
Propozice Mistrovství ČR ve futsalu FIFA - 

kategorie žen  a navazujících soutěží 

v soutěžním ročníku 2017-2018 
 

 

Subkomise ženského futsalu Komise futsalu Fotbalové asociace České republiky vyhlašuje 

dvanáctý ročník Mistrovství České republiky ve futsalu FIFA - kategorie žen (dále jen MČR). 

  

 

1. Řídící komise 
  

Organizátorem MČR je Komise futsalu FAČR (dále jen KF FAČR) ve spolupráci se 

Subkomisí ženského futsalu KF FAČR (dále jen SŽF), příslušnými regionálními řídícími 

komisemi nebo dalším pořadatelským subjektem. KF FAČR garantuje uspořádání finálového 

turnaje MČR. 

 

 

2.Regionální rozdělení mistrovských soutěží žen 
 

V návaznosti na Mistrovství ČR jsou regionálně ženské futsalové soutěže rozděleny do dvou 

regionů: 

Region Západ    – soutěže teritoriálně spadající do oblasti(divizí) A,B,C 

Region Východ -  soutěže teritoriálně spadající do oblastí(divizí) D,E,F 

 

 

3. Podmínky účasti a systém soutěže  
 

A) Základní kola 
Základní kola soutěže budou odehrána v kompetenci  Oblastních, Krajských příp. Okresních komisí 

futsalu. Za pravidelnou soutěž bude považována taková soutěž, které se zúčastní nejméně tři družstva 

z různých klubů (nepočítají se družstva A, B, atd. téhož klubu). Každé družstvo v soutěži odehraje 

nejméně čtyři utkání, a to alespoň v průběhu dvou různých turnajů v různých hracích týdnech. 

V opodstatněných případech může SubKŽF rozhodnout i jinak. 

Pokud je v rámci kraje odehráno několik různých okresních soutěží, je nutno odehrát krajské finále. 

Jeho pořadatelem je příslušná Krajská komise futsalu. 

Vítězové základních kol (případně další týmy dle klíče stanoveného SubKŽ) postoupí do regionálního 

kvalifikačního turnaje. 

 

 

 

 



 

 B) Regionální kvalifikační turnaje 

 

Po skončení základních kol soutěží proběhnou 2 regionální kvalifikační turnaje 

(Západ+Východ) o postupová místa na MČR (západ 4 místa, východ 4 místa). Vzhledem 

k automatickému právu účasti na MČR pro tým pořadatele, v příslušné regionální kvalifikaci 

se bude hrát pouze o 3 postupová místa.(pro tým pořadatele nadále platí povinnost účasti 

v základní části soutěže (divize,KP). Klíč postupu do kvalifikačního turnaje určí SubKŽ dle 

počtu soutěží v daných regionech  a počtu účastníků jednotlivých základních kol. Kvalifikační 

turnaje budou odehrány do 18.3.2018 a jejich organizátorem bude SubKŽ 

 

 

 

4.Finálový turnaj MČR  
 

Finálový turnaj Mistrovství ČR ve futsale žen proběhne v dosud obvyklém  termínu, 

konkrétně 16. nebo 17. června 2018. Turnaj bude jednodenní, za účasti 8 celků (4 „západ“ + 4 

„východ“) . Týmy budou rozděleny do dvou skupin dle pořadí v jednotlivých regionálních 

kvalifikačních turnajích. Nasazení týmů do skupin bude stanoveno propozicemi „Finálového 

turnaje MČR“. 
Garantem pořádání finálového turnaje MČR je KF FAČR, která uspořádáním turnaje pověří, na 

základě výsledků výběrového řízení, vybraného pořadatele.  

V případě, že počet družstev přihlášených do finálového turnaje nepřesáhne počet 5, má SubKŽ KF 

FAČR právo přizvat k účasti také družstva umístěná na dalších (nepostupových) místech jednotlivých 

kvalifikačních turnajů. 

 

5. Termíny 

Základní část soutěže může být odehrána kdykoli v období od 1.9.2017 do 4.3.2018,tak,aby 

kvalifikační regionální turnaje proběhly do 18.3.2018 Finálový turnaj MČR bude uspořádán v termínu  

16. nebo 17. června 2018. 

 

6. Pravidla 

Hraje se podle Pravidel futsalu FIFA platných od 1.8.2012, včetně příslušných novelizací. 

V případě rozhodnutí příslušné řídící komise je možno upravovat především délku hrací doby utkání a 

úměrně k tomu i počet akumulovaných chyb v průběhu jednoho poločasu. 

 

 

 

 

 



7. Hřiště 

Hřiště pro základní část soutěží je v kompetenci Oblastních, Krajských (Okresních) komisí futsalu – je 

doporučena hala, eventuálně venkovní hřiště s umělou trávou.  

Kvalifikační turnaje  budou odehrány v halách  odpovídajícím min. požadavkům na 2.CL mužů 

Finálový turnaj musí být uspořádán v hale, vyhovující pro utkání 1. CL mužů. 

 

 

8. Pořadatel, hlavní pořadatel 
  
Pořadatelem finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsalu FIFA žen je Subkomise ženského futsalu 

Komise futsalu FAČR  (dále jen SubKŽF).  
Hlavním pořadatelem je ………………………………………………..(dle výsledků VŘ) 

 
 
 

 9. Účastníci, podmínky účasti a systém finálového turnaje 
  
Finálového turnaje Mistrovství ČR se účastní postupující družstva, ze dvou kvalifikačních turnajů 

postoupí 8 účastníků 
  
 

 

10.Hrací systém 
 
Účastníci budou rozděleni dle níže uvedeného klíče do dvou základních čtyřčlenných skupin, ve 

kterých se bude hrát systémem každý s každým. Vítěz skupiny postoupí přímo do semifinále,družstva 

na 2.a 3.místě sehrají křížovým způsobem čtvrtfinále. Družstva na 4.místě ve skupině v turnaji končí. 

 
Skupina A: 
a.západ    -  vítěz 
b.východ – 2.místo 
c)západ   - 3.místo 
d)východ – 4.místo 
 
Skupina B: 
a) východ  - vítěz 
b) západ    - 2.místo 
c) východ  - 3.místo 
d) západ   - 4.místo 
 
 
 

11. Náležitosti družstev 

A) V základní části určuje pořadatel – minimálně soupiska družstva obsahující jméno a příjmení 

hráčky, ID kód a státní příslušnost, dresy a míče dle pravidel futsalu, úhrada ČP na příslušný rok. 

B)  Pro finálový turnaj a pro kvalifikační regionální turnaje: 

- je nutno předložit soupisku družstva s potvrzením příslušné Oblastní (Krajské) komise futsalu, 



- dvě barevně odlišené sady dresů – včetně kompletního vybavení dle pravidel (trenýrky, 

stulpny, chrániče), včetně povinnosti používání rozlišovacích dresů náhradníky na střídačkách, 

- vlastní míč na futsal na rozcvičení (míče na hru dodá pořadatel). 

 

 

12. Registrace hráček 

Hráčky startují za podmínek určených registračním systémem FUTis – systém registrace je stejný jako 

u soutěží mužů – viz. Soutěžní řád SF ČR čl. 13. Výjimku v regionální části může udělit na základě 

doručené žádosti pouze SubKŽF. 

Ke každému utkání nastupují hráčky v souladu s potvrzenou soupiskou. V případě kontroly totožnosti 

je nutné, aby se každá hráčka mohla prokázat předepsaným osobním průkazem.  

Soupiska družstva nesmí být doplňována po skončení základní části soutěže, a to formou přestupů a 

hostování (garantem je příslušná KKF,nebo ObKF). 

Nové hráčky je možno registrovat a na soupisky dopisovat bez omezení.   

 

13. Pojištění 

A) Z titulu organizované akce České unie sportu (dále jen   ČUS),  je  každá  hráčka  pojištěna  

proti  úrazu  na  základě dlouhodobé smlouvy  mezi ČUS a  pojišťovnou Kooperativa, a.s.,  

číslo smlouvy 4950050842, platnou od 1.1.2017.    

     
B)  Úraz musí být evidován v zápise o utkání. 

C) Evidence lékařských potvrzení je v kompetenci vedoucího družstva. Nastoupí-li hráčka bez platné 

lékařské prohlídky, hraje na vlastní nebezpečí a odpovědnost nese vedoucí družstva. 

 

14. Rozhodčí 

Utkání v regionální části budou řízena rozhodčími futsalu (licence A-C). Nasazení rozhodčích na 

úrovni kraje (okresu) jsou v kompetenci příslušné řídící komise. 

Pro finálový turnaj MČR budou delegováni rozhodčí licence A nebo B. Jejich delegaci provede 

Subkomise rozhodčích KF FAČR. 

 

15. Informace o soutěži 

Hlavním zdrojem informací jsou internetové stránky KF FAČR (www.fotbal.cz – Futsal FIFA, Ženský 

futsal). Kontaktní osoby: Antonín Herzog (předseda SubKŽF), tel.: 732 200 504, e-mail: 

herzog.antonin@email.cz, nebo Martin Průša (sekretář KF FAČR) 233 029 118, e-mail: 

prusa@fotbal.cz.  

mailto:herzog.antonin@email.cz
mailto:prusa@fotbal.cz


 

16. Materiální a organizační zabezpečení 

 

A) Základní soutěže (oblastní, krajské, okresní) jsou v kompetenci příslušných regionálních řídících 

komisí. 

B) Kvalifikační turnaje jsou v kompetenci SubKŽF  

C) Finálový turnaj MČR je v kompetenci KF FAČR. Ta prostřednictvím pořadatele zabezpečuje: 

- halu s veškerým vybavením (šatny, časomíra, pořadatelská služba), 

- rozhodčí, příp. delegáta, 

- míče na hru, 

- putovní pohár, pohár pro vítěze a ceny pro umístěná družstva. 

- zdravotní dozor 

 

17. Finanční zabezpečení soutěže 

A) Soutěže na regionální úrovni (oblastní, krajské, okresní) jsou v kompetenci příslušných 

regionálních řídících komisí a družstev – účastníků soutěže. 

B) Kvalifikační turnaje : KF FAČR garantuje poskytnutí dotace ve výši 2x 10.000,-kč, případné další 

náklady si hradí účastníci z vlastních zdrojů (možná spoluúčast příslušných  regionálních komisí) 

B) Finálový turnaj – veškeré náklady spojené s pořádáním finálového turnaje MČR hradí pořadatel 

(klub, řídící komise atd.). KF FAČR garantuje pořadateli poskytnutí dotace až do výše 30.000,- Kč.  

 

 

  

 

 

Materiál byl projednán a schválen na zasedání SubKŽF dne 10.října 2017 

 

 

Schválila Komise futsalu FAČR  dne 16.října 2017 

 

 

 

 

 

 
 


