ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ FUTSALU FIFA – ObKF Divize E žen 2017/2018
Článek 1 - Řízení mistrovské soutěže
1. Mistrovská soutěž Divize E žen, je řízena Oblastní komisí futsalu Divize E (dále též ObKF) prostřednictvím Sportovně
technické komise (STK), Disciplinární komise (DK) a sekretáře soutěže.
2. Složení ObKF Divize E:
předseda
místopředseda a sekretář
člen
člen
člen

Blažek Marek
Stix Jiří
Petr Zdeněk
Ptáčník Martin
Kalvoda Robert

3. Jmenovaní předsedové odborných komisí:
předseda KRD
Mgr. Brtníček Miloslav
předseda STK
Ing. Blažek Marek
předseda DK
JUDr. Vala Vladan

marek.blazek@seznam.cz
jiri.stix@centrum.cz

731 509 546
777 995 897

KRDJM@seznam.cz
marek.blazek@seznam.cz
vladan.vala@volny.cz

724 241 962
731 509 546
777 182 222

4. V pravomoci ObKF, resp. jejich odborných komisí, je určit s konečnou platností herní systém soutěže, termíny a rozpis
utkání. ObKF si vyhrazuje právo na všechny případné změny (včetně tohoto Rozpisu mistrovských soutěží – dále jen
RMS). Svá rozhodnutí přenáší na kluby buď přímo, nebo prostřednictvím STK.
5. ObKF ustanovuje následující odborné komise:
a) komisi sportovně-technickou (dále jen STK);
b) disciplinární komisi (dále jen DK);
c) komisi rozhodčích a delegátů (dále jen KRD).
Článek 2 – Pořadatel utkání
Pořadatelem utkání je ObKF Divize E.
Článek 3 – Účastníci soutěže
Seznam účastníků soutěže – viz příloha RMS – Adresář účastníků ObKF Divize E žen 2017/2018.
Článek 4 – Termíny utkání
1. Úředním hracím dnem Divize E žen jsou soboty a neděle.
2. Termíny (hrací dny) jsou následující:
a) 1. turnaj: 25.11.2017 (SH Rousínov);
b) 2. turnaj: 14.01.2018 (TEZA Hodonín);
c) 3. turnaj: 21.01.2018 (SH Rousínov);
d) 4. turnaj: 03.02.2018 (SH Kyjov).
3. Rozpis mistrovské soutěže bude všem účastníkům rozeslán elektronickou poštou, zveřejněn bude i na oficiálním portálu
FAČR.
Článek 5 – Místo utkání
1. Všechna utkání se budou hrát v halách schválených STK.
2. Pronájem haly hradí v plné výši ObKF ze startovného.
3. O způsobilosti sportovní haly rozhoduje výhradně OBKF.
4. O způsobilosti hrací plochy rozhoduje výhradně rozhodčí.
Článek 6 – Nesehraná – nedohraná utkání
1. V případě nesehrání utkání z vyšší moci jsou družstva povinna se na místě dohodnout na nejbližším náhradním termínu.
Takové utkání musí být sehráno nejpozději do 30 dnů po původním termínu nebo na nejbližším dalším turnaji, pokud toto
schválí STK. O dohodě se provede záznam do zápisu o utkání a tuto dohodu potvrdí svými podpisy kapitánky a vedoucí
obou družstev.
2. Pokud se kluby nedohodnou na náhradním termínu, uvede rozhodčí do zápisu o utkání tuto skutečnost, kterou potvrdí
svými podpisy oba kapitánky a vedoucí družstev. O náhradním termínu rozhodne STK.
Článek 7 – Podmínky účasti
1. Podáním přihlášky do soutěže (termín do 15. 11. 2017) se klub zavazuje řídit se všemi ustanoveními SŘ, tohoto RMS a
ostatními předpisy a normami FAČR a rozhodnutím příslušných orgánů.

2. Klub ObKF žen musí nejpozději do 24. 11. 2017 uhradit startovné 4.500 Kč bankovním převodem na účet: 275826790267 / 0100, variabilní symbol je 77 a do zprávy pro příjemce uveďte název oddílu. Do tohoto data musí být kopie
dokladu uhrazení startovného předána sekretáři ObKF. Startovné platí pro celý soutěžní ročník.
3. V případě odstoupení (vyloučení) klubu ze soutěže rozhodne o všech postizích STK s tím, že hráčky postiženého klubu,
který byl zrušen, mohou být jiným klubem vykoupeni nejdříve po uplynutí soutěžního ročníku 2017/2018. Minimální
částka, kterou je nový klub povinen uhradit na účet ObKF žen je 2.000 Kč. STK může určit i částku vyšší. V případě
vyloučení či odstoupení družstva po rozlosování nebude startovné vráceno.
Článek 8 – Náležitosti družstev
1. Soupiska družstva během soutěže obsahuje
a) příjmení a jméno hráčky;
b) datum narození hráčky;
c) ID hráčky;
d) příjmení, jméno a podpis statutárního zástupce klubu, razítko klubu;
e) razítko a podpis předsedy nebo člena STK.
.
2. Minimální počet hráček, uvedených na soupisce je osm, maximální počet není omezen. Do utkání však může v souladu s
pravidly nastoupit maximálně čtrnáct hráček.
3. Řádně vyplněnou soupisku v elektronické podobě na stanoveném formuláři je nutno zaslat nejpozději do 22. 11. 2017 na
emailovou adresu jiri.stix@centrum.cz.
4. Dopsání nové hráčky do soupisky je možno provést kdykoliv v průběhu soutěže. Dopsání nové hráčky na soupisku je
možné tak, že vedoucí družstva před utkáním předloží rozhodčímu soupisku rozšířenou o nově zaregistrovanou hráčku.
Rozhodčí utkání u jména nově uvedené hráčky uvede datum a podpis a nahlásí dopsanou hráčku sekretáři.
5. Družstvo je povinno mít k dispozici v každém utkání 2 sady výrazně barevně odlišených (kontrastních) výstrojí (dresů a
stulpen). Brankářka družstva je povinna mít rovněž 2 dresy výrazně odlišné barvy a navíc musí být jejich barva odlišná i od
barev dresů hráček obou na hře zúčastněných družstev. 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 domácí. Případné rozhodnutí o
nutnosti výměny výstroje (posouzení podobnosti barvy) je v pravomoci rozhodčího. Družstvům se doporučuje barvy
výstroje telefonicky či emailem s předstihem vzájemně konzultovat.
6. Dresy hráček musí být označeny celými čísly od 1 do 99. Všechny hráčky bez výjimky musí mít chrániče holení. Zjistí-li
rozhodčí, že některé z družstev nedodrželo některou z výše uvedených zásad, uvede jí do Zápisu o utkání a nechá si ji
podepsat kapitánkou družstva.
7. Všechny kluby Divize E žen musí mít na utkání k dispozici k utkáním minimálně jeden míč č. 4 se sníženým odskokem.
8. Kapitánka družstva musí být řádně označena páskou na levém rukávu v souladu s Pravidly futsalu FIFA.
Článek 9 – Zaregistrování hráček a družstev
1. Všechny hráčky musí být řádně zaregistrováni v systému FUTis
.
2. Nová registrace hráčky 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 celku 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 tým a kopii dokladu
o zaplacení registračního poplatku je nutno zaslat Registračnímu oddělení Svazu futsalu ČR (KF FAČR,
Diskařská 100, 160 17 Praha 6), vše je možno dodat i osobně na uvedenou adresu KF FAČR Mgr. M. Průšovi,
příp. zanechat v recepci FAČR na výše uvedené adrese.
3. Nová hráka bude do systému FUTis zaregistrována 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.
4. Podrobnosti o postupu přihlášení, zaregistrování atd. Naleznete na internetové stránce http://nv.fotbal.cz/futsal/FUTis/.
Článek 10 – Přestupy a hostování
1. Přestupy a hostování hráček řeší Přestupní řád SF ČR.
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:
a) řádně vyplnit žádost o přestup/hostování (tzn. černý přestupní lístek) - je možno získat na sekretariátě SF
ČR;
b) zajistit souhlasné stanovisko k přestupu/hostování ze strany mateřského a nového klubu, potvrzené
podpisem dvou statutárních zástupců mateřského a nového klubu a vlastnoručním podpisem podávající hráčky;
c) uhradit přestupní/hostovací poplatek ve výši 300,- Kč 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 (KF FAČR Diskařská 100, 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.
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 rok 2017 a rok 2018 jsou stanoveny ve výši 100,- Kč za člena na kalendářní rok.
2. Členské příspěvky jsou povinni z rozhodnutí ObKF uhradit:
a) hráčky, nastupující v soutěžích, řízených ObKF;
b) rozhodčí, rozhodující soutěže, řízené ObKF;
c) všichni členové realizačního týmu, kteří jsou uvedeni na zadní straně zápisu o utkání.
3. Členské příspěvky se hradí ve prospěch účtu číslo 369-369000369/0800, variabilním symbolem je ID kód
hráčky/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 může nastoupit pouze hráčka:
a) která je řádně registrována ve SF ČR (v systému FUTis);
b) má v příslušném období zaplaceny členské příspěvky.
6. ROZHODNÝM DNEM PRO UZNÁNÍ PLATNOSTI ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ JE DATUM PŘIPSÁNÍ NA ÚČET
FUTSALU A SPÁROVÁNÍ V SYSTÉMU FUTIS (následující pracovní den), NIKOLIV OKAMŽIK PLATBY!!!
Článek 12 - Cestovné
1. Každé družstvo cestuje k mistrovským utkáním na vlastní náklady.
2. Případnou dotaci na cestovní náklady klubů může schválit výhradně VV ObKF.
Článek 13 - Pojištění
1. Nebude-li stanoveno jinak, je každá hráčka z titulu akce ČUS hromadně pojištěna proti úrazu na základě smlouvy mezi
ČUS a Kooperativa a.s., platné pro pojistné události od 1. 1. 2017, pojistná smlouva číslo 4950050842.
2. Úraz musí být zaznamenán v Zápise o utkání.
3. Každá hráčka musí mít potvrzení o lékařské prohlídce – viz SŘ článek 14. Evidence potvrzení o platnosti lékařských
prohlídek je věcí klubu. Platnost lékařských prohlídek nebude rozhodčími kontrolována. Pokud hráčka nastoupí bez platné
lékařské prohlídky, hraje na vlastní nebezpečí a plnou občansko-právní zodpovědnost za jeho start nese klub, za který
nastoupí.
4. Individuální pojištění hráček, či speciální klubové pojistky, se doporučují.
Článek 14 – Povinnosti družstev
1. Družstva jsou povinna dostavit se k utkání minimálně 20 minut před úředním začátkem svého prvního utkání do místa
konání.
2. Čekací dobu určuje SŘ čl. 36 -38.

3. Domácí družstvo je povinen převzít od rozhodčího zápis o utkání k jeho vyplnění nejpozději 20 minut před utkáním.
Domácí družstvo vyplňuje zápis jako první a po jeho vyplnění jej předá nejpozději 10 minut před utkáním
hostujícímu družstvu. Nejpozději 5 minut před utkáním musí být vyplněný zápis vrácen rozhodčím zpět.
Při vyplňování zápisu se vedoucí družstev řídí Metodikou k vyplňování zápisu o utkání, viz příloha tohoto RMS.
4. Vedoucí družstev jsou zároveň povinni předložit rozhodčím vyplněnou a potvrzenou soupisku.
Článek 15 – Technická ustanovení
Hraje se podle Pravidel futsalu FIFA platných od 1. 9. 2012 s výjimkami uvedenými v tomto RMS.
Článek 16 – Konečné pořadí
1. O konečném pořadí družstev v dlouhodobé části soutěže rozhoduje
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.
2. V případě rovnosti bodů u více než 2 družstev rozhoduje o pořadí minitabulka jejich vzájemných zápasů opět
dle kritérií a) až f) s výjimkou bodu b).
3. Za výhru se v tabulce udělují 3 body, za remízu 1 bod a za prohru se neuděluje žádný bod.
Článek 17 – Rozhodčí a delegáti
1. Každé utkání bude řídit jeden vyškolený rozhodčí z listiny ObKF E, který bude nominován KRD.
2. Listina rozhodčích pro ObKF E je uveřejněna na oficiálním portálu FAČR – odkaz Futsal, odkaz Nižší soutěže, odkaz
ObKF Divize E.
3. Zasílání zápisů o utkání:
rozhodčí je povinen předat řádně vyplněný ZoU dohlížejícímu členu STK nebo ObKF.
4. Odměny a cestovné rozhodčích upravuje příloha – Směrnice pro pořadatele.
Článek 18 – Organizační zabezpečení
1. Všechny kluby OBKF ŽEN mají povinnost zajistit si přístup k oficiálnímu portálu FAČR (www.fotbal.cz), na němž
jsou na odkazu Futsal, Nižší soutěže, Divize E žen zveřejňovány oficiální informace ObKF
(změny v termínové listině, rozhodnutí STK a DK, nasazení rozhodčích a další úřední zprávy).
2. Všechny kluby OBKF ŽEN 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.
3. Nejpozději do 5 minut před utkáním musí vedoucí družstev v rámci prezentace předat rozhodčímu
vyplněný Zápis o utkání společně se soupiskou (se soupiskami) ke kontrole. Průkazy totožnosti s jednoznačnou
identifikací (aktuální foto) budou všechny hráčky předkládat v případě, bude-li vyžádána kontrola totožnosti podle
článku 35 SŘF. Nedodržení této povinnosti uvede RO do Zápisu o utkání a delegát do své Zprávy. Před začátkem
utkání podepisuje Zápis o utkání kapitánka družstva, který odpovídá za to, že hráčky jeho družstva startují v utkání
oprávněně.
4. Dopisování hráček do zápisu o utkání, pokud družstvo nastoupí k utkání s menším počtem hráček než 14, je
možné pouze do zahájení 2. poločasu. Zápis je třeba doplnit ihned kapitánkou nebo vedoucím družstva, a to v přerušené
hře za přítomnosti rozhodčího. Kapitánka soupeřova družstva má právo ihned požádat o provedení kontroly totožnosti.
5. Družstva provedou s rozhodčími společný nástup na hrací plochu k utkání. Družstva se postaví rovnoběžně
se střídačkami čelem k hlavní tribuně. Hostující družstvo zůstane na místě, družstvo domácích projde plynule v
v zástupu kolem stojících hráček hostí a každá hráčka domácích pozdraví každou z hostujících podáním ruky,
včetně rozhodčích. Následuje pozdrav hostujícího celku s rozhodčími a los za účasti rozhodčích a obou kapitánek.
6. Po skončení utkání je kapitánka povinna dostavit se neprodleně do kabiny RO a podepsat Zápis o utkání.
V případě vznesení námitky po utkání ji sdělí kapitánka rozhodčímu, který ji zapíše do Zápisu o utkání. Uplatnění
námitek se řídí Pravidly futsalu FIFA a článkem 69 SŘ a uplatnění dodatečných námitek ustanoveními SŘ čl. 70-73.

7. Pořadatel je povinen zpřístupnit hrací plochu oběma družstvům minimálně 5 minut před úředním začátkem utkání.
8. O oddychový čas může požádat pouze trenér družstva, v případě jeho absence asistent trenéra, pokud chybí i
ten, žádá o něj kapitánka. Ve všech případech tak činí u časoměřiče.
9. Vykázaný funkcionář ze střídačky je povinen se odebrat do šatny a setrvat tam až do konce utkání.
10. Místo na tribuně pro funkcionáře, který má z rozhodnutí DK zakázaný vstup na lavičku náhradníků po dobu utkání,
určí pořadatel/delegát. 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
hráčkami a funkcionáři svého družstva.
11. V případě natáčení videozáznamu klub nahlásí před utkáním delegátovi jméno a příjmení kameramana, včetně
telefonního spojení. Natáčení video záznamu se klubům doporučuje. Video může být důležité při projednávaných
námitkách.
Článek 19 – Námitky a dodatečné námitky
Námitky se podávají v souladu s Pravidly futsalu (pravidlo 5, KF FAČR čl. 9) a SŘ čl. 69 a dodatečné námitky se
podávají v souladu se SŘ čl. 70 – 73.
Článek 20 – Systém soutěže
1. Družstva Divize E žen odehrají soutěž systémem každý s každým turnajově (4 turnaje).
2. Klub, který pro účast svého družstva nesplní stanovené podmínky pro vstup do soutěže Divize E žen, bude nahrazen
jiným klubem, pokud bude takový zájemce. Klub, jehož družstvo ze soutěže odstoupí ještě před zahájením soutěžního
ročníku, bude potrestáno propadnutím startovného.
Článek 21 – Sportovně-technická a disciplinární opatření
1. O disciplinárních opatřeních jednotlivců a družstev rozhoduje DK zejména na základě zprávy v Zápise o utkání
v souladu s platným DŘ futsalu. Po udělené ČK, následuje automatický stop na jedno utkání.
2. Družstvo, které se z jakéhokoliv důvodu nedostaví k utkání, prohrává toto utkání kontumačně 0:5. Vedoucí
družstva je povinen o nedostavení se klubu k utkání ihned informovat telefonicky sekretáře ObKF
(MT 777 99 58 97) a nejpozději do pěti pracovních dnů od doby, kdy se utkání mělo sehrát, písemně zdůvodnit důvod
nedostavení se a doložit i s veškerými potřebnými náležitostmi na výše uvedenou kontaktní adresu ObKF.
.
3. Družstvo, kterému bude kontumováno utkání pro jeho zaviněné nedostavení, může být z celé soutěže
vyloučeno a jeho výsledky kontumovány. Tyto kontumace budou započteny do celkové tabulky. O pokračování
družstva v soutěži rozhodne STK. V případě uznání doložených důvodů bude STK postupovat
dle Sazebníku trestů. V případě vyloučení či nepokračování klubu v soutěži startovné a kauce propadají.
V případě, že družstvo odstoupí, nebo bude ze soutěže vyloučeno v průběhu první poloviny soutěže, budou
kontumovány všechny 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. Červená karta
O trestu hráčky, která obdržela červenou kartu, rozhodne na základě zprávy rozhodčího (uvedené v zápise o
utkání), příp. dalších materiálů DK.
5. Žlutá karta
Za čtyři žluté karty je činnost hráčce automaticky zastavena na jedno soutěžní utkání, za osm žlutých karet
na dvě soutěžní utkání, atd. Evidenci žlutých karet jsou kluby povinny sledovat samy.
6. Na všechny účastníky soutěže se vztahuje příkladový Sazebník pokut, který je přílohou tohoto RMS.
Článek 22 – Další ustanovení
1. Možnosti startu cizinců upravuje SŘ futsalu FIFA, článek 51, odstavec 1 a 2 s tou výjimkou, že hráčky nemusejí
mít evidovanou neamatérskou smlouvu.
2. Případné rozdělování, slučování a jiné případy činnosti klubů řeší výhradně Směrnice pro činnost klubů - viz
Soubor předpisů, platný od 1. 9. 2012.
3. Soutěže se můžou zúčastnit hráčky starší 14 let (do 15 let s písemným souhlasem zákonného zástupce).
4. Úmyslné poškození zařízení haly hradí viník, případně jeho klub. Další případná opatření řeší STK
dle přílohy Sazebník pokut.

5. Každý klub i jednotlivec je povinen dodržovat provozní řád příslušné sportovní haly. Případná provinění řeší
příloha Sazebník pokut.
6. Během utkání smí mít družstvo na hrací ploše 5 hrajících hráček, z nichž jedna musí být brankářka, a dalších až 15 osob
na lavičce náhradníků, z nichž max. 9 je hráček na střídání. Počet členů realizačního týmu (doprovodu) nesmí
překročit 6 osob a družstvo je povinno jejich jména a funkce uvést předem do Zápisu o utkání. Jsou to: vedoucí družstva,
hlavní trenér, asistent(i) trenéra, lékař a masér. Přítomnost dalších členů a příznivců klubu na ploše je zakázána.
7. ObKF povoluje v souladu se zněním Pravidel futsalu FIFA zahájení utkání s počtem hráček minimálně 2+1.
V případě opakované situace, kdy nebude počet hráček doplněn do standardního stavu 4+1 během utkání, může
STK udělit pořádkovou pokutu za znevážení soutěže dle Sazebníku pokut.
8. Všechny hráčky jsou povinni, v případě vyžádání, předložit k prokázání totožnosti osobní průkaz s aktuálním fotem
(občanský průkaz, řidičský průkaz, pas, atd.).
9. Klub je povinen zajistit účast min. jednoho statutárního zástupce na akce pořádané VV ObKF. Neúčast
podléhá disciplinárním postihům.
10. Každé družstvo musí do Zápisu o utkání uvést vedoucího družstva staršího 18 let, tímto vedoucím může být m. j.
kterákoli hráčka, mimo kapitánku, nastupující k utkání, splňuje-li podmínku věku.
Článek 23 – Soutěž slušnosti
Za každou ČK se počítají 3 body, za každou ŽK 1 bod.
Článek 24 – Závěrečná ustanovení
1. Nedílnou součástí tohoto RMS jsou přílohy č. 1 – 4.
2. Tento RMS včetně příloh schválila ObKF na svém jednání dne 20. 11. 2017.
Seznam příloh:
1.
2.
3.
4.

Sazebník pokut
Směrnice pro pořadatele
Metodika vyplňování Zápisu o utkání
Seznam účastníků

Příloha č. 1 - Sazebník pokut a poplatků
------------------------------------1. ŽLUTÁ KARTA:
každá čtvrtá karta pro hráčku:
2. ČERVENÁ KARTA:

první v soutěži pro družstvo:
druhá až pátá v soutěži pro družstvo:
šestá a další v soutěži pro družstvo:

100 Kč
100 Kč
200 Kč
300 Kč

3. KONTUMAČNÍ PROHRA DRUŽSTVA:
a) bez objektivního, písemného a včasného zdůvodnění – až vyloučení ze soutěže, propadnutí startovného a kauce
a další důsledky dle DŘ
b) s objektivním, písemným a včasným zdůvodněním:
 havárie (potvrzení policie – protokol o dopravní nehodě, hlášení o pojistné události)
 technická závada (jen u prostředků hromadné dopravy) – potvrzení autoopravny a přepravce
 hromadné onemocnění družstva – potvrzení lékaře nebo kopie průkazu o pracovní neschopnosti
 živelná pohroma
 prokazatelné vypovězení smlouvy o pronájmu haly ze strany vlastníka sportovní haly a
nezajištění náhradního místa konání utkání
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, odečet minimálně 3 soutěžních bodů
d) za tři a více omluvené kontumace – až vyloučení ze soutěže, nevrácení startovného a kauce a další
důsledky dle DŘ
e) za každé nesehrané utkání je povinen provinivší se klub uhradit pořadateli soutěže paušální náhradu
(rozhodčí) ve výši 140 Kč a jejich cestovné a náklady na pronájem haly v případě, že to
bude pořadatelský klub uplatňovat.

4. NEOPRÁVNĚNÝ START HRÁČKY: (technická kontumace – peněžitá pokuta klubu)
0:5 technická kontumace, odečtení min. tří bodů v tabulce, peněžitá pokuta min. 1.500 Kč pro družstvo a další
důsledky dle DŘ pro kapitánku, funkcionáře klubu a neoprávněně nastoupivší hráčky dle Příkladového sazebníku
provinění a trestů, část I, bod 10
5. POŘÁDKOVÁ POKUTA:
(uděluje STDK nebo ObKFv rozmezí 200 – 3.000 Kč, dále úhrada případné škody
 neúčast na akcích pořádaných OBKF
 nedodržení stanovených termínů
 nedostatky ve výstroji a dalším materiálním a organizačním zabezpečení
 nevhodné chování hráček a funkcionářů družstev
 nedodržování provozních řádů hal
 nedostatečná pořadatelská služba
 zaviněné pozdní zahájení utkání
 úmyslné poškození zařízení sportovní haly
6. OPAKOVANÉ NEDOPLNĚNÍ TÝMU DO POČTU 4 +1 – peněžitá pokuta 1.000 – 3.000 Kč
Veškeré pokuty (náhrady) se sčítají a jejich celková částka bude dorovnána ve startovném na sezónu 2017/2018, pokud
STK, nebo DK nerozhodne jinak.
Neuhrazení pokuty klubem do stanoveného termínu může být důvodem pro zastavení závodní činnosti
klubu v soutěži. Pro Sazebník pokut jsou směrodatné údaje zaznamenané v Zápise o
utkání a zjištění odborných komisí OBKF.
7. Změny trestu dle článku 28 disciplinární řád 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 o prominutí zbytku trestu je 200,-Kč.
Příloha č. 2 – Směrnice pro pořadatele:
-------------------------------------------Pořadatel utkání ObKF Divize E žen ve futsalu je ObKF Divize E:
1. Pořádat utkání lze pouze v hale, která je na Listině hal schválené ObKF pro soutěžní ročník 2017/20182017/2018– viz
příloha Listina sportovních hal
2. Zajištění prostorností odpovídajících a označených kabin včetně sociálního zabezpečení
(WC, sprchy), v zimních měsících řádně vytápěné. Šatny pro hráčky musí být vybaveny lavicemi a věšáky. Šatny pro
rozhodčí navíc stolem a židlemi.
3. Zpřístupnit vstup do haly a šatny 20 minut před úředním začátkem utkání.
4. Zpřístupnit hrací plochu minimálně 5 minut před úředním začátkem utkání oběma mužstvům 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.).
6. Zajištění zařízení na signalizaci a počítání akumulovaných faulů (u časomíry nebo u stolku časoměřiče) a akustickou
signalizaci 5. akumulovaného faulu.
7. Zajistit zapisovatele, funkci zapisovatele může vykonávat jedna osoba zároveň s činností hlavního pořadatele.
8. Doporučení: zajištění hlasatele, který přivítá diváky, představí aktéry utkání, oznámí sestavy, průběžně informuje
o stavu utkání, střelcích branek a udělených trestech. Aktivně dle pokynů hl. pořadatele, rozhodčích a delegáta
vystupuje v případě nesportovních projevů obecenstva. Reprodukovaná hudba před utkání a v poločasové
přestávce je doporučena.
9. Zajistit osobu zodpovědnou za zajištění první pomoci – vykonává zpravidla hlavní pořadatel.
10. Odměny:

rozhodčí – 150 Kč/utkání
Dohlížecí orgán STK – 400 Kč/turnaj

auto – 4,50 Kč/km
hromadná doprava – jízdenky
rozhodující je vzdálenost z místa bydliště do místa haly podle portálu http://mapy.cz/
nejrychlejší + nejkratší : 2 x 4.50 = jedné cestě.

Dopravné:

11. 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.
12. Povinnosti pořadatele při nesportovních projevech diváků – viz příloha tohoto RMS
Příloha č. 3 – 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.
 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 kapitánky povinny 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 kapitánky před utkáním.


v utkáních, ve kterých je kapitánka mladší než 18 let, podepisuje vše, co podepisuje kapitánka, také vedoucí družstva.

 pokud je v Zápise některý údaj uveden nesprávně, je možné jej opravit škrtnutím a uvedením důvodu provedené změny.
Je povoleno používat ke změně údajů „bělítko“
 Do Zápisu o utkání musí být zapsáni pouze hráčky a členové realizačních týmů, kteří jsou na utkání přítomni.
Dodatečné dopisování hráček v průběhu utkání je možné v souladu s čl. 18, odst. 4 tohoto RMS. V případě uvedení
nepřítomných hráček do Zápisu o utkání musí tuto skutečnost do zápisu rozhodčí uvést.

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


brankářka je v Zápise, v sestavě družstva, uvedena vždy na prvním řádku a je bez označení



náhradní brankářka je označena písmeny „NB“



kapitánka je označen písmenem K v kroužku

 v případě, že kapitánka utkání nedohraje /definitivně odstoupí ze hry, je zástupce kapitánky označen písmeny ZK v
kroužku


hráčka 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
 obě kapitánky podepíší správnost údajů v Zápise v kabině rozhodčích 5 – 10 min. před začátkem utkání, dle pokynu
rozhodčích.(Potvrzují oprávněnost svých hráček startovat v utkání).


údaje, uvedené v Zápise, si před utkáním mohou opsat kapitánky nebo vedoucí družstev

Kromě sestav družstev, které píše do Zápisu vedoucí družstva, mohou do Zápisu psát pouze tyto osoby:
Hlavní rozhodčí
 námitky kapitánek


udělení ŽK a ČK s uvedením důvodu



důvody zahájení utkání v čekací a po čekací době



závady na hrací ploše

 přestupky hráček, 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 hráčky nebo hráček

 Hráčky, které doplňuje družstvo v průběhu utkání, dopíše do Zápisu kapitánka nebo vedoucí družstva u stolku
časoměřiče v přerušené hře, ještě před nástupem této hráčky na hrací plochu.


Doplnit, případně opravit údaje o sestavě družstva v Zápise je oprávněna kapitánka nebo vedoucí družstva

 Pokud byla při kontrole totožnosti a proti startu hráčky vznesena námitka, rozhodčí ji poznamená do Zápisu a
kapitánka ji podepíše
 Pokud byla proti startu hráčky vznesena námitka a identifikaci provádí rozhodčí, podepisují zjištěné údaje do Zápisu:
kontrolovaná hráčka /hráčky/, kapitánky a vedoucí družstva

3) Vyplňování Zápisu po utkání:
 Po utkání podepisuje kapitánka 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 kapitánka podepsat.
 Do doby podepsání Zápisu po utkání má kapitánka možnost uplatnit námitku dle ustanovení Pravidel futsalu, případně
nahlásit zranění hráček. Kapitánka námitku sdělí hlavnímu rozhodčímu, který ji musí uvést do Zápisu a kapitánky ji
podepíše.
 Kapitánka je povinenna podepsat popis přestupků a totožnost vyloučených hráček 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 hráček pro disciplinární řízení si může po utkání ze Zápisu opsat kapitánka, nebo vedoucí družstva.

4) Upozornění:
 nedostaví-li se k utkání delegovaný rozhodčí ani dohlížecí orgán,,odpovídá za včasné odeslání Zápisu řídícímu orgánu
(do 24 hodin doporučenou poštou) pořádající družstvo (pozn.: je uvedeno v rozlosování jako první).
 pokud nemůže být utkání sehráno, nebo dokončeno bez viny některého družstva, podepisují dohodu o náhradním
termínu v Zápise o utkání kapitánky a vedoucí obou družstev. Stejným způsobem v Zápise podepíší i nedohodu na
novém termínu utkání.

Příloha č. 4 – seznam účastníků
Nástěnky Brno
Tango Hodonín
Tango Hodonín B
Ocmanice
Vlkoš

