Rozpis mistrovských soutěží
FUTSALU F I F A - FAČR
Krajský přebor Ústeckého kraje / KPÚK / 2018/19
1. POŘADATEL:
Krajská komise futsalu Ústeckého kraje FIFA FAČR (dále jen KKF UK)
2. SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍ KOMISE KKF UK :
- předseda KKF UK: Hanzlík Jiří (GSM: 731 506 202, e-mail: j.hanzlik@centrum.cz )
- 1.místopředseda: Kirilák Jiří (GSM: 604 747 188, e-mail: kirilak@seznam.cz )
- členové - předsedové nebo pověření členové OKF
Děčín – Procházka Petr / GSM: 604 678 494, e-mail: petaprochy@centrum.cz /
Litoměřice – Novotný Jan /GSM: 774 510 650, e-mail: stk-ltm.novotny@seznam.cz/
Most – Lukeš Tomáš / GSM: 775 241 323, e-mail: tomaslukes@centrum.cz /
Ústí – Lutka Josef / GSM: 603 942 084, e-mail: joseflutka@seznam.cz /
- disciplinární komise (DK) :
předseda: Kirilák Jiří
členové: Procházka Petr, Lukeš Tomáš, Novotný Jan
- komise rozhodčích (KR) :
předseda: Lutka Josef
členové: Novotný Jan, Mgr. Kresta Jan, Hanzlík Jiří
- sportovně technická komise (STK) : KKF UL
předseda: Novotný Jan
členové: Hanzlík Jiří, Lutka Josef
V pravomoci KKF UL, respektive jejich odborných subkomisí, je určit s konečnou
platností herní systém soutěže, termíny a rozpisy utkání. Zároveň rozhoduje o všech
trestech a řeší veškeré protesty (s výjimkou odvolání). Vyhrazuje si právo na všechny
případné změny (včetně Rozpisu soutěže). Svá rozhodnutí přenáší
na oddíly přímo, nebo prostřednictvím Krajského Grémia. Veškeré oficiální informace
budou zveřejňovány na internetových stránkách www.fotbal.cz, odkaz Futsal FIFA,
odkaz Nižší soutěže, Ústecký přebor. Neoficiálními internetovými stránkami KPÚK
zůstává www.futsalusti.cz, kde bude též vedena některá neoficiální agenda soutěže
(výsledky, diskusní fórum, odkazy apod.)
3. TERMÍNY SOUTĚŽE :
Kompletní rozpis kol KPÚK:
1.kolo :
2.kolo :
3.kolo :
4.kolo :
5.kolo :
6.kolo :
7.kolo :
8.kolo :
9.kolo :
10.kolo :

15 – 19.10.2018
22 – 26.10.2018
29 – 02.11.2018
05 – 09.11.2018
12 – 16.11.2018
19 – 23.11.2018
26 – 30.11.2018
03 – 07.12.2018
10 – 14.12.2018
17 – 21.12.2018

11.kolo :
12.kolo :
13.kolo :
14.kolo :
15.kolo :
16.kolo :
17.kolo :
18.kolo :
19.kolo :
20.kolo :

07 – 11.01.2019
14 – 18.01.2019
21 – 25.01.2019
28 – 01.02.2019
04 – 08.02.2019
11 – 15.02.2019
19 – 22.02.2019
25 – 01.03.2019
04 – 08.03.2019
11 – 15.03.2019

Přesné rozlosování soutěže, včetně adresářů bude zveřejněno a klubům včas zasláno.
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Úředním termínem jsou pondělky - pátky, úřední začátek si oddíly stanoví a to: nejdříve
na 18:00 hod a nejpozději na 21:00 hod, v případě písemného souhlasu klubů lze
stanovit i jiný termín zápasu.
4. PRAVIDLA:
Všechna utkání se budou hrát v souladu s pravidly futsalu FIFA platných od
1.9.2012 (Soubor předpisů SF ČR - FAČR) a z rozhodnutí KKF UK výhradně na
plochách schválených sportovních hal, venkovní hřiště nejsou povolena (příloha
propozic č.2)! KKF UK stanovil hrací dobu zápasů na 2 x 25 min hrubého času
s poločasovou přestávkou 5 min. Pronájem haly hradí v plné výši pořádající klub.
5. SEZNAM klubů, účastníků KKF UK 2017/2018:
Bude upřesněn losem a adresářem mužstev po uzávěrce přihlášek do soutěže!
Mužstvo mající nárok na start v KP pro sezonu 2018-19, které se nepřihlásí do 31.8.
2018 bude zařazeno do příslušné nižší soutěže a bude nahrazeno jiným mužstvem na
základě rozhodnutí KKF UK. Mužstvo, které odstoupí po 1.9.2018, ale ještě před
zahájením KPÚK bude taktéž zařazeno do nejnižší soutěže příslušného okresu, toto
odstoupení podléhá i pokutě udělené ST a DK a bude také nahrazeno jiným mužstvem na
základě rozhodnutí KKF UK.
6. PODMÍNKY ÚČASTI:
Klub musí nejpozději do 31.8.2018 potvrdit písemně svůj zájem účastnit se
nadcházejícího ročníku KP UK (při nezaslání přihlášky do termínu má KKF UK za to,
že mužstvo hrát KP 2018-19 dle tohoto RMS nemá zájem). Při nenaplnění KP UK
v počtu 12 mužstev osloví KKF UK další potencionální zájemce z řad prověřených
mužstev nižších soutěží s předem danými podmínkami při sestupu z KPÚK 2017-18
těchto náhradníků:
- přihlášenému klubu bude zůstatek garance po odečtu veškerých pokut a poplatků
zaúčtován do garance na novou sezonu, zůstatky mužstev jsou přílohou tohoto RMS.
- klub musí nejpozději do 10.10.2018 uhradit nebo doplatit garanční částku 3000,- Kč
a startovné ve výši 500,- Kč; celkem mužstvo uhradí 3500 Kč na účet stanovený
KKF UL (č.ú.: 161183776/0600) a zaslat kopii dokladu o zaplacení stanovené částky
na adresu předsedy soutěže KP UK – p. Hanzlíka Jiřího (email: j.hanzlik@centrum.cz,
Husovo náměstí 152, 403 17 Chabařovice).
dále bylo rozhodnuto, že veškeré pokuty se sčítají a jejich celková částka bude
odečtena na konci soutěže s garanční částky, pokud během soutěže klesne garanční
částka pod 50% - je mužstvo povinno tuto garanci doplnit na původní částku
3000,- Kč po vyhlášení DK KKF UK.
Zaplacením garance mužstvo souhlasí s RMS této soutěže a zavazuje se k jejich
dodržování. V případě odstoupení nebo vyloučení klubu ze soutěže nebude garanční
částka vrácena. O dalších veškerých postizích rozhodne DK KKF UK s tím, že hráči
postiženého klubu mohou být jiným klubem vykoupeni za minimální částku vůči KKF UK
stanovenou rozhodnutím při odstoupení nebo vyloučení mužstva ze soutěže s platností do
tří let od odstoupení či vyloučení klubu nebo do celkového uhrazení družné částky.
7. NÁLEŽITOSTI MUŽSTEV :
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1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Soupiska družstva během soutěže musí obsahovat:
příjmení a jméno hráče
datum narození hráče
ID (identifikační číslo) hráče v systému FUTIS
v případě hostování hráče, termín do kdy hostuje
nacionále statutárního zástupce družstva (i s ID kódem), trenéra a vedoucího
družstva
podpis statutárního zástupce mužstva, příp. razítko celku
razítko a podpis předsedy KKF UK
Minimální počet hráčů, uvedených na soupisce je osm, maximální není omezen.
Do utkání může však v souladu s pravidly nastoupit maximálně čtrnáct hráčů.
Řádně vyplněnou soupisku (psacím strojem nebo na počítači) je nutno doručit na
kontaktní adresu vedení soutěže (je možno i e-mailem) do 10.10.2018.
Dopisování nového hráče do soupisky je možno kdykoliv v průběhu soutěže.
Vedoucí družstva před utkáním předloží hlavnímu rozhodčímu soupisku,
rozšířenou o nově zaregistrovaného hráče, s datem zapsání. Rozhodčí svým
podpisem nově zapsaného hráče na soupisce potvrdí.
Každý tým je povinen mít k dispozici dvě sady výrazně barevně odlišných dresů
(triko, trenýrky, stulpny - v případě shody barvy dresů má právo volby tým
uvedený jako domácí ) s čísly (brankáři číselné rozmezí 1 – 99, hráči do pole 2 99), povinné jsou chrániče holení.
Do utkání je domácí tým povinen dodat dva míče č. 4 s tlumeným odskokem,
hosté jsou povinni mít s sebou jeden míč č. 4 s tlumeným odskokem.
Kapitán týmu musí být řádně označen v souladu se zněním příslušného článku
pravidel.

V případě, že mužstvo má B (C,D, aj.) mužstvo, případně A mužstvo v jiných
soutěžích, předloží i tuto soupisku. V polovině sezóny (nejpozději do 6.1.2019) lze
soupisku pro jarní část změnit, nebo ji může ponechat z podzimní části v nezměněné
podobě. Přestupy hráčů upravuje Přestupní řád svazu futsalu. Totožnost hráčů se
prokazuje v souladu se Soutěžním řádem.
8. ZAREGISTROVÁNÍ HRÁČŮ A MUŽSTEV:
(provádí se v souladu s Registračním řádem futsalu a Provozním řádem úseku
registrace futsalu)
Řádně vyplněné soupisky v elektronické podobě v originálním formuláři nebo psacím
strojem (v jednom vyhotovení) je nutno zaslat k potvrzení na adresu : Hanzlík Jiří,
Husovo náměstí 152, 403 17 Chabařovice, email: j.hanzlik@centrum.cz, nejpozději do
10.10.2018. Kluby KPÚK mající mužstva v nižších soutěžích mají možnost úpravy svých
soupisek před odvetami u všech svých mužstev nejpozději při úpravě soupisky pro
odvety KPÚK 2018-19.
Doregistrování nových hráčů před a v průběhu soutěže se provádí tím způsobem, že
zástupce mužstva zašle žádost o registraci na sekretariát KF ČR (FAČR, Mgr. Průša
Martin, Diskařská 100, 160 17 Praha 6) v elektronické podobě a patřičnými náležitostmi
(žádost o registraci, přestup či hostování a doklad o zaplacení registračního poplatku).
Registrace bude provedena v souladu se systémem FUTIS. Vedoucí mužstva pak
předloží před utkání rozhodčímu o nového hráče rozšířenou soupisku včetně
dokladu o zaplacení ČP. Hlavní RO utkání k řádku se jménem doregistrovaného hráče
připojí svůj podpis a datum. U nového hráče je pak nutno do zápisu o utkání uvést na
první stránce vedle jeho jména i jeho rodné číslo. Vedoucí mužstva je dále povinen
oznámit tuto provedenou změnu do 3 dnů od podepsání RO (případně delegátem)
v písemné podobě předsedovi KKF UK p. Jiřímu Hanzlíkovi formou kopie soupisky
s podepsaným novým hráčem (takto upravenou soupisku lze i neskenovat a zaslat emailem na dresu j.hanzlik@centrum.cz )!
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9. CESTOVNÉ:
Každé mužstvo cestuje k mistrovským zápasům na vlastní náklady.
10. POJIŠTĚNÍ:
- Pro mistrovská utkaní platí pojistná smlouva mezi ČUS a pojišťovnou Kooperativa
v jejímž okruhu má pojištěný trvalé bydliště, úraz musí být registrován v zápise o utkání.

POJISTNÁ SMLOUVA číslo: 4950050842
- lékařské prohlídky – vedoucí mužstev jsou tímto upozorněni, aby nepodceňovali
vedení evidence lékařských potvrzení o způsobilosti hráčů a to bez ohledu na
skutečnost, že lékařská potvrzení nebudou ze strany KKF UK ani rozhodčími
kontrolována. V této souvislosti existuje možnost občansko - právní (regresní) i trestní
odpovědnosti družstev či hráčů samotných při případném zranění či jiné újmě na zdraví
při sportovní činnosti. Způsob evidence je věcí vedoucího mužstva. V případě, že za
družstvo nastoupí hráč bez platné lékařské prohlídky, hraje na vlastní nebezpečí a
plnou zodpovědnost nese vedoucí mužstva.

11. POVINNOSTI MUŽSTEV:
Dostavit se k utkání přesně podle stanoveného rozpisu. Čekací dobu určuje Soutěžní
řád SF ČR a činí max. 10 min. + 10 min pro obě mužstva a oba RO tak, aby byl zápas
zahájen do 20 min. od oficiálního termínu zápasu. Prezentace se bude provádět vždy
nejpozději 10 minut před utkáním.
Při prezentaci družstev předloží vedoucí domácího mužstva řádně vyplněný zápis o
utkání, který převzal od HRO a vedoucí obou účastníků zápasu pak potvrzenou
soupisku nebo podklady o registrování hráče (dopsání do soupisky).
Podrobnosti upravuje Soutěžní řád. Při prezentaci jsou povinni vedoucí mužstev v kabině
RO vyplnit zápis o utkání ( ZOU ), který před zahájením utkání podepíše kapitán
mužstva.
Po utkání jsou kapitáni nebo jejich zástupci povinni podepsat ZOU a ponechat
jej RO zápasu !

12. TECHNICKÁ USTANOVENÍ :

Hraje se podle mezinárodních pravidel futsalu FIFA platných u FAČR od
1.9.2012 (soubor předpisů SF ČR - FAČR).
13. O KONEČNĚM POŘADÍ V DLOUHODOBÉ ČÁSTI SOUTĚŽE ROZHODUJE :
a) počet bodů, b) vzájemný zápas c) rozdíl skóre ze vzájemných zápasů d)
rozdíl skóre, e) vyšší počet nastřílených branek, f) los (v případě umístění mezi
odměněnými či sestupujícími mužstvy proběhne rozhodující zápas po soutěži)
b) V případě rovnosti bodů u více než 2 mužstev rozhoduje pořadí v minitabulce
jejich vzájemných zápasů,opět podle kritérií a) až f). Výhra v tabulce se oceňuje
3 body, remíza 1 bodem, prohra žádným bodem.
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c) Vítěz krajského přeboru má právo postupu do divize "A", v případě nutnosti
pak právo účasti v kvalifikaci o divizi "A". Termín kvalifikace je vždy v
průběhu června každého kalendářního roku vyhlášen ŘK Divize A.

14. ŘÍZENÍ UTKÁNÍ, HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ A PŘEDÁNÍ ZÁPISŮ O UTKÁNÍ:
Všechna utkání budou řídit vyškolení rozhodčí futsalu, kteří budou nominováni Komisí
rozhodčích KKF UK. Každé mužstvo má právo vetovat 1 rozhodčího z listiny RO pro
podzimní část a 1 rozhodčího (vetovat lze pouze RO, který v předchozím ročníku nebo
podzimní části řídil oddílu mistrovské utkání) pro každou část a oznámit veto písemně
předsedovi Komise rozhodčích KKF UK nejpozději do 10.10.2018 (resp. do 04.01.2019).
Oddíl práva veta nemusí využít. Poplatek za veto je stanoven ve výši 200 Kč (tato
částka bude stržena z garanční částky)
Po utkání je hlavní rozhodčí utkání povinen neprodleně (do 24 hod)
nahlásit výsledek utkání, poločas, střelce, ŽK, ČK vše jmenovitě včetně hráčů
v ZOU obou mužstev – SMS zprávou (GSM: 731 506 202), písemně e-mailem či
naskenovaným ZOU na adresu – j.hanzlik@centrum.cz a na e-mail předsedy STK
Jana Novotného – stk-ltm.novotny@seznam.cz.
Nesplnění povinnosti RO bude KR trestat pokutou 200 Kč a omezením
delegace k mistrovským zápasům! Každý RO je povinen mít před utkáním ZOU a
postupovat dle čl. 11 těchto propozic. Vyplněný a podepsaný ZOU odeslat nebo
předat do 5 dnů po odehrání utkání vedoucímu KP UK J.Hanzlíkovi. Za řádně
vyplněný a včasně odeslaný ZOU odpovídá hlavní RO a nedostatky bude KR
trestat pokutou a omezením delegace !
Zasílání ZOU na DK (v případě udělení ČK, vykázání funkcionáře apod.) –
oskenovaný zápis po utkání zašle hlavní rozhodčí na adresu - kirilak@seznam.cz
15. MATERIÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ :
a) k utkání zajistí pořádající oddíl minimálně 2 míče č.4 s tlumeným odskokem
(hostující mužstvo je povinno se dostavit k utkání minimálně s 1 míčem č.4 s tlumeným
odskokem)
b) ústroj – 2 sady očíslovaných dresů, chrániče, stulpny, kapitán musí být viditelně
označen páskou
c) v případě vznesené námitky ji sdělí hlavnímu rozhodčímu, který ji zapíše do zápisu.
Obecné stížnosti na výkon či výroky rozhodčích může klub uplatnit dle znění Soutěžního
řádu, ne však do zápisu.
d) za peníze a jiné věci nebude brát pořadatel zodpovědnost a nevztahuje se na ně ani
pojištění
e) v případě shodné barvy dresů mají přednostní právo volby domácí (dle rozpisu
soutěže), případné rozhodnutí o nutnosti výměny dresů (posouzení podobnosti dresů) je
v pravomoci HRO zápasu.
f) rozhodnutí STDK a evidenci karet jsou si kluby povinny sledovat samy, oficiální
rozhodnutí STDK a evidence karet bude zveřejněna na stránkách internetu (fotbal.cz)
g) prezentace před utkáním probíhá vždy minimálně 10 minut před utkáním v kabině
rozhodčích, kde automaticky předají vedoucí týmů hlavnímu rozhodčímu potvrzenou
soupisku a převezmou si k vyplnění zápis o utkání. Ten po vyplnění předají hlavnímu
rozhodčímu zpět ke kontrole. Před začátkem utkání podepisují zápis o utkání –
oprávněnost startu hráčů - oba kapitáni mužstev .
h) o oddechový čas může žádat pouze trenér mužstva, v případě jeho absence asistent
trenéra, pokud chybí i ten, o oddechový čas žádá kapitán týmu. Ve všech případech tak
činí včas před oddechovým časem u RO.
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i) vykázaný trenér či jiný funkcionář oddílu ze střídačky, je povinen se odebrat do
šatny. Vztahují se na něj, stejně jako na vyloučeného hráče, všechna pravidla, jichž se
toto týká (prav.5, odst.I., bod 8. výklad, odst.II, bod 4.a 6 f.).
16. PROTESTY A NÁMITKY :
Podávají se v souladu s platnými řády. Podávají se v souladu se Soutěžním a
Disciplinárním řádem svazu futsalu ČR písemně předsedovi KKF UK p. Jiřímu Hanzlíkovi
na e-mail: j.hanzlik@centrum.cz nebo na adresu: Husovo náměstí 152, 403 17
Chabařovice a řeší je DK KKF UK. Poplatek za takto podané námitky a protesty se
odečtou z vratné částky startovného – výše poplatku je 200,- Kč dle čl.71 SŘ SF ČR .
17. SYSTÉM SOUTĚŽE A ZMĚNY UTKÁNÍ :
Družstva odehrají soutěž mistrovským ligovým způsobem (každý s každým)
čtyřkolově systémem podzim – jaro. Každý z 6 účastníků sehraje celkem 20 utkání (10
na podzim a 10 na jaře). Povinností každého klubu je pořádat 10 domácích utkání. Vítěz
KP UK se stává Přeborníkem Ústeckého kraje ve futsale FIFA, vítěz krajského přeboru má
právo postupu do divize "A", v případě nutnosti pak právo účasti v kvalifikaci o divizi "A".
Termín kvalifikace je vždy v průběhu června každého kalendářního roku vyhlášen ŘK
Divize A. Poslední dva celky sestoupí do příslušných Okresních přeborů, o případných
dalších sestupujících bude rozhodnuto na základě sestupů z vyšších soutěží
Změnu termínu utkání, místa utkání, přeložení utkání z důvodu nemoci a
jiné (mimořádná dohoda obou mužstev) je nutno oznámit písemně předsedovi KP Sever
p. Jiřímu Hanzlíkovi formou SMS zprávy na telefonní číslo 731 506 202 nebo e-mailem na
j.hanzlik@centrum.cz a soupeři dle náležitostí SŘ SF ČR futsalu FIFA v předstihu min. 7
dnů – toto je zpoplatněno 100 Kč.
Při termínu kratším než 7 dnů nebo po nasazení RO je vedoucí mužstva jež
změnu iniciuje povinen kontaktovat prokazatelně soupeře a změnu nahlásit písemně
předsedovi KP UK p. Jiřímu Hanzlíkovi předložením prokazatelného kontaktu se soupeřem
formou přeposlání SMS zprávy na telefonní číslo 731 506 202 nebo přeposlaním jeho
e-mailové korespodence na j.hanzlik@centrum.cz. – toto je zpoplatněno 200 Kč.
Změna termínu utkání v den konání zápasu je zpoplatněna 300 Kč.

18. ŘÍZENÍ UTKÁNÍ - ROZHODČÍ :
Všechna mistrovská utkání KP budou řídit dva vyškolení rozhodčí futsalu , kteří budou
delegováni komisí rozhodčích KKF UK, při neúčasti druhého, nebo obou delegovaných
rozhodčích na utkání jsou mužstva povinni se dohodnout a nasadit na utkání rozhodčího
laika, pokud není na utkání přítomen jiný vyškolený rozhodčí.
Rozhodčí vyplácí po utkání tým , který je uveden jako domácí dle RMS KPÚK 2017-18, po
předložení vyplněného formuláře rozhodčím.
Sazebník odměn:

dva rozhodčí na utkání – každý 300 Kč, rozhoduje-li utkání
jeden rozhodčí+laik, náleží RO taktéž 300 Kč a laikovi 100 Kč

Cestovné rozhodčích a delegátů:

4,50 Kč/km

Vzdálenosti v km pro výpočet cestovného:

skutečné ujeté vzdálenosti
/www.mapy.cz/
Odměna se vyplatí i v případě, že se utkání nesehraje. V případě že se utkání nesehraje
z důvodu nedostavení domácího mužstva – náhrady rozhodčím a delegátovi se
nevyplácejí, ale po prošetření v DK KKP UK bude vyúčtování náhrad rozhodčím a
delegátovi připojeno k doložené částce nákladů mužstva uplatněných u provinivšího se
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mužstva rozhodnutím DK KKF UK a poukázáno jim v nejbližším termínu ! Rozhodnutím
KKF ÚK bude mimořádně v sezoně 2018-19 každému účastníkovi KPÚK, který
řádně dokončí soutěžní ročník vráceno 50% s doložených kopií cestovních
dokladů proplacených RO a DS z prostředků KKF ÚK.
19. DISCIPLINÁRNÍ VERDIKTY:
Udělují v souladu s platným Disciplinárním řádem futsalu. Družstvo, které se
z jakýchkoliv důvodů nedostaví k utkání, prohrává toto utkání kontumačním výsledkem
0:5 a vedoucí mužstva je povinen první následující pracovní den po utkání oznámit
předsedovi DK KKF UK důvod neúčasti a poté zaslat písemně (emailem) nejpozději do 5
dnů.
20. ČERVENÁ KARTA :
O trestu hráče, který obdržel červenou kartu, rozhodne na základě zprávy a
dalších podkladů DK KKF UK. Minimálním trestem je zastavení závodní činnosti na 1
soutěžní utkání.
21. ŽLUTÁ KARTA:
Žluté karty budou evidovány vedením soutěže pouze pro vyrovnání pokut pro
odečtení z garance, evidenci žlutých karet je povinen sledovat vedoucí mužstva. Hráči
nemají stop po dosažení určitého množství ŽK.
22. ODMĚNY V SOUTĚŽI :

Tři nejlepší
1.místo –
2.místo –
3.místo –

mužstva soutěže KPÚK :
3.000,- Kč + pohár
2.000,- Kč + pohár
1.000,- Kč + pohár

Nejlepší střelec soutěže KPÚK :
1.místo –
500,- Kč + věcná cena
Cena Fair-play soutěže KPÚK :
1.místo –
500,- Kč + věcná cena
23. DALŠÍ USTANOVENÍ :
- Možnosti startu hráčů „A“, „B“, příp.“C“ týmu upravuje soutěžní řád, klub je povinen je
v ZOU označit.
- Případné rozdělování, slučování aj.případy činnosti klubů řeší výhradně Směrnice pro
činnost klubů futsalu.
- Na všechny oddíly soutěže se vztahuje sazebník trestů a pokut, který je přílohou
propozic.
- Během utkání smí mít mužstvo na hrací ploše 5 hrajících hráčů a dalších 15 osob na
lavičce náhradníků, z nichž max. 9 jsou hráči na střídání. Počet osob realizačního týmu
(doprovodu) nesmí překročit 6 a mužstvo je povinno jejich jména a funkce uvést předem
do zápisu o utkání (zpravidla hlavní trenér, asistent trenéra, lékař, masér, sekretář a
vedoucí mužstva). Přítomnost dalších členů a příznivců na ploše je zakázána.
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- Klub je povinen zajistit účast svých statutárních zástupců na akcích pořádaných KKF
UK. Neúčast na těchto akcích podléhá disciplinárním postihům.
- Každé mužstvo musí mít e-mailovou adresu
- Všechny záležitosti neuvedené v těchto propozicích se řeší dle „Souboru předpisů svazu
futsalu ČR“ v platném znění.
- Tento RMS vypracovala Řídící komise KP UK v souladu s platnými řády SF ČR a pravidly
futsalu FIFA s ohledem na místní podmínky tak , aby bylo možno odehrát soutěž řádně
bez porušení reglementu SF ČR.

Projednáním je schválila KKF UK v Ústí nad Labem dne 22. září 2018.
Příloha č.1 – sazebník trestů a pokut ŘKKP
Příloha č.2 – seznam schválených sportovních hal KP 2018-19 (lze aktualizovat)

Řídící komise KP Ústeckého kraje
Jiří HANZLÍK – předseda KKF UK
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Příloha č.1 - sazebník trestů a pokut :
1. Kontumace utkání z důvodu dle SŘ čl. 58 :
Kontumace utkání + pokuta:
• 1 případ – pokuta – 1000,- Kč
• 2 případ – pokuta – 1500,- Kč
• 3 případ – pokuta – 2000,- Kč + vyloučení ze soutěže
• dále dle rozhodnutí DK KP Sever

2. Znevážené soutěže :
Kontumace utkání + pokuta:
• 1 případ – pokuta – 500,- - 1500,- Kč
• 2 případ – pokuta – 2000,- - 3000,- Kč
• 3 případ – pokuta – 5000,- Kč + vyloučení ze soutěže

3. Napomínání – vyloučení hráčů :
• Žlutá karta (ŽK)
• Červená karta (ČK)
4.
•
•
•
•

– pokuta 50,- Kč
– pokuta 200,- Kč

Pořádková pokuta :
neúčast na oficiální akci KP
odhlášení mužstva ze soutěže v průběhu soutěží
nedodržení nařízení řídícího orgánu
ostatní provinění mužstev proti platným propozicím
soutěže a předpisům FAČR

– pokuta 300,- Kč
– řeší ST+DK KP +KKF
– pokuta 100,- - 500,- Kč
(zpoždění úhrady)
– pokuta 100,- - 500,- Kč

5. Námitky, stížnosti :
• dle soutěžního řádu SF FAČR

– poplatek 200,- Kč

6.
•
•
•

– poplatek 250,- Kč
– poplatek 250,- Kč
- nebude vymáháno

Rozhodčí :
za každé projednání v DK
za nedodržení čl. 14 těchto propozic
v případě upuštění od trestu RO

7. Ostatní :
•
•

Pokuty se mužstvu sčítají a jejich celková částka bude odečítána průběžně z vratné
částky 3000,- Kč - garance.
V případě vyšší částky na postizích než je polovina vratné částky bude rozdíl doplacen
ve stanoveném termínu DK KP na základě sdělení termínu v zápise z jednání DK KP.

Řídící komise KP Ústeckého kraje
Jiří HANZLÍK – předseda KKF UK
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Příloha č.2 –
seznam schválených sportovních hal
pro KP UK 2018 – 19:
UJEP Ústí nad Labem
STZ Ústí nad Labem
WHC Krásné Březno – Ústí nad Labem
GYMPL Ústí nad Labem
SH Libouchec
SH CHEMIK Lovosice
SH Lovosice (u zimního stadionu)
SH Sluneta Ústí n.L.
SH Březenecká Chomutov
MSH Krupka
MSH Kadaň
MSH Teplice
MSH Chomutov

Řídící komise KP Ústeckého kraje
Jiří HANZLÍK – předseda KKF UK
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