňuje družstvo v průběhu utkání, dopíše do Zápisu kapitán nebo vedoucí družstva u stolku 

časoměřiče v přerušené hře, ještě před nástupem tohoto hráče na hrací plochu. 

 Doplnit, případně opravit údaje o sestavě družstva v Zápise je oprávněn kapitán nebo vedoucí družstva 

 Pokud byla při kontrole totožnosti a proti startu soupeřova hráče vznesena námitka, rozhodčí ji poznamená do 

Zápisu a kapitán ji podepíše 

 Pokud byla proti startu hráče vznesena námitka a identifikaci provádí rozhodčí, podepisují zjištěné údaje do 

Zápisu: kontrolovaný hráč /hráči/,  kapitán a vedoucí družstva 

3) Vyplňování Zápisu po utkání: 

 Po utkání podepisuje kapitán družstva správnost údajů, uvedených v Zápise na přední straně (výsledek 

utkání, udělení ŽK, ČK, vykázání funkcionáře z lavičky náhradníků, případně další údaje dle Pravidel futsalu, 

Soutěžního řádu a Rozpisu soutěží). Pokud se výše uvedené údaje nevejdou na přední stranu Zápisu, je možné 

je uvést na zadní stranu a i tam je musí kapitán podepsat. 

 Do doby podepsání Zápisu po utkání má kapitán možnost uplatnit námitku dle ustanovení Pravidel futsalu, 

případně nahlásit zranění hráčů. Kapitán námitku sdělí hlavnímu rozhodčímu, který ji musí uvést do Zápisu a 

kapitán ji podepíše. 

 Kapitán je povinen podepsat popis přestupků a totožnost vyloučených hráčů nebo vykázaných funkcionářů 

svého družstva. Pokud to odmítne, rozhodčí tuto skutečnost popíše v Zápisu o utkání, který zašle do 24 

hodin doporučeně řídícímu orgánu. Provinění hráčů pro disciplinární řízení si může po utkání ze Zápisu opsat 

kapitán nebo vedoucí družstva. 

4) Upozornění: 

 nedostaví-li se k utkání delegovaní rozhodčí a delegát svazu, odpovídá za včasné odeslání Zápisu řídícímu 

orgánu ( do 24 hodin doporučenou poštou) pořádající oddíl. 

 pokud nemůže být utkání sehráno, nebo dokončeno bez viny některého družstva, podepisují dohodu o 

náhradním termínu v Zápise o utkání kapitáni a vedoucí obou družstev. Stejným způsobem v Zápise 

podepíší i nedohodu na novém termínu utkání.    
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Příloha č. 6 -   Etický kodex 

----------------------------------- 

Tato směrnice upravuje základní principy etického chování. Komise futsalu FAČR podpořením těchto zásad sleduje 

jednoznačný cíl – udržení bezpečnosti, důstojnosti a důvěryhodnosti futsalového prostředí. 

  1. Prokazuj úctu, slovem i činem, vůči svým soupeřům, rozhodčím, spoluhráčům, funkcionářům a fanouškům 

  2. Braň se podvodům. Zastrašování, předstírání faulů nebo zranění, dopingu 

  3. Chraň hru proti projevům rasismu, násilí, korupce a zneužívání 

  4. Hraj podle pravidel, předpisů a pokynů Fair play 

  5. Přijmi porážku důstojným způsobem 

  6. Vždy se snaž o co nejlepší výkon a chování 

  7. Poděl se o znalosti ve snaze chránit a rozvíjet futsal 

  8. Přijmi odpovědnost za své činy 

  9. Buď si vědom důsledků podrážděných verbálních reakcí a negativního chování 

10. Podporuj futsal jako hru plnou vášně a obratnosti a přitom bezpečnou a důstojnou  

 

Příloha č. 7 – Listina sportovních hal Divize E, JM KP a JM I. 2017/2018 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Město Název SH Adresa Telefon 

Brno - Bohunice TJ Tatran Bohunice Neužilova 35 547 218 109 

Brno – Královo Pole 

nová hala 

Městská hala míčových 

sportů 
Vodova 108 541 238 545 

Brno – Královo Pole  

stará hala 

Městská hala míčových 

sportů 
Vodova 108 541 212 152 

Brno - Maloměřice TJ Sokol Brno Obřanská 13 604 674 150 

Brno střed Sport Point Arena Střední 26 549 439 283 

Křenovice u Slavkova SH Křenovice Bratří Mrázků 635 737 551 279 

Vyškov ZŠ Purkyňova Purkyňova 39 724 270 098 

Ivančice SH Ivančice Rybářská 33 728 507 691 

Žďár nad Sázavou TJ Žďár nad Sázavou Jungmannova 8 604 600 898 

Brno - Tuřany SH Brno Tuřany Měšťanská 23 777 086 844 

Hodonín Teza  Lipová alej 23 518 340 857 

Pohořelice SH Pohořelice Dlouhá 37 
774 425 338 

519 425 338 

Ledeč nad Sázavou Gymnázium Koželská 551 739 673 864 

Havlíčkův Brod SH Jiskra Havlíčkův Brod Ledečská 3028 603 896 805 

Rousínov ZŠ Rousínov Habrovanská 3 736 638 398 

Hustopeče Městská sportovní hala Šafaříkova 29 519 411 129 

Dubňany Sportcentrum Želva Hodonínská 1680 518 364 300 

Tišnov SH Tišnov Riegrova 274 549 412 246 

Jedovnice SH Jedovnice Na Větřáku 463 723 727 832 

Blansko SH Blansko Údolní 10 602 305 548 

Stav k 11. 8. 2017 

 

 

Příloha č. 8 – Adresář účastníků Divize E, JM KP a JM I. 2017/2018 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
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číslo název vedoucí adresa telefon mail
číslo 

klubu
číslo účtu

1 FC Kalábek Sport Brno Zdeněk Sára Brno, Labská 37, 625 00 602 789 650 autosara@seznam.cz 6229462 35-4486970207/0100

2 Remos Oslavany Roman Křípal
Oslavany, Hybešova 22, 

664 12
607 891 417 kripal.roman@seznam.cz 6239362

3 FC Toka Brno Miroslav Zavadil
Brno, Horníkova 30, 

628 00
603 850 072 mira.zavadil@seznam.cz 6229742 7101330297/0100

4 FC Tango Hodonín B Miroslav Bartyzal
Těšice 622, Mikulčice, 696 

19
605 084 777

mbartyzal@seznam.cz

tangohodonin@gmail.com
6229052 2901062144/2010

5 San Marino Dolní Loučky Martin Špicl Dolní Loučky 204, 594 55 736 684 325 mspicl@mamutsro.cz 6227372 107-7718150237/0100

6 Amor Lazor Vyškov B Josef Lička
Vyškov, Osvobození 8, 

682 01
728 250 270

amorvyskov@seznam.cz

licka.josef@centrum.cz
6269012 249032737/0300

7 KSTK Mitra Brno Jaromír Glöckner
Moravské Bránice 277, 

664 64
602 555 083 futsal.mitra@seznam.cz 6227172 2900693374/2010

8 Nasan Brno Alois Jaša
Brno, Zoubkova 4, 634 00 

Brno
728 714 513 info@nasanfutsalbrno.cz 6229582 2500899795/2010

9 Arsenal Brno Martin Ptáčník Brno, Cejl 84a, 602 00 608 403 443 martinptacnik@volny.cz 6228942 2289991173/0800

10 FC Kloboučky Václav Konečný
Bučovice, Ždánská 158, 

685 01
732 223 088 konecny.vaclav@volny.cz 6269212 0665662113/0800

11 PRO-STATIC Blansko Tomáš Srnský
Blansko, Na Pískách 6, 

678 01
724 124 052 tomas@srnsky.cz 6210162 1543683017/3030

12
Brikety-pelety Štěpán 

Vyškov
Libor Šmarda

Vyškov, Smetanovo 

nábřeží 9, 682 01
739 906 633 li.sma@seznam.cz 6269062 247265852/0300

 
 

 

číslo název vedoucí adresa telefon mail
číslo 

klubu
číslo účtu

1 TJ Sokol Troubsko Roman Štrof Brno, Kamínky 21, 634 00 604 755 800 rstrof@seznam.cz 6229302 1341691369/0800

2 Gladiators Brno David Peštál Brno, Podveská 27, 624 00 777 167 999 davidpestal@seznam.cz 6228552 2400074665/2010

3 Panama Brno, z.s. Tomáš Bělák Brno, Podlesí 1285/19, 624 00 731 513 890
beldamf@gmail.com

panamaboys@seznam.cz
6228062 2201110512/2010

4 FPO Blansko Ivo Dobiášek
Blansko, Havlíčkova 62, 678 

01
775 190 154 dobik@seznam.cz 6227352 187448066/0600

5 Technika Brno Zdeněk Vysloužil Brno, Žebětínská 3, 623 00 608 366 315 vyslouzil@lac.cz 6229472 670100-2208741536/6210

6
FC Atraps Hombres Brno 

B
Zdeněk Pekárek Brno, Ječná 28, 621 00 605 574 584 zdenek_pekarek@email.cz 6228922 254731022/0300

7 FK Inexis Bučovice Michal Horák Bohdalice 78, 683 41 608 845 254 horak.ep@gmail.com 6260042 221550102/0600

8 Helas Brno B Roman Pyrochta Brno, Ruský vrch 4, 624 00 777 907 557 romanhroch3&seznam.cz 6229079 27-503750217/0100

9
Vinohrady fotbal a futsal 

team
Tomáš Zouhar Brno, Jílkova 17a, 615 00 605 445 804 roman.zouhar@volny.cz 6223872 4275843339/0800

10 FK Vyškov City Jak Katzer Vyškov, Puškinova 20, 682 01 732 410 783 fkvyskovcity@email.cz 6260052

11 STŽ Brno Roman Šimeček Brno, Zezulova 13, 620 00 777 571 663 tomson.stz.brno@seznam.cz 6229012 171283914/0300

12 TJ Agrotec Hustopeče Tibor Fekete Hustopeče, Dlouhá 9, 693 01 721 008 824 tyban89@gmail.com 6240012 35-4621430247/0100

13 Sokol Saňaři Sokolnice Roman Pospíšil
Sokolnice, Brněnská 124, 

664 52
607 780 810 roman.posp@gmail.com 6239132

14 SK Líšeň Brno Vojtěch Grus
Brno, Martina Kříže 17, 628 

00
728 734 330

vojtech.grus@gmail.com

vyhnanek@mendelu.cz

jacek6969@gmail.com

6229762 70733621/0100

 
 
 



16 

 

číslo název vedoucí adresa telefon mail
číslo 

klubu
číslo účtu

1 1.FC Květnice Tišnov Červený Pavel Chopinova 13, Brno, 623 00 605 432 358 chlup@rapobrno.cz, 1fckvetnice@seznam.cz 6239482  107-7311410287/0100

2 Gladiators Brno B Hložánek Tomáš Bylinková 3, Brno, 628 00 776 104 789 tomas.hlozanek@puxdesign.cz 6228552 2400074665/2010

3 Arsenal Brno B Ptáčník Martin Cejl 84a, Brno,  602 00 608 403 443 martinptacnik@volny.cz 6228942 2289991173/0800

4 BPA Brno Titz Jiří Botanická 37, Brno, 602 00 776 760 487 ticak@centrum.cz 6228282

5 FC Atraps-Hombres Brno C Pekárek Zdeněk Ječná 1226/28, Brno, 621 00 605 574 584 zdenek_pekarek@email.cz 6228922 254731022/0300

6 FC KALÁBEK SPORT Brno B Křivánek Pavel Jírova 9, Brno, 628 00 777 935 180 kera.no.7@email.cz 6229462

7 KSTK Mitra Brno B Rybníček Michal Slezákova 58, Brno, 613 00 602 312 847 rybnicek9@seznam.cz 6227172 2900693374/2010

8 Nasan okruh N.L. Brno B Jaša Alois ml. Zoubkova 4, Brno, 634 00 728 714 513 aloisjasa@gmail.com, info@nasanfutsalbrno.cz 6229582 2500899795/2010

9 Orel Řečkovice Bořecký Petr Vránova 122, Brno, 621 00 774 466 221 boreckype@gmail.com 6228802 1354038369/0800

10 TJ Sokol Jehnice Král Tomáš Hrázka 18, brno, 621 00 777 615 968 kral.tom@gmail.com 6227202 3847796028/5500
 

 

 

 

Příloha č. 9 – Sazebník náhrad rozhodčím a delegátům, příp. časoměřiče v JM I. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

druh soutěže výše odměny 

   

kategorie HR 2.RO DS 

    

Divize E  600 600  400  

Baráž o Divizi E 600 600 400 

JM KP 500 500 350 

Baráž o JM KP 500 500 350 

JM I. 250 250 175 

    

Rozhodčímu laikovi odměna nenáleží. 

V případě nesehraného utkání činí odměna rozhodčího v Divizi E a JM KP 200 Kč a delegáta 100 Kč. 

V případě nesehraného utkání činí odměna rozhodčího v JM I. 100 Kč a delegáta 75 Kč. 

Odměna časoměřiče v JM I. činí 125 Kč/utkání. 

Při neúčasti delegáta v Divizi E nebo JM KP přebírá jeho pozápasové povinnosti rozhodčí, kterému je z tohoto důvodu 

navýšena odměna o 100 Kč (neplatí pro 2R). Při neúčasti delegáta v JM I. přebírají jeho povinnosti rovnoměrně 

rozhodčí (nikoli 2R) a časoměřič a oběma se zvyšuje odměna v každém utkání o 50 Kč. 

Výše dopravného při použití motorového vozidla se pro rozhodčí a delegáty stanovuje na 4,50 Kč/km. 

 


