Svaz futsalu České republiky
Výkonný výbor

Rozpis mistrovských soutěží futsalu FIFA
pro soutěžní ročník 2019/2020

VARTA futsal liga
2. liga východ a 2. liga západ
1. juniorská liga U-17 a U-19
Celostátní část Poháru FAČR ve futsalu
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I. Rozpis mistrovských soutěží
Článek 1 – Řízení mistrovských soutěží
1. Mistrovské soutěže VARTA futsal ligy (dále jen 1. ligy), 2. ligy východ a západ, 1. juniorské ligy U-17 a U19, celostátní části Poháru SFČR a 1. ligy žen řídí Výkonný výbor SFČR (dále jen VV SFČR).
2. V pravomoci VV SFČR, resp. jejich odborných komisí, je určit s konečnou platností herní systém soutěží,
termíny a rozpisy utkání. VV SFČR si vyhrazuje právo na všechny případné změny (včetně tohoto RMS).
Svá rozhodnutí přenáší na kluby buď přímo, nebo prostřednictvím Grémií a zástupců 1. ligy, obou 2. lig,
1. juniorské ligy a 1. ligy žen, VV SFČR.
3. Herní a sportovně technickou část soutěží řídí Sportovně technická komise SFČR (STK).
4. Postupy, sestupy a doplnění týmů v celostátních soutěžích řeší Soutěžní řád.

Článek 2 – Pořadatel utkání
1. Pořadatelem utkání je futsalový klub (dále jen klub), uvedený v rozlosování soutěží na prvním místě.
V utkáních 1. juniorské ligy U-17 a U-19 je pořadatelem futsalový klub, který je určen STK SF v rozpisu
soutěže.

Článek 3 – Termíny utkání
1. Hrací dny jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto RMS: Termínová listina futsalu FIFA 2019/2020.
2. Reprezentační akce, včetně klubové úrovně, mají vyšší prioritu než 1. liga, to znamená, že v případě
nutnosti a v odůvodněných případech lze činit dodatečné úpravy v odkladech ligových kol nebo jen
utkání klubů dodávajících reprezentanty. Klub má automatické právo požadovat změnu termínu utkání,
jehož termín i částečně koliduje s termínem akce reprezentace.
3. V termínové listině jsou zahrnuty termíny pro celostátní část Poháru SFČR. Bude se hrát pouze
systémem play-off k max. přihlédnutí k regionálnímu principu (postupně městská, místní, okresní a
oblastní kola). Finále se hraje formou jediného utkání.
4. Úředním hracím dnem klubů 1. ligy a obou 2. lig jsou pátky, soboty a neděle. Pokud se kluby dohodnou,
je možné stanovit termín utkání i na jiný všední den, předcházející pátku v daném týdnu dle termínové
listiny. V případě vzdálenosti sídla hostujícího klubu od místa utkání větší než 250 km mohou být ve
všední den utkání sehrána pouze po dohodě obou klubů. Tato zásada platí i v případě tzv. vložených kol,
kdy je úředním termínem úterý či středa.
5. Úředním hracím dnem klubů 1. juniorské ligy U-17 a U-19 jsou soboty a neděle.
6. Úřední začátky si kluby pro utkání základní části i play-off 1. ligy a 2. lig stanoví takto:
• v pátek od 19,30 do 20,30 hod. (v případě dohody obou klubů nejdříve od 17,00 hod).
• v sobotu nejdříve od 10,00 hod a nejpozději od 20,00 hod (v případě dohody obou klubů
nejdříve od 9,00 hod a nejpozději od 20,30 hod).
• v neděli nejdříve od 10,00 hod a nejpozději od 19,00 hod (v případě dohody obou klubů nejdříve
od 9,00 hod a nejpozději od 20,00 hod).
Úřední začátky 1. juniorské ligy si oddíly stanoví takto:
• sobota – nejdříve v 10,00 hod. (po dohodě klubů v 8,30), plánovaný konec musí být nejpozději 20,00
hod.
• neděle – nejdříve v 10,00 hod. (po dohodě klubů v 8,30), plánovaný konec musí být nejpozději 19,00
hod.
7. Ve stejný den nemůže mužstvo sehrát dvě utkání (s výjimkou 1. juniorské ligy a 1. ligy žen). Minimální
interval (časový odstup) začátků dvou utkání musí být alespoň 18 hodin. Při dodržení úředních časů
zahájení utkání nepotřebuje pořadatel souhlas hostujícího mužstva.
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Případné změny úředního začátku a místa utkání schvaluje STK. Poplatky, případně sankce, stanovuje
příloha 6 tohoto RMS.
8. V případě jakékoliv termínové nesrovnalosti je povinností zúčastněných klubů uvědomit ihned
sekretariát VV SFČR.
9. Zveřejňování termínů a veškerých změn provádí STK v rubrice „Úřední zprávy“ a na oficiálním webovém
portálu SFČR/FAČR – www.futsal.cz. V mimořádných případech může STK oznámit změnu telefonicky,
osobně nebo elektronickou poštou.
10. Z důvodu regulérnosti závěru soutěže platí rozhodnutí VV SFČR o jednotném úředním začátku
posledních dvou kol základní části soutěže 1. ligy a posledního kola základní soutěže 2. ligy východ a 2.
ligy západ (termíny nelze změnit ani po dohodě klubů), a to:
1. liga: pátek 13. 3. 2020 (21. kolo) a pátek 27. 3. 2020 (22. kolo), vše od 20.00 hodin,
2. liga západ: pátek 13. 3. 2020 (22. kolo), vše od 20.00 hodin,
2. liga východ: pátek 13. 3. 2020 (22. kolo), vše od 20.00 hodin.
Výjimkou mohou být TV utkání, rozhodnutí STK nebo VV SFČR.
11. U vybraných TV utkání, hraných zpravidla ve všední den (nejčastěji od 18 hod.), budou termíny
pozměňovány aktuálně po dohodě s Českou televizí (televizní stanicí oprávněnou vysílat utkání).
12. Všechna odložená utkání základní části musí být odehrána nejpozději do 30-ti dnů od původně
stanoveného termínu, nejpozději však do:
5. 3. 2020 u 1. ligy
5. 3. 2020 u 2. ligy západ
5. 3. 2020 u 2. ligy východ
24. 1. 2020 u 1. juniorské ligy
Utkání 2. -20. kola 1. ligy, 2. ligy západ a 2. ligy východ lze i předehrát (nejdříve 30 dnů před původním
termínem).
13. Stanovení náhradních termínů utkání:
• Nelze-li utkání sehrát v řádném termínu, jsou kluby povinny dohodnout se na náhradním
termínu.
• V případě odložených utkání, pokud se kluby nedohodnou do určeného data (podle pokynů VV
SFČR), navrhne pořádající klub hostujícímu klubu 3 termíny v úředním čase podle odst. č. 4-6
tohoto článku RMS. Pro odložené utkání je úředním hracím dnem také úterý a středa s úředním
začátkem od 19.30 do 20.30 hodin. Tyto termíny současně oznámí řídícímu orgánu soutěže, a to
vše emailovou poštou. Z uvedených termínů je hostující klub povinen 1 termín přijmout. V
případě, že tak neučiní písemně do 3 pracovních dnů, stanoví konečný termín pořádající klub.
Termín takového utkání musí být oznámen písemně na adresy sekretariátu VV
(michal.chyba@fotbal.cz, futsalbox@seznam.cz) nejméně 7 dnů před konáním utkání z důvodů
řádného obsazení utkání RO a DS.
14. U vložených kol 1. ligy je po vzájemné dohodě možné k odehrání využít i nejbližší následující víkend,
nebo utkání předehrát.

Článek 4 – Místo utkání
1. V přihlášce do soutěže oznámí klub místa (sportovní haly) všech domácích utkání.
2. Všechna utkání se budou hrát pouze v halách schválených VV SFČR, viz příloha Listina sportovních hal
pro celostátní soutěže. Tato listina může být v průběhu soutěže doplňována.
3. Utkání 1. ligy a celostátní části Poháru SFČR se musí hrát pouze ve sportovních halách schválených pro 1.
ligu, viz Listina sportovních hal pro celostátní soutěže, která je přílohou tohoto RMS.
4. Pronájem haly hradí v plné výši pořádající klub.
5. O způsobilosti sportovní haly a hrací plochy k utkání rozhoduje výhradně rozhodčí.
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Článek 5 – Nesehraná, nedohraná utkání
1. Pořadatelský klub je povinen hlásit všechny mimořádné události (nesehraná, nedohraná utkání,
inzultace a podobné závažné události), které nastaly před, při i po utkání, nejpozději do 12,00 hod.
nejbližšího pracovního dne po utkání telefonicky (+420 608 060 767, Michal Chyba) nebo elektronickou
poštou na sekretariát VV (michal.chyba@fotbal.cz, futsalbox@seznam.cz).
2. V případě nesehrání utkání z vyšší moci, jsou družstva povinna se na místě dohodnout na nejbližším
náhradním termínu. Musí být však splněna podmínka článku 3, odst. 12 a 13 tohoto RMS. O dohodě se
provede záznam do zápisu o utkání a tuto dohodu potvrdí svými podpisy kapitáni a vedoucí obou
družstev. Provedením záznamu o dohodě není dotčena povinnost pořadatelského klubu dle článku 5,
odst. 1 tohoto RMS.
3. Pokud se kluby nedohodnou na náhradním termínu, uvede rozhodčí do zápisu o utkání tuto nedohodu
klubů, kterou potvrdí svými podpisy oba kapitáni a vedoucí mužstev. Kluby dále postupují dle článku 3,
odst. 13 tohoto RMS.
4. V případě nezpůsobilosti hrací plochy, popř. sportovní haly, a nemožnosti sehrát utkání zaviněním
pořadatele utkání bude utkání na základě rozhodnutí STK kontumováno, výjimkou jsou případy vis
maior.

Článek 6 – Podmínky účasti
A - pro soutěžní ročník 2019-2020
1. Podáním Žádosti o udělení Licence (kluby 1. ligy, kluby 2. ligy západ, kluby 2. ligy východ a 1. juniorské
ligy) se klub zavazuje řídit se všemi ustanoveními SŘ, tohoto RMS a ostatními předpisy VV SFČR, jakož i
pokyny VV SFČR, uveřejňovanými na oficiálním portálu VV SFČR www.futsal.cz.
2. Kluby 1. ligy musí nejpozději do 10. 5. 2019 zaplatit startovné 15. 000,-Kč, kluby 2. lig musí nejpozději
do 10. 5. 2019 zaplatit startovné 10. 000,- Kč na základě vystavené faktury. Startovné platí pro
kompletní soutěžní ročník 2019/2020.
Kluby 1. juniorských lig U-17 a U-19 a ligy žen startovné neplatí.
3. Kluby 1. ligy, 2. ligy západ, 2. ligy východ, celostátní části Poháru SFČR, 1. juniorské ligy a 1. ligy žen
neprovádějí od 1. 7. 2019 výplaty náhrad rozhodčích a delegátů po utkání v hotovosti, ale na základě
vystavené faktury se splatností 10 dnů.
4. Každý klub 1. ligy je povinen doručit přihlášku k licenčnímu řízení elektronicky na adresy sekretariátu VV
(prusa@fotbal.cz a michal.chyba@fotbal.cz a futsalbox@seznam.cz ) do 10. 5. 2019 a v elektronickém
originále včetně všech příloh a vlastnoručních podpisů statutárních zástupců klubu nahrát nejpozději do
30. 5. 2019 na disk futsal.licence@gmail.com. Licenční komise rozhodne o jeho účasti v soutěži.
5. Každý klub 2. ligy je povinen zaslat elektronicky do 10. 5. 2019 na sekretariát VV na adresy
prusa@fotbal.cz, michal.chyba@fotbal.cz a futsalbox@seznam.cz přihlášku do soutěže a v
elektronickém originále včetně všech příloh a vlastnoručních podpisů statutárních zástupců klubu nahrát
nejpozději do 30. 5. 2019 na disk futsal.licence@gmail.com nebo zaslat poštou v originále na adresu
sekretariátu VV SFČR. Licenční komise rozhodne o jeho účasti v soutěži.
6. V případě řádného dokončení soutěže klubem 1. ligy, 2. ligy a 1. juniorské ligy je založen předpoklad na
příspěvek mužstvu z rozpočtu VV SFČR po soutěži (bez záruky). Podmínkou poukázání příspěvku je
registrace klubu ve spolkovém rejstříku příslušného soudu a splnění náležitostí v programu Finanční
podpora FAČR v IS FAČR.
7. a) Odstoupení týmu 1. nebo 2. ligy futsalu po splnění podmínek přihlášení do soutěže, do zahájení
soutěžního ročníku (vždy od 1. 7. kalendářního roku), nebo v případě jeho vyloučení v tomto období,
upravuje Článek 17 tohoto RMS.
b) V případě odstoupení týmu 1. nebo 2. ligy futsalu po zahájení soutěžního ročníku do zahájení soutěže
(zahájením soutěže se rozumí datum prvního utkání soutěže daného ročníku), nebo v případě jeho
vyloučení, rozhodne o dalším postihu VV SFČR. Tým, takto postiženého klubu bude přeřazen do nejnižší
soutěže příslušného okresu, pokud to zahájení této soutěže umožňuje. V případě, že to zahájení
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příslušné soutěže neumožňuje, rozhodne o zařazení mužstva do soutěží v tomto, nebo následujícím
soutěžním ročníku, STK, případně VV SFČR, přičemž jeho kauce propadá a bude disciplinárně potrestán
DK SFČR. Případné rezervní týmy mohou pokračovat ve svých soutěžích.
c) V případě odstoupení týmu 1. nebo 2. ligy futsalu po zahájení soutěže, nebo v případě jeho vyloučení,
rozhodne o dalším postihu VV SFČR. Tým, takto postiženého klubu bude skončení soutěžního ročníku
přeřazen do nižší soutěže dle rozhodnutí příslušných orgánů, přičemž jeho kauce a startovné propadají a
bude disciplinárně potrestán DK SFČR. Případné rezervní týmy mohou pokračovat ve svých soutěžích
pouze v případě vyrovnání veškerých sankcí a závazků.
d) V případě odstoupení týmu 1. juniorské ligy futsalu po zahájení soutěžního ročníku, nebo v případě
jeho vyloučení, rozhodne o dalším postihu DK SFČR. Ostatní mužstva klubu mohou pokračovat ve svých
soutěžích pouze v případě vyrovnání veškerých sankcí a závazků.
e) V případě odstoupení klubu futsalu v celostátní části Poháru SFČR po zahájení soutěžního ročníku,
nebo v případě jeho vyloučení, rozhodne o dalším postihu DK SFČR. Mužstva klubu mohou pokračovat
ve svých soutěžích pouze v případě vyrovnání veškerých sankcí a závazků.
f) V případě odstoupení, nebo vyloučení mužstva ze soutěže 1. nebo 2. ligy futsalu, dle tohoto článku 6,
odst. 9, mohou hráči klubu přestupovat (i formou hostování) v daném soutěžním ročníku bez omezení až
po vyrovnání veškerých sankcí a závazků. Po vypršení termínu pro úhradu sankcí a závazků, mohou být
hráči vykoupeni jiným klubem. Částku pro vykoupení hráče z klubu, který nevyrovnal v daném termínu
udělené sankce, stanoví DK SFČR, případně VV SFČR.
g) ustanovení článku 6, odst. 9 platí i pro nadcházející soutěžní ročník 2020/2021.
8. Pořádající klub je povinen hradit náklady spojené s utkáním. Náhrady rozhodčím a delegátům se řídí
přílohou RMS Sazebník paušálních náhrad rozhodčím a delegátům a budou klubu měsíčně fakturovány.
9. Přihláškou do soutěže se kluby 1. ligy a 2. lig zároveň zavazují k účasti v Poháru SFČR ve futsalu.

B - pro soutěžní ročník 2020-2021
1. Podáním Žádosti o udělení Licence (kluby 1. ligy, kluby 2. ligy západ, kluby 2. ligy východ a 1. juniorské
ligy) se klub zavazuje řídit se všemi ustanoveními SŘ, tohoto RMS a ostatními předpisy VV SFČR, jakož i
pokyny VV SFČR, uveřejňovanými na oficiálním portálu VV SFČR www.futsal.cz.
2. Kluby 1. ligy musí nejpozději do 10. 5. 2020 zaplatit startovné 15. 000,-Kč, kluby 2. lig musí nejpozději
do 10. 5. 2020 zaplatit startovné 10. 000,- Kč a to dle zaslané faktury na oficiální adresy klubu.
3. Startovné platí pro kompletní soutěžní ročník 2020/2021.
Kluby 1. juniorských lig U-17 a U-19 startovné neplatí.
4. Každý klub 1. ligy je povinen doručit přihlášku k licenčnímu řízení elektronicky na adresy sekretariátu VV
(prusa@fotbal.cz a michal.chyba@fotbal.cz a futsalbox@seznam.cz ) do 10. 5. 2020 a v elektronickém
originále včetně všech příloh a vlastnoručních podpisů statutárních zástupců klubu nahrát nejpozději do
30. 5. 2020 na disk futsal.licence@gmail.com. Licenční komise rozhodne o jeho účasti v soutěži.
5. Každý klub 2. ligy je povinen zaslat elektronicky do 10. 5. 2020 na sekretariát VV na adresy
prusa@fotbal.cz, michal.chyba@fotbal.cz a futsalbox@seznam.cz přihlášku do soutěže a v
elektronickém originále včetně všech příloh a vlastnoručních podpisů statutárních zástupců klubu nahrát
nejpozději do 30. 5. 2019 na disk futsal.licence@gmail.com.

Článek 7 - Náležitosti družstev
1. Soupiska družstva během soutěže obsahuje:
- příjmení a jméno hráče
- ID
- státní příslušnost
- razítko a podpis pověřeného zástupce VV SFČR
Minimální počet hráčů na soupisce je 8, maximální počet není omezen. Dále platí všechna ustanovení
SŘ.
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2. Řádně vyplněné soupisky v elektronické podobě na originálním formuláři (ke stažení na www.futsal.cz
nebo zaslané sekretariátem VV) je nutno zaslat zpět k potvrzení nejpozději do 24. 8. 2019 (1. liga), do 16.
9. 2019 (2. liga západ) a do 16. 9. 2019 (2. liga východ). Sekretariát VV SFČR a STK následně soupisky
potvrdí a neskenované originály rozešle mailem na adresu klubů. Kluby si potvrzené soupisky vytisknou
v barevném provedení a na nejbližším zápase si ji nechají potvrdit delegátem SF FAČR. Vyplněné
soupisky posílejte výhradně na emailové adresy: prusa@fotbal.cz,
michal.chyba@fotbal.cz a
futsalbox@seznam.cz. To samé platí u případných soupisek týmů „B“ respektive „C“. Kluby musí mít
originály soupisek týmů nižších soutěží k dispozici při mistrovském utkání A mužstva (popřípadě B
mužstva), pokud některý z hráčů, který je na nich uveden, je uveden v sestavě v Zápise o utkání.
3. Dopisování nového hráče na soupisku se provádí tak, že vedoucí družstva před utkáním předloží
delegátovi soupisku rozšířenou o nově zaregistrovaného hráče. Delegát utkání u jména nově uvedeného
hráče uvede datum, své příjmení a podpis a vše popíše ve zprávě DS.
4. a) Povinností každého mužstva 1. ligy je zveřejnit před zahájením soutěžního ročníku, na svých
oficiálních stránkách klubu, domácí barevnou kombinaci dresů, trenek a stulpen (dále jen dresů –
myšlena je však kompletní kombinace včetně trenýrek a stulpen) hráčů i brankáře včetně grafického
znázornění. Hostující tým má za povinnost se s touto kombinací s dostatečným časovým předstihem
seznámit a vlastní kombinaci dresů tomuto přizpůsobit.
b) Domácí mužstvo je povinno mít k dispozici na každé utkání 2 sady výrazně barevně odlišných
(kontrastních) dresů a stulpen a dvě kolekce barevně odlišných brankářských dresů od zvolené barvy
hráčských dresů (za kontrastní se nepovažuje například tmavě modrá a černá). Před každým utkáním
musí, na vyžádání rozhodčího zápasu, předložit vedoucí mužstva jejich vzory ke kontrole. Jiný barevný
odstín téže barvy u brankářských dresů může být považován pro účely těchto zásad za stejné barvy,
tudíž označen jako nezpůsobilý. U barev dresů, na kterých je použito více barev, je podstatná barva,
která na dresu převládá.
c) Hostující mužstvo je povinno mít k dispozici na každé utkání 2 sady výrazně barevně odlišných
(kontrastních) dresů a stulpen a dvě kolekce barevně odlišných brankářských dresů od zvolené barvy
hráčských dresů, výrazně barevně odlišných od zveřejněné barevné kombinace dresů domácího týmu
dle bodu 4 a). Před každým utkáním musí, na vyžádání rozhodčího zápasu, předložit vedoucí mužstva
jejich vzory ke kontrole. Jiný barevný odstín téže barvy u brankářských dresů může být považován pro
účely těchto zásad za stejné barvy, tudíž označen jako nezpůsobilý. U barev dresů, na kterých je použito
více barev, je podstatná barva, která na dresu převládá.
d) Náhradní brankář nebo hráč plnící funkci brankáře v soutěžním utkání 1. ligy dospělých musí
nastoupit pouze ve zcela shodném dresu (bez jakýchkoliv úprav) s brankářem svého mužstva, který
zahájil utkání.
e) Jsou-li na dresu použity dvě barvy rovnocenně (pruhy, „sešívané“ dresy), považují se obě barvy pro
soupeře za vylučující.
f) Přednostní právo volby dresů má domácí tým, dle bodu 4 a). O právo této volby přichází, pokud
nepoužije barevnou kombinaci dresů dle bodu 4 a).
g) Případné rozhodnutí o nutnosti výměny dresů (posouzení podobnosti barvy dresů) je výhradně
v pravomoci rozhodčího. Kluby mají povinnost konzultovat s dostatečným časovým předstihem barvy
dresů. Případná dohoda nemá vliv na platnost bodu 4 a), b), c) e) a jimi dané povinnosti domácího a
hostujícího klubu, pokud není prokazatelně doložena. U televizních utkání včetně oficiálních
internetových streamů pořádaných SF, jsou kluby povinny doložit Ligovému sekretáři písemnou dohodu
o barevných kombinacích dresů nejpozději 48 hodin před úředním začátkem utkání.
h) Hráč hrající v dresu s krátkým rukávem nesmí pod tímto dresem používat triko s dlouhým rukávem
odlišné barvy. V případě porušení tohoto ustanovení nebude hráč připuštěn k utkání.
i) Vedoucí obou družstev jsou povinni přinést na předzápasovou poradu dresy svých hráčů, brankářů a
pátých hráčů plnících funkci brankáře při power-play, stejně jako rozlišovací dres náhradníků. Pátý hráč,
plnícího funkci brankáře při power-play, je v soutěžních utkáních dospělých povinen mít shodný dres
jako brankář jeho týmu dle bodu 4 d) a jeho číslo na tomto dresu musí být shodné s číslem, pod kterým
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5.

6.

7.

8.

je daný hráč uveden v zápise o utkání. V tomto případě dres nemusí být označen jmenovkou. Použití tzv.
rozlišovacího dresu pátým hráčem plnícím funkci brankáře je zakázáno.
j) Dresy hráčů musí být označeny čísly, které jsou jeho součástí, velikosti a tvaru dle pravidel futsalu
FIFA, u hráčů do pole pouze s čísly 2-99, u brankářů s čísly 1-99. Číslo musí být součástí dresu. Zakázána
je jakákoliv úprava čísel (přelepování, dokreslovaní, kreslení čísla na „tejpy“ apod.), a to i u dresů pro
páté hráče plnících roli brankáře při power-play. Hráč v takto upraveném dresu nebude připuštěn ke
hře. Zakázány jsou jakékoliv doplňky čísel, jako znaménka a jiné znaky.
k) Všichni hráči bez výjimky musí mít chrániče holení. Zjistí-li RO, že některý z klubů nedodržel některou
z výše uvedených zásad, uvede ji do Zápisu o utkání a nechá si ji podepsat kapitánem mužstva. Tuto
závadu uvede do své zprávy i delegát SF ČR.
Dresy všech hráčů 1. ligy musí být opatřeny čitelnými tištěnými jmenovkami (u klubů 2. lig jsou
jmenovky doporučeny). Jmenovka musí být na zadní straně dresu umístěna nad číslem. V případě, že
klub má nad číslem logo sponzora, může být jmenovka pod číslem. Dres náhradní brankáře nebo hráče
plnící funkci brankáře, který nenastoupil do utkání v době jeho zahájení, nemusí být opatřen jmenovkou.
Velikost písmen musí být 7,5 cm (v souladu s reglementem FIFA) a barva písmen na jmenovce musí být
odlišná od barvy dresu. Na jmenovce musí být uvedeno příjmení hráče (nejsou přípustné přezdívky).
Výjimku pro cizince může povolit pouze STK, a to na základě písemné žádosti. Hráče bez jmenovky, či
s uvedenou přezdívkou, rozhodčí připustí ke hře, ale uvede tuto skutečnost do zápisu o utkání a nechá si
sdělení podepsat kapitánem mužstva. Tuto skutečnost uvede do své zprávy i delegát svazu.
Všichni náhradníci jsou povinni být v průběhu soutěžních utkání označeni rozlišovacími dresy, jejichž
barva je odlišná od barev dresů obou družstev a také od barvy rozlišovacích dresů soupeřova družstva.
Nesplnění povinnosti družstva mít k dispozici rozlišovací dresy uvede RO do Zápisu o utkání. Tuto
skutečnost potvrdí v zápisu svým podpisem kapitán příslušného mužstva a do své zprávy ji uvede rovněž
i delegát. Bližší podrobnosti používání rozlišovacích dresů upravují PF.
Členové realizačního týmu včetně trenéra na lavičce náhradníků musí být po celou dobu utkání
viditelně označeni identifikačním štítkem (visačkou) s uvedením jména, příjmení, názvu klubu a
funkce, a to shodně s údaji uvedenými v Zápise o utkání. Funkcionáře, uvedené v Zápise o utkání a
neoznačené visačkou, rozhodčí na střídačce ponechá, ale uvede tuto závadu do Zápisu o utkání a nechá
si zjištění podepsat po utkání kapitánem mužstva (u mládeže vedoucím mužstva). Tuto skutečnost uvede
do své Zprávy i DS.
Všechny kluby 1. a 2. ligy jsou povinny používat k mistrovským utkáním míče pro futsal v souladu s
Pravidly futsalu. Domácí klub je povinen poskytnout hostujícímu mužstvu před utkáním minimálně 6
míčů na rozcvičení a to nejpozději 30 minut před utkání.

Článek 8 – Zaregistrování hráčů a družstev
1. Provádí se v souladu s Registračním řádem futsalu a Provozním řádem úseku registrace futsalu.
2. Registrace nových hráčů v průběhu soutěže se provádí tím způsobem, že klub zašle žádost o registraci na
adresu: FAČR-FUTSAL sekretariát, Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6, Strahov. Zaregistrování hráče bude
provedeno po odsouhlasení Matriční komisí VV SFČR a zveřejněno na internetových stránkách FAČR
http://nv.fotbal.cz/futsal/FUTis/, kde si mohou platnost registrace ověřit kluby přímo. Nově
zaregistrovaný hráč smí nastoupit v souladu s ustanoveními Soutěžního řádu a RMS.
3. Start všech řádně zaregistrovaných hráčů upravuje SŘ v platném znění.

Článek 9 – Cestovné
1. Každé mužstvo cestuje na vlastní náklady

Článek 10 – Pojištění
1. Nebude-li stanoveno jinak, je každý hráč hromadně pojištěn proti úrazu na základě Úrazové pojištění
sjednané prostřednictvím Českého olympijského výboru u pojistitele Pojišťovna VZP, a.s., s platností od
1. února 2019 a číslem pojistné smlouvy 1310001770.
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2. Úraz musí být zaznamenán v Zápise o utkání.
3. Každý hráč musí mít potvrzení o lékařské prohlídce – viz SŘ. Evidence potvrzení o platnosti lékařských
prohlídek je věcí 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 11 – Povinnosti družstev
1. Kluby jsou povinny dostavit se k utkání včas tak, aby utkání mohlo být zahájeno v úřední hodinu.
2. Čekací dobu určuje SŘ.
3. Kluby 1. ligy jsou povinny vyplnit Zápis o utkání elektronicky na svá vzájemná utkání a nejpozději 60
minut před utkáním jej domácí, pořadatelský klub předá v tištěné podobě v 5 ks do kabiny rozhodčích a
delegátů. Domácí pořadatelský klub je povinen v případě jakékoliv změny do 30 minut před utkáním
zajistit tisk aktualizovaného zápisu o utkání. Připravený zápis o utkání zašle delegovaný rozhodčí na
oficiální mailovou adresu domácího a hostujícího klubu nejpozději 48 hodin před utkáním, hostující klub
je povinen zaslat vyplněný zápis o utkání nejpozději 12 hodin před utkáním.
Kluby, v každém utkání 1. ligy, uvedou v zápise o utkání nejpozději 30 minut před úředním začátkem
utkání zahajovací pětici hráčů a to zakroužkováním čísla hráče.
4. Domácí, pořadatelské kluby 1. ligy a celostátní části Poháru FAČR zajistí tisk 5 ks zápisu o utkání pro své
dotčené utkání a předají je do kabiny rozhodčích a delegátů.
5. Domácí klub 2. lig, celostátní části Poháru SFČR, 1. juniorské ligy je povinen převzít si od rozhodčího
zápis o utkání k jeho vyplnění nejpozději 45 min. před utkáním (v play-off a při TV utkáních 60 min).
Domácí klub vyplňuje zápis jako první a po jeho vyplnění jej předá nejpozději 30 minut před utkáním
hostujícímu klubu (v play-off a při TV utkáních 50 min). Nejpozději 20 minut (v play-off a při TV
utkáních 40 minut) před utkáním musí vyplněný zápis vrácen rozhodčím zpět.
6. Při vyplňování zápisu se vedoucí mužstev řídí Metodikou k vyplňování zápisu o utkání, viz příloha tohoto
RMS. Kluby celostátních soutěží futsalu jsou povinny uvádět do zápisu o utkání ID svých členů (platí pro
hráče, realizační tým – osoby přítomné na lavičce náhradníků a pro pořádající klub navíc i hlavního
pořadatele, hlasatele a časoměřiče).
7. Každý hráč a funkcionář, uvedený v Zápise o utkání, musí mít pro případ kontroly totožnosti (viz SŘ) k
dispozici průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz).

Článek 12 – Technická ustanovení
1. Hraje se podle pravidel futsalu FIFA platných od 1. 7. 2019

Článek 13 – Konečné pořadí
1. O konečném pořadí 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 mužstev 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 14 – Rozhodčí a delegáti
1. Všechna utkání budou řídit vyškolení rozhodčí futsalu z listiny pro 1. a 2. ligu, kteří budou nominováni
Komisí rozhodčích SFČR (dále jen KR), případně rozhodčími delegovaní jiným národním svazem na
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2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

základě dohody o spolupráci v oblasti výměny rozhodčích uzavřené VV SFČR. Na všechna utkání play-off
1. ligy, v základní části 1. ligy na vybraná utkání (nejvíce však na 3 utkání v jednom hracím kole), na
všechna televizní utkání, popř. vyhlášená riziková utkání a na utkání řízená rozhodčími na základě
uzavřené dohody o spolupráci v oblasti výměny rozhodčích, budou delegováni třetí rozhodčí (3. RO).
Jejich povinnosti jsou stanoveny Pravidly futsalu FIFA (pravidlo 6); nad rámec stanovených povinností
vykonávají 3. RO i dohled nad správností výkonu funkce časoměřiče a na případné nedostatky upozorní
rozhodčího. Oficiální delegování rozhodčích provádí KR na internetových stránkách VV SFČR
www.futsal.cz. V odůvodněných případech lze nominaci rozhodčích oznamovat i jinak. Vyžadují-li si to
okolnosti, může KR delegovat se schválením VV SFČR i rozhodčí, kteří na listině rozhodčích pro 1. a 2.
ligu nefigurují (zejména pro utkání juniorské ligy). Rozhodčí je povinen se dostavit k utkání nejpozději 60
minut před stanoveným začátkem utkání základní části mistrovských soutěží, řízených VV SFČR, a
nejpozději 90 minut před stanoveným začátkem nadstavbové části 1. ligy, TV utkání a případné Final
four juniorů.
Listina rozhodčích pro 1. a 2. ligu bude uveřejněna alespoň 10 dnů před zahájením soutěžního ročníku
na webových stránkách www.futsal.cz.
Každý klub 1. ligy má právo vetovat maximálně dva rozhodčí ze schválené listiny rozhodčích ve třech
fázích soutěžního ročníku 2019/2020 a to nejpozději v těchto termínech:
- do 1. 9. 2019 (vetace platí na období od 12. 9. 2019 do odvolání nebo do 30. 6. 2020)
- do 1. 12. 2019 (vetace platí na období od 14. 12. 2019 do odvolání nebo do 30. 6. 2020)
- do 20. 3. 2020 (vetace platí na období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020)
Vetaci je nutno zaslat písemně na sekretariát VV SFČR. Klub nemusí právo na vetaci využít. Každý klub
2. ligy má právo vetovat jednoho rozhodčího ze schválené listiny rozhodčích. Vetaci je nutno zaslat
písemně na sekretariát VV SFČR a to nejpozději 7 dní před začátkem základní části soutěže. Takto
uplatněná vetace platí pro základní část soutěžního ročníku. Klub nemusí právo na vetaci využít.
Komise delegátů SFČR (dále jen KD) nominuje na každé utkání delegáta svazu, na vybraná utkání též
technického delegáta. Oficiální delegování delegátů provádí KD na internetových stránkách VV SFČR
www.futsal.cz. V odůvodněných případech lze nominaci delegátů oznamovat i jinak.
Listina delegátů, viz příloha tohoto RMS, bude zveřejněna nejpozději 10 dnů před zahájením soutěžního
ročníku na webových stránkách VV SFČR www.futsal.cz.
Činnost, práva a povinnosti delegáta svazu (dále jen DS) a technického delegáta (dále jen TD) upravuje
SŘ a příloha RMS „Směrnice pro výkon funkce delegáta“.
Všichni rozhodčí a delegáti jsou povinni zřídit si emailovou adresu pro odesílání a doručování
elektronické pošty. Elektronická komunikace bude základním komunikačním kanálem mezi KR a
rozhodčími a mezi KD a delegáty, popř. mezi delegáty a rozhodčími navzájem. Rozhodčí a delegát jsou
povinni pravidelně kontrolovat svoji elektronickou poštu a oficiální webové stránky VV SFČR.
Zasílání zápisů o utkání:
Rozhodčí je povinen zaslat první pracovní den po dni konání utkání zápis o utkání elektronicky na
emailové
adresy:
prusa@fotbal.cz,
michal.chyba@fotbal.cz,
futsalbox@seznam.cz
a
rozhodcifutsal@volny.cz a to v případě utkání základní části 1. ligy nejpozději do 10.00 hod., u 2. ligy,
juniorské ligy a Poháru SFČR nejpozději do 12.00 hodin. V případě utkání play-off 1. ligy je rozhodčí
povinen zaslat vždy zápis o utkání následující den po dni konání utkání a to nejpozději do 12.00 hodin.
Rozhodčí návazně první pracovní den po konání utkání odešle Zápis o utkání včetně zpravodaje a
vstupenky doporučenou poštou na adresu sekretariátu VV SFČR.
Rozhodčí je povinen ihned po podepsání zápisu o utkání oběma kapitány zaslat elektronicky kopii zápisu
o utkání na adresy sekretariátu VV prusa@fotbal.cz, michal.chyba@fotbal.cz, pavlik@fotbal.cz a
radek.klier@volny.cz nebo mobilní aplikací WhatsApp členům sekretariátu Michal Chyba (608-060767),
Michal Pavlík (723-211261), Radek Klier (737-213779) .
Zasílání zpráv delegáta:
Delegát je povinen zaslat vždy svoji zprávu první pracovní den po dni konání utkání elektronicky na
emailové
adresy
prusa@fotbal.cz,
michal.chyba@fotbal.cz,
futsalbox@seznam.cz
a
rozhodcifutsal@volny.cz, a to ve lhůtách, které jsou stanoveny KD v platné Směrnici pro výkon funkce
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delegáta celostátních mistrovských soutěží. V případě utkání play-off 1. ligy je delegát povinen zaslat
vždy svoji zprávu následující den po dni konání utkání a to nejpozději do 12.00 hodin.
Po závěrečném vyhodnocení utkání odcházejí z haly k vozidlům rozhodčí a delegát společně.
O závažných událostech souvisejících s utkáním jsou rozhodčí a delegát povinni do jedné hodiny po
utkání informovat telefonicky nebo SMS zprávou předsedy svých komisí a ligového sekretáře. Delegát,
případně technický delegát, mají zakázáno podávat třetím osobám jakékoliv informace o okolnostech,
herních situacích a hodnocení výkonů rozhodčích v souvislosti s utkáním.
Rozhodčí jsou povinni podílet se na řízení soutěží v regionech dle místa svého trvalého pobytu a dle
zásad, které pro soutěžní ročník 2019/2020 stanoví KR.
V utkání 1. ligy, včetně její play off provádějí delegovaní RO a DEL účtování svých náležitostí v souladu s
přílohou tohoto RMS Sazebník paušálních náhrad rozhodčích a delegátů.

Článek 15 – Organizační zabezpečení
1. Všechny kluby nejvyšších futsalových soutěží mají povinnost zajistit si přístup k internetovým stránkám
FAČR (www.futsal.cz), na nichž jsou zveřejňovány oficiální informace VV SFČR a jednotlivých odborných
komisí (změny v termínové listině, rozhodnutí STK, DK, ORK, delegace rozhodčích a delegátů, aj.).
Všechny změny uvedené alespoň 3 dny (72 hodin) před uskutečněním utkání na oficiálních
internetových stránkách SFČR, nemusí být oznamovány účastníkům soutěží ani klubům jinou formou.
2. Všechny kluby v soutěžním ročníku 2019/2020 musí mít vlastní oficiální emailovou adresu, která je
zveřejněna v adresáři klubů (viz příloha tohoto RMS) a 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. Mailová
komunikace z jiných emailových adres je považována za neoficiální a nemusí být akceptována.
3. Do kabiny rozhodčího (delegáta) mají se souhlasem rozhodčího (delegáta) přístup tyto osoby: rozhodčí,
delegáti, vedoucí mužstev, hlavní pořadatel, pokladník, lékaři a dopingoví komisaři, kteří se prokáží
pověřením k provedení dopingové kontroly. Za dodržení tohoto ustanovení odpovídá hlavní pořadatel
utkání.
4. Příprava zápisu o utkání: nejpozději 20 min (v play-off a při TV utkáních 40 min) před utkáním musí
vedoucí mužstev v rámci prezentace předat rozhodčímu vyplněný Zápis o utkání společně se soupiskami.
Nedodržení časového limitu či nedodání soupisky uvede rozhodčí do zápisu o utkání a delegát do své
zprávy. Nepředložení soupisky není důvodem k nesehrání utkání a nemá herní důsledky pro provinivší se
mužstvo, podléhá však disciplinárnímu řízení. Před začátkem utkání v kabině rozhodčího podepisuje
zápis o utkání vedoucí družstva, který odpovídá za to, že hráči jeho mužstva startují v utkání oprávněně.
Prezentace se účastní všichni rozhodčí, delegát (i), hlavní pořadatel a oba vedoucí družstev, kteří s sebou
zároveň přinesou na ukázku a pro porovnání dresy hráčů včetně brankářů svého družstva, dresů pro
power-play (a rozlišovacích dresů.
5. Náhradníci, jejichž jména nebyla zapsána do zápisu o utkání před zahájením utkání, nemohou být do
zápisu o utkání doplněni dodatečně. V případě, že družstvo v zápise o utkání uvedlo menší počet hráčů
než 5, má právo doplnit počet hráčů na 5 kdykoli v průběhu utkání, ale jen když je míč ze hry; hráč je
povinen před vstupem na hrací plochu prokázat rozhodčímu svoji totožnost. Zápis o utkání je třeba
doplnit, případně opravit v poločase utkání nebo ihned po skončení utkání. Oprávnění zápis o utkání
doplnit, případně opravit má pouze rozhodčí utkání. Do Zápisu o utkání musí být zapsáni pouze hráči a
členové realizačních týmů, kteří jsou na utkání přítomni. V případě uvedení nepřítomných hráčů do ZoU
o utkání musí tuto skutečnost do Zápisu o utkání rozhodčí uvést.
6. Mužstva provedou s rozhodčími společný nástup na hrací plochu k utkání. Jeho způsob projedná před
utkáním hlavní rozhodčí a delegát utkání s kapitány a vedoucími obou mužstev. Cca 3 minuty před
úředním začátkem utkání přivedou rozhodčí současně, každý z nich jedno kompletní mužstvo z chodby
nebo prostoru od šaten (dle dispozic haly), ke středovému kruhu se všemi, v Zápise o utkání uvedenými
hráči. Hlasatel (je-li přítomen) v té době začne ve své relaci hráče obou mužstev vítat, aby tak zaměřil
pozornost diváků na nastupující mužstva. Hráči se postaví rovnoběžně se střídačkami, čelem k hlavní
tribuně. Hlasatel poté představí jednotlivé hráče hostí, po nich hráče domácího mužstva, a nakonec i
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rozhodčí a delegáta(y). Po představení zůstane mužstvo, uvedené v rozpisu soutěže jako hosté, stát na
místě, mužstvo domácích projde plynule v zástupu kolem stojících hráčů hostí a každý hráč domácích
pozdraví každého hráče hostujícího týmu podáním ruky, včetně rozhodčích. Následuje pozdrav
hostujícího celku s rozhodčími a los za účasti rozhodčích a obou kapitánů. Tento způsob nástupu bude
prováděn ve všech mistrovských utkáních 1. a 2. ligy futsalu. Každé nesportovní chování hráčů před
utkáním, v průběhu a po utkání bude podnětem pro řešení DK SF.
Po skončení utkání je vedoucí družstva povinen se dostavit neprodleně do kabiny RO a podepsat Zápis o
utkání. Pokud není zápasům juniorských soutěží U-17 nebo U-19 přítomen vedoucí družstva starší 18
let, nebude utkání zahájeno. V případě vznesení námitky po utkání, ji sdělí vedoucí družstva rozhodčímu,
který ji zapíše do Zápisu o utkání. Uplatnění námitek se řídí Pravidly futsalu FIFA a SŘ a uplatnění
dodatečných námitek ustanoveními SŘ.
Pořadatel je povinen zpřístupnit hrací plochu oběma družstvům dle článku 18/4 tohoto RMS.
Pořádající klub má právo uspořádat nejpozději do 10 minut po utkání tiskovou konferenci. V poločasové
přestávce je v tomto případě hlavní pořadatel povinen oznámit její konání delegátovi utkání a pozvat na
ní trenéry obou klubů, kteří se konference musí zúčastnit (neexistuje možnost účasti jeho zástupce).
Klub, jehož hlavní trenér se tiskové konference nezúčastní, bude postižen pořádkovou pokutou dle
Přílohy č. 20 RMS. Účast trenérů kontroluje prostřednictvím hlavního pořadatele delegát utkání a
případné závady uvede do své zprávy.
O oddechový čas může žádat předepsanou formou (pomocná karta, kterou vedoucí mužstev obdrží před
utkáním od rozhodčího) pouze trenér mužstva, v případě jeho absence asistent trenéra. Pokud chybí i
ten, žádá o oddechový čas kapitán. Ve všech případech tak činí odevzdáním pomocné karty třetímu
rozhodčímu, v případě, že není delegován, tak časoměřiči.
Vykázaný funkcionář ze střídačky je povinen se odebrat do šatny a setrvat tam až do konce utkání.
Místo na tribuně pro trenéra, který má z rozhodnutí DK zakázaný vstup na lavičku náhradníků po dobu
utkání určí delegát. Po dobu disciplinárního trestu nesmí potrestaný trenér před a v průběhu utkání
vstupovat do zázemí haly, určené pro mužstva (zejména do šatny svého mužstva) a nesmí jakýmkoliv
způsobem komunikovat s hráči a funkcionáři svého mužstva.
Domácí klub v utkáních 1. ligy, 2. ligy západ a 2. ligy východ je povinen zajistit pořízení videozáznamu z
celého utkání, a to v daném formátu (nikoliv ve formě souboru, který by bylo nutné upravovat). Záznam
musí být pořízen nepřerušovaně, včetně příchodů a odchodů hráčů, funkcionářů, rozhodčích utkání, ze
stativu umístněného na úrovni středové čáry a z nadhledu tak, aby byla vidět celá hrací plocha. Velikost
souboru nesmí přesáhnout 4 GB.
Domácí (pořadatelské) kluby 1. ligy jsou povinny bez vyzvání do 24 hodin po úředním začátku utkání
nahrát videozáznam na https://drive.futsalliga.cz/. Domácí kluby 2. ligy západ a 2. ligy východ jsou
povinny bez vyzvání do 3 dnů po dni konání utkání nahrát videozáznam na https://drive.futsalliga.cz/.
Každý pořadatelský klub je povinen uchovávat záznam minimálně 60 dnů po termínu utkání.
Pořadatel utkání 1. ligy je povinen uvádět logo partnera českého futsalu na vstupenkách, plakátech a
programech k utkání. Další povinnosti upřesňuje příloha tohoto RMS (marketingová smlouva).
Pořádající klub je povinen umožnit zakoupení vstupenek (ve stejné ceně jako pro ostatní diváky)
hostujícímu klubu na základě písemné žádosti, zaslané nejpozději 3 dny před utkáním, a to minimálně v
takovém množství, které odpovídá 10 % maximální kapacity hlediště, minimálně však 30 vstupenek.
Z rozhodnutí VV SFČR je pořádající klub povinen umožnit volný vstup na utkání členům VV, sekretariátu
VV, předsedům odborných komisí, členům realizačních týmů reprezentací, rozhodčím a delegátům
celostátních lig (po předložení průkazu, či prokázání totožnosti).
Pořadatel televizního utkání musí zajistit nejpozději do 45 minut před začátkem utkáním kopii zápisu o
utkání a předat je v 6 vyhotoveních pracovníkům ČT. Tuto skutečnost kontroluje technický delegát,
negativní poznatky uvede do své Zprávy TD a nechá si je podepsat hlavním pořadatelem.
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Článek 16 – Námitky a dodatečné námitky
1. Námitky se podávají v souladu s Pravidly futsalu a protesty se podávají v souladu se SŘ §78, odst. 3.

Článek 17 – Systém soutěže
A–1. liga
1. Družstva 1. ligy odehrají soutěž systémem každý s každým dvoukolově (podzim–jaro). Každý ze 12
účastníků sehraje celkem 22 utkání (11 doma a 11 venku). Po 22. kole bude u mužstev 1. ligy následovat
play-off nejlepších 8 mužstev. Povinností každého klubu je pořádat v základní části 11 domácích utkání.
Neexistuje možnost neuspořádání utkání (jinak následuje kontumace). V případě mimořádného
obsazení domácí haly lze využít náhradní halu, která je nejdále 70 km od sídla klubu. Případnou výjimku
z tohoto ustanovení je oprávněna udělit VV SFČR.
2. Klub, který se nepřihlásí, nebo nesplní nároky pro přihlášku do 1. ligy do 10. 5. 2019, případně v
určeném náhradním termínu STK, bude přeřazen do příslušné skupiny 2. ligy a z rozhodnutí STK a VV
SFČR nahrazen jiným mužstvem. Mužstvo, které odstoupí z 1. ligy po splnění podmínek přihlášení do
soutěže, ale ještě před zahájením soutěžního ročníku, bude přeřazeno do nejnižší soutěže příslušného
okresu, přičemž jeho kauce propadá a bude disciplinárně potrestáno DK. Případné rezervní týmy mohou
pokračovat ve svých soutěžích.
3. Vítěz play-off se stává Mistrem ČR pro soutěžní ročník 2019/2020 a získává právo startu v UEFA Futsal
Champions League. Mistr ČR obdrží trofeje (pohár a medaile) a peněžitou odměnu ve výši minimálně 60.
000,- Kč. V případě, že se mistr zřekne účasti v UEFA-Futsal Champions League, přechází toto právo na
poraženého finalistu. Pokud i ten se vzdá účasti, má podle reglementu UEFA právo účasti vítěz Poháru
FAČR ve futsalu, případně poražený finalista poháru.
Peněžité odměny ostatních družstev:
2. místo - 15. 000,- Kč
3. místo - 10. 000,- Kč
4. místo - 5. 000,- Kč
Pořadí na 1. -2. místě určují výsledky finále play-off. Pořadí mužstev vyřazených v semifinále a ve
čtvrtfinále je určeno lepším umístěním po základní části soutěže.
4. Poslední dvě mužstva sestupují přímo do příslušné skupiny 2. ligy.
5. Vítěz soutěže Fair-play obdrží pohár a peněžitou odměnu 10. 000,- Kč.
6. Účastník UEFA Futsal Champions League získá dotaci, jejíž výše bude VV SFČR stanovena dle místa
konání kvalifikační skupiny UEFA Futsal Champions League.
7. V případě zájmu domácího mistra o pořádání turnaje první fáze UEFA Futsal Champions League v sezóně
2019/2020 je nutné toto písemně ohlásit v termínu stanoveném FAČR s příslušnými garancemi (finanční
pokrytí akce, místo konání atd.).

Nadstavbová část soutěže: Play-off
Účastníci a systém
1. Do play-off 1. ligy 2019/2020 postupuje prvních 8 mužstev dle tabulky po 22. kole základní části. Dvojice
pro čtvrtfinále: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Vítězové postupují do semifinále, v němž dvojice utvoří postupující
týmy takto: nejlépe umístěný po základní části proti celku, který se z postupujících umístil na nejnižší
příčce, druhou dvojici tvoří druhý a třetí nejúspěšnější tým (příklad: do semifinále postoupí kluby z 1., 5.,
6., a 7. místa základní části, dvojice jsou tedy 1-7 a 5-6). Vítězové semifinále postupují do finále.
2. Čtvrtfinálová, semifinálová a finálová utkání budou sehrána na 3 vítězná utkání. Úvodní utkání se vždy
hraje na půdě lépe umístěného družstva po základní části, druhé utkání se hraje u hůře umístěného
mužstva a takto pravidelně se další utkání střídají až do rozhodnutí série.
3. Termíny, místa konání, nahlašování a delegace rozhodčích a delegátů: Termíny TV utkání budou
stanoveny aktuálně po dohodě s Českou televizí a kluby jsou povinny je plně respektovat.
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Uvedené termíny pro jednotlivé části play-off jsou uvedeny pouze informativně, aktuální termíny
zveřejní STK do 15. 2. 2020 na www.futsal.cz na základě dohody s ČT a písemně rozešle klubům na
oficiální mailové adresy.
a) čtvrtfinále (prozatímní termíny):
Termíny utkání 1. až 5. čtvrtfinále je 15. 4. – 30. 4. 2020
b) semifinále (prozatímní termíny):
Termíny utkání 1. až 5. semifinále je 1. 5. – 18. 5. 2020
c) finále (prozatímní termíny):
Termíny utkání 1. až 5. finále je 19. 5. – 10. 6. 2020
Utkání play-off se musí hrát v domácích halách klubů, schválených VV SFČR pro 1. ligu 2019/2020. V
případě konání utkání v jiné hale rozhodne o její způsobilosti na základě doporučení STK s definitivní
platností VV SFČR.
Osm postupujících klubů do čtvrtfinále play-off nahlásí písemně místa a časy konání všech pěti
čtvrtfinálových utkání nejpozději do 10. 4. 2020 do 12,00 hod., čtyři postupující kluby do semifinále playoff nahlásí písemně místa a časy konání všech pěti semifinálových utkání nejpozději do 30. 4. 2020 do
12,00 hodin. Dva postupující kluby do finále play-off nahlásí písemně místa a časy konání všech pěti
finálových utkání nejpozději do 15. 5. 2020, (vše na sekretariát VV SFČR, maily: prusa@fotbal.cz a
michal.chyba@fotbal.cz, futsalbox@seznam.cz. Detailní rozpis všech utkání čtvrtfinále, semifinále a
finále bude následně zveřejněn na internetových stránkách FAČR v Úředních zprávách VV SFČR, včetně
delegací rozhodčích a delegátů. V případě televizního utkání má právo první volby lépe umístěný tým po
základní části. Pro určení všech pěti čtvrtfinálových, semifinálových a finálových utkání play-off platí
pravidlo o postupném určování termínů zápasů. V případě toho, že se mužstva na termínech nedokáží
dohodnout ve stanoveném termínu, určí termíny všech utkání série STK.
Uvedené termíny pro jednotlivé části play-off jsou uvedeny pouze informativně, aktuální termíny
zveřejní STK do 15. 2. 2020 na www.futsal.cz na základě dohody s ČT a písemně rozešle klubům na
oficiální mailové adresy.
Upřesnění pravidel:
Všechna pravidla jsou shodná s pravidly ze základní části soutěže, navíc bude na všechna utkání play-off
delegován technický delegát. Hrací doba utkání v play-off je 2x20 min. čistého času. V případě
nerozhodného výsledku po základní době hry následuje ihned prodloužení 2x5 min. čistého času. Pokud
nerozhodne o vítězi utkání ani prodloužení, následují kopy ze značky pokutového kopu. V každém utkání
musí být určen vítěz.
Finanční zajištění play-off:
Pro jednotlivé fáze play-off je stanovena náhrada pro rozhodčí a delegáty – viz příloha tohoto RMS.
VIP prostory:
Pořadatel utkání play-off je povinen rezervovat a pořadatelskou službou zabezpečit ostrahu min.15 míst
na VIP tribuně pro zástupce a hosty VV SFČR, trenéry reprezentací apod. V případě nevyužití rezervace
do začátku utkání musí zůstat neobsazeno alespoň 5 míst v průběhu celého utkání (možnost příjezdu VIP
hostů v průběhu utkání). Pro VIP hosty zajistí pořadatel místnost se základním občerstvením (káva,
nealkoholické nápoje a jiné), přístupnou pouze pro VIP hosty 30 minut před začátkem utkáním a 60
minut po utkání. Funkcionáři VV a členové komisí VV mají povinnost pořádajícímu klubu nahlásit 24
hodin předem účast VIP osob na utkání elektronicky na oficiální adresu pořádajícího klubu. Pořadatel
rovněž zajistí označení VIP osob zřetelným způsobem tak, aby bylo možné kontrolovat oprávněnost ke
vstupu do VIP prostor. Za tím účelem bude před vstupem do VIP místnosti přítomen člen pořadatelské
služby.
ŽK a zastavení závodní činnosti:
Po 22. kole základní části 1. ligy se ruší evidence ŽK a začíná evidence ŽK jen pro play-off. Výjimkou je
obdržení 4., 8., 12. nebo 16. ŽK v 22., resp. 21. či 20. kole – zde platí příslušný zákaz startu pro play-off.
V utkáních play-off je po každé 3. ŽK hráči zastavena činnost na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, po 6. ŽK
na 2 utkání atd.
Tresty za ČK se ze základní části soutěže přenášejí do play-off, stejně tak tresty na dobu určitou.
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10. Schválení termínů výkopů:
STK si vyhrazuje právo na schválení termínů a časů výkopu utkání.

B–2. liga východ a západ
1. Družstva 2. ligy východ odehrají soutěž systémem každý s každým dvoukolově (podzim–jaro). Každý z 12
účastníků 2. ligy východ sehraje celkem 22 utkání (11 doma a 11 venku). Družstva 2. ligy západ odehrají
soutěž systémem každý s každým dvoukolově (podzim–jaro). Každý z 11 účastníků 2. ligy západ sehraje
celkem 20 utkání (10 doma a 10 venku).
V případě neuspořádání utkání, nebo nedostavení se k utkání, následuje kontumace. V případě
mimořádného obsazení domácí haly lze využít náhradní halu, která je nejdále 70 km od sídla klubu.
Případnou výjimku z tohoto ustanovení je oprávněna ve výjimečných případech udělit VV SFČR.
Rozhodnutí VV je konečné.
2. Klub, který se nepřihlásí, nebo nesplní nároky pro přihlášku do 2. ligy do 10. 5. 2019, případně v
určeném náhradním termínu STK, bude přeřazen do příslušné skupiny Divize a z rozhodnutí STK a VV
SFČR nahrazen jiným mužstvem. Mužstvo, které odstoupí z 2. ligy po splnění podmínek přihlášení do
soutěže, ale ještě před zahájením soutěžního ročníku, bude přeřazeno do nejnižší soutěže příslušného
okresu, přičemž jeho kauce propadá a bude disciplinárně potrestáno DK. Případné rezervní týmy mohou
pokračovat ve svých soutěžích.
3. Konkrétní hrací dny jsou uvedeny v přílohách 4. a 5. tohoto RMS.
4. Vítězové 2. ligy západ, resp. východ postupují přímo do 1. ligy. Každý vítěz příslušné skupiny 2. ligy
obdrží peněžitou odměnu 10. 000,- Kč.
5. Jestliže právo postupu nevyužije vítěz příslušné skupiny 2. ligy, bude účast v 1. lize postupně nabídnuta
dalším týmům příslušné skupiny 2. ligy, které se umístily na nesestupových pozicích.
6. Termíny, místa konání, nahlašování a delegace rozhodčích a delegátů:
Úřední čas zahájení utkání, viz článek 3, bod 6, 7 a 8 tohoto RMS.
7. Poslední 2 až 4 družstva (podle regionální příslušnosti dvou sestupujících z 1. ligy) sestupují přímo do
příslušné skupiny divize.
8. Vítězové soutěže Fair-play v každé ze skupin 2. ligy obdrží pohár a peněžitou odměnu 6. 000,-Kč.

C–1. juniorská liga U-17 a U-19
1. Všechny kluby 1. juniorské ligy jsou povinny podat do 30. 5. 2019 závaznou Přihlášku do soutěže.
2. Úředními hracími dny jsou soboty a neděle, úřední začátek utkání si oddíly stanoví takto:
a) sobota-nejdříve v 10,00 hod (po dohodě klubů v 8,30 hod), konec musí být nejpozději ve 20,00 hod.
b) neděle-nejdříve v 10,00 hod (po dohodě klubů v 8,30 hod), konec musí být nejpozději v 19,00 hod.
V těchto termínech mohou být k turnajům 1. juniorské ligy U-17 a U-19 připojena utkání 1. ligy resp. 2.
lig.
Hrací dny jsou uvedeny v Termínové listině – příloha 3 tohoto RMS včetně seznamu účastníků.
3. Rozlosování soutěže se uskuteční v rámci Grémia klubů 1. ligy.
4. Startovné se v 1. juniorské lize U-17 a U-19 neplatí. Zaplacením startovného klubem 1. ligy, nebo
vybranými kluby nižších soutěží v jejich příslušných soutěžích souhlasí zároveň klub s podmínkami
tohoto RMS.
5. Po řádném odehrání každého ligového turnajového kola (7 turnajových kol), obdrží každý klub dotaci od
FAČR v možné výši 7.000,- Kč. Podmínkou poukázání příspěvku je registrace klubu ve spolkovém
rejstříku příslušného soudu a splnění náležitostí v programu Finanční podpora FAČR v IS FAČR. Výše
příspěvku může být v dalších ročnících odlišná.
6. V případě odstoupení (vyloučení) klubu ze soutěže rozhodne o veškerých postizích STK, případně DK s
tím, že hráči postiženého klubu mohou být jiným klubem vykoupeni nejdříve po uplynutí soutěžního
ročníku 2019/2020. Minimální částka, kterou je klub povinen uhradit na účet VV je 6. 000,- Kč za
jednoho hráče. VV může určit i částku vyšší. V případě odstoupení klubu v průběhu soutěže bude případ
předán STK a DK.
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7. VV SFČR má právo vyžádat si kdykoli v průběhu soutěže od kteréhokoli klubu vyúčtování. Klub je
povinen toto vyúčtování předložit do 7 dnů od data odeslání této žádosti.
8. Pořádající klub je povinen po ukončení turnaje vyplatit náhrady rozhodčím a delegátům.
9. Věkové kategorie pro soutěžní ročník 2019-2020:
a) 1. juniorskou ligu futsalu U-19 mohou hrát hráči narození po 1. 1. 2000
b) 1. juniorskou ligu futsalu U-17 mohou hrát hráči narození po 1. 1. 2002
10. Registrace hráčů se provádí zdarma v souladu s Registračním řádem futsalu. Hráči nastupují k utkání v
souladu s Registračním řádem SF a musí mít k dispozici osobní doklad s fotografií, prokazující jejich
totožnost (nepředkládají se, pouze v případě kontroly totožnosti).
11. Hráčům juniorských soutěží je umožněno hrát juniorskou ligu také formou střídavého startu. Každý hráč
musí být tedy zaregistrován, a to jedním ze dvou možných způsobů:
a) hráč je registrován v klubu, ve kterém startuje v juniorských soutěžích. V tomto případě může
nastupovat za všechna mužstva tohoto celku (juniorská, resp. družstva dospělých – „A“, „B“ případně
„C“)
b) hráči je umožněno startovat v 1. juniorských ligách U-17 a U-19 a zároveň i v kategorii dospělých za
jiný klub. V tomto případě nastupuje v 1. a 2. juniorské lize U-17 resp. U-19 na základě dohody obou
klubů o střídavém startu hráče. Formulář je k dispozici na stránkách www.futsal.cz. Klub doručí vyplněný
formulář na sekretariát VV k evidenci a potvrzení tohoto střídavého startu. Hráč nastupuje v juniorských
soutěžích po předložení formuláře s potvrzením VV SFČR.
12. a) V každém utkání dané věkové kategorie mohou nastoupit nejvýše 3 hráči ze soupisky druhé dané
věkové kategorie.
b) Z hráčů uvedených na soupisce U19 mohou nastoupit za U17 pouze hráči, kteří svým datem narození
odpovídají této věkové kategorii.
c) V jednotlivých utkáních v rámci turnaje mohou takto nastupovat různí 3 hráči ze soupisky druhé
věkové kategorie, pokud je naplněn bod 12/b).
d) Žádný jednotlivý hráč nesmí nastoupit do více než 75 % zápasů svého klubu v jednom hracím dni
(pokud hráč U17 odehraje dvě utkání ve své kategorii, může odehrát již jen jedno v kategorii U19 v rámci
turnaje, kde se tým střetává se dvěma soupeři, a naopak).
e) Všichni hráči uvedení v zápisu o utkání v dané kategorii musí figurovat na soupisce dané kategorie,
pokud se nejedná o případ uvedený v bodě 12/a).
f) Každý hráč může být uveden pouze na jedné ze soupisek juniorských kategorií, a to buď na soupisce U19 nebo na soupisce U-17 (na soupisce U-17 jen hráči narozeni po 1. 1. 2002). V obou soupiskách je
zakázáno škrtání již potvrzených hráčů. Termín pro doručení soupisek obou věkových kategorií na
sekretariát VV SFČR je 12. 11. 2019. Poté budou potvrzeny sekretariátem VV a zaslány zpět klubům.
13. Doba hry: Hraje se na 2 x 20 minut hrubého času, s tou výjimkou, že poslední minuta prvého i druhého
poločasu se hraje na čistý čas. Poločasová přestávka je 5 minut.
14. Zastavení závodní činnosti
V juniorských soutěžích U-17 a U-19 je hráčům zastavena činnost automaticky na jedno mistrovské
utkání poté, kdy hráč obdrží v daném soutěžním ročníku třetí žlutou kartu (obdobně pak po obdržení
šesté ŽK na 2 utkání atd.)
Při turnajovém systému juniorských soutěží delegát zastupuje v první instanci DK FAČR, pokud je hráč
vyloučen v 1. utkání turnaje buď po 2. ŽK nebo za zmaření vyložené brankové příležitosti. V tomto
případě rozhoduje delegát o minimální výši trestu, tj. zastavení činnosti nepodmíněně na jedno, nebo
dvě utkání turnaje.
Výši trestu je povinen po utkání sdělit vedoucímu (zástupci, byl-li sám vedoucí mužstva vykázán)
příslušného družstva a uvést jej i ve Zprávě delegáta svazu se zvýrazněním, kolik utkání si hráč v turnaji
odstál.
Systém soutěže:
15. Družstva U-19 a U-17 budou rozdělena do stálých dvojic (shodné pro U-19 a U-17), ve kterých odehrají
odděleně soutěž jednokolově (každý s každým) turnajovým systémem. Výjimku tvoří AC Gamaspol
Jeseník, který bude hrát jednotlivé turnaje samostatně. Každý z patnácti účastníků sehraje celkem 14
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utkání v rámci 7 turnajů. Uskuteční se tedy 7 turnajových kol, na kterých se v rámci dvojic střetnou
střídavě týmy U-17 a U-19.
Utkání mezi týmy U-17 a U-19 společné dvojice se uskuteční vždy v rámci domácího turnaje zpravidla
jako poslední utkání turnaje. Tato vzájemná utkání musí být sehrána nejpozději do 24. 1. 2020.
Povinností každé dvojice klubů je pořádat 3 respektive 4 domácí turnaje, neexistuje možnost
neuspořádání (jinak následuje kontumace). V případě mimořádného obsazení domácí haly lze využít
náhradní halu, která je nejdále 70 km od sídla pořádajícího klubu. Případnou výjimkou z tohoto
ustanovení je oprávněna ve výjimečných případech udělit VV SFČR nebo STK. Rozhodnutí VV SFČR je
konečné a není proti němu odvolání.
Vzorový rozpis utkání jednoho turnaje, pořadatel AC
vzájemného zápasu) versus Mělník a Plzeň:
10.00 U-17: Sparta – Mělník
14.10
10.50 U-17: Slavia – Plzeň
15.00
11.40 U-19: Sparta – Mělník
15.50
12.30 U-19: Slavia – Plzeň
16.40
13.20 U-17: Slavia – Mělník
17.30

Sparta ve dvojici se SK Slavia (včetně společného
U-17: Sparta – Plzeň
U-19: Slavia – Mělník
U-19: Sparta – Plzeň
U-17: Sparta – Slavia
U-19: Sparta – Slavia

Nejlepší čtyři družstva v kategorii U-17 a U-19 po základní části sehrají Final Four o mistra ČR
vyřazovacím způsobem (semifinále 1-4, 2-3, o 3. místo poražení semifinalisté, o 1. místo vítězní
semifinalisté). O pořadateli FF U-17 a FF U-19 rozhodne na základě podaných žádosti VV SFČR.
O konečném pořadí v dlouhodobé tabulce soutěže rozhoduje článek 13 tohoto RMS.
Peněžité odměny jsou v obou kategoriích shodné:
1. místo – 15 000,- Kč
2. místo – 10 000,- Kč
3. místo – 5 000,- Kč
4. místo – 3 000,- Kč
D – Celostátní část poháru FAČR
1. Hrací systém a podmínky soutěže jsou uvedeny samostatně v příloze č. 7 tohoto RMS.

Článek 18 – Směrnice pro pořadatele
Pořadatel utkání 1. ligy, 2. ligy východ a západ, 1. juniorské ligy U-17 a U-19 a celostátní části Poháru SFČR je
povinen:
1. Pořádat utkání pouze v hale, která je na Listině hal doporučených STK (Halovou komisí) VV SFČR a
schválená VV SFČR pro soutěžní ročník 2019/2020, viz příloha tohoto RMS.
2. Zajistit označené, prostorné, uzamykatelné a v chladných dnech vytápěné šatny, včetně sociálního
zařízení (WC, sprchy): dvě pro týmy, jednu pro rozhodčí a jednu pro delegáta. (Ve výjimečném a
odůvodněném případu může být šatna pro rozhodčí a delegáta společná). Šatny pro hráče musí být
vybaveny lavicemi a věšáky. Šatny pro rozhodčí a delegáta navíc stolem a židlemi.
3. Zpřístupnit vstup do haly a šaten 60 min. před úředním začátkem utkání (v play-off 1. ligy 90 min)
4. Zpřístupnit hrací plochu před úředním začátkem utkání oběma mužstvům pro rozcvičení minimálně:
- 30 min. pro utkání základní části 1. ligy a celostátní část Poháru FAČR
- 45 min. pro utkání play-off 1. ligy
- 20 min. pro 2. ligu
- 20 min. před zahájením 1. utkání turnaje 1. juniorské ligy
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 nelze kumulovat s jinou funkcí pořadatelského sboru.
6. Zajistit zařízení na signalizaci a počítání akumulovaných faulů (u časomíry nebo stolku časoměřiče) a
akustickou signalizaci 5. akumulovaného faulu.
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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 hlasatele.
8. Ve všech utkáních, včetně juniorské ligy zajistit ozvučení haly a přítomnost 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. Hlasatel nesmí nevhodným způsobem vstupovat do utkání,
zejména hodnotit výroky rozhodčích apod. Reprodukovaná hudba před utkáním a v poločasové
přestávce je povinností. Při nástupu hráčů k utkání je pořadatel zápasu povinen pustit předem
schválený song, který každý klub obdrží od PR manažera VV. Nezajištění ozvučení haly, nebo nevhodné
vstupy hlasatele do utkání, uvede DS do své Zprávy a nechá si tuto skutečnost potvrdit podpisem
hlavního pořadatele.
9. a) zajistit pořadatelskou službu (všichni pořadatelé musí být starší 18 let), tj. hlavního pořadatele a
pořadatele (pro 1. ligu 5 osob, pro 2. ligy 3 osoby, pro 1. juniorskou ligu 1 osobu), kteří jsou viditelně
označeni rozlišovacími vestami a vše potřebné pro organizační zabezpečení utkání (turnaje) v souladu se
SŘ futsalu. Dále zajistit nejméně jednu osobu starší 10 let pro obsluhu utěráku hrací plochy.
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 členy realizačního týmu.
Hlavní pořadatel musí být v místě konání utkání přítomen min. 60 min. před úředním začátkem utkání (v
utkáních play-off 90 min.), ostatní pořadatelé jsou povinni se dostavit alespoň 45 min před začátkem
utkání.
Nejpozději do 30 minut po ukončení utkání se hlavní pořadatel dostaví do kabiny delegáta, který jej
seznámí s hodnocením pořadatelského zabezpečení utkání a podepíše se na 1. straně Zprávy DS /TD/.
Pokud delegát /TD/ zjistil závady v pořadatelské službě, seznámí hlavního pořadatele se všemi zjištěnými
nedostatky s tím, že je uvede na druhou stranu Zprávy DS /TD/ a hlavní pořadatel je svým podpisem
vezme na vědomí.
Po skončení utkání musí být hlavní pořadatel, popřípadě pověřený zástupce hlavního pořadatele, k
dispozici delegátovi utkání a rozhodčím ještě 60 minut. Tuto dobu lze ve vážných případech na žádost
delegáta či rozhodčích prodloužit a hl. pořadatel je povinen této žádosti vyhovět. I v této prodloužené
lhůtě musí být hl. pořadatel (pověřený zástupce) přítomen než rozhodčí a delegát odjedou svými vozidly
z utkání.
b) pro riziková utkání a pro utkání play-off, případně dle rozhodnutí VV SFČR, zajistit zesílenou
pořadatelskou službu (tj. kromě hl. pořadatele, zapisovatele, časoměřiče, zdravotníka a obsluhy utěráku)
další pořadatele. Pro utkání play-off 1. ligy zajistit min. 2 uniformované příslušníky policie nebo
bezpečnostní agentury. V případě, že delegát zjistí nedostatky v bezpečnosti utkání, nedostatky v počtu,
kvalitě a označení pořadatelského sboru, nepřítomnost příslušníků policie nebo bezpečnostní agentury,
rozhodne v součinnosti s rozhodčím o případném nezahájení, resp. ukončení utkání.
c) při zápasech finálové série play-off 1. ligy musí pořádající oddíl zajistit dodržení obou slavnostních
ceremoniálů, a to jak úvodního (vyvěšení státní vlajky a dalších čestných vlajek, zajištění reprodukce
státní hymny, nástup a představení obou finalistů, rozhodčích, delegátů a čestných hostů), tak
závěrečného při posledním finálovém utkání (slavnostní a nerušené předání pohárů a medailí oběma
finalistům). Případný doprovodný program je třeba konzultovat s delegátem utkání (čestný výkop,
odměny a blahopřání hráčům, funkcionářům, případně dalším osobám, poločasové soutěže diváků
apod.)
10. Zajistit pro delegáty a případné čestné hosty odpovídající místo na tribuně.
11. Zajistit zdravotní zabezpečení s odbornou aprobací (lékař, zdravotní sestra, člen ČČK apod.) a telefonický
kontakt na nejbližší zdravotní pohotovost. Písemné potvrzení o odborné způsobilosti vykonávat
zdravotní službu na utkání či turnaji (v případě lékaře je dostačujícím dokladem OP s uvedeným titulem),
je zdravotník povinen bez vyzvání předložit delegátovi před začátkem utkání. Platí zákaz vykonávání
zdravotní služby hráči, trenéry a dále těmi funkcionáři klubu, kteří mají jiné povinnosti spojené s utkáním
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12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.
24.
25.

26.
27.

– čili tzv. výhradní zdravotnická specializace. Bez zdravotního zabezpečení s potvrzením odborné
způsobilosti nebude utkání futsalových soutěží zahájeno. Delegát případně rozhodne o dalším postupu
(zajištění náhradního zdravotního dozoru s průkazem odborné způsobilosti do určené časové lhůty –
nejpozději do 30 min. po úředním začátku utkání, pokud to další program v hale dovolí).
Osoby, které mohou vykonávat zdravotní dozor, se prokazují:
- lékař (občanský průkaz s uvedeným titulem, potvrzení o zaměstnání, kopie diplomu)
- zdravotní sestra (potvrzení o zaměstnání, vysvědčení o absolvování školy)
- osoba proškolená ČČK (osvědčení o absolvování školení, případně člen ČČK)
- masér (masérský průkaz, osvědčení o absolvování masérského kurzu)
Zajistit veškeré potřebné náležitosti pro provedení antidopingové kontroly, a to neprodleně po
oznámení této skutečnosti (místnosti pro odběr vzorků, nealkoholické nápoje včetně nealkoholického
piva ve skleněných lahvích s neporušeným originálním uzávěrem).
Zajistit v utkání 1. ligy (pro kluby 2. lig se doporučuje) propagaci utkání ve svém regionu (plakáty,
regionální tisk, rozhlas, TV). Zajistit přístup a podmínky pro práci štábů TV a novinářů (i po utkání).
Případné akreditační podmínky upřesní VV SFČR před zahájením soutěžního ročníku. V základní části
soutěže i v play-off zajistit zástupcům médií a VIP hostům kopii Zápisu o utkání.
Zajistit v utkání 1. ligy (pro kluby 2. lig se doporučuje) v dostatečném množství programy pro diváky,
minimálně ve formátu A5 v černobílém nebo barevném provedení. 2 ks programu a vzor vstupenky s
logem partnera VV SFČR obdrží delegát. Programy obdrží také zástupci ČT, trenéři reprezentace a VIP
hosté. Kromě loga partnera českého futsalu musí programy obsahovat: sestavy hráčů s čísly, aktuální
tabulku a výsledky a program zápasů právě probíhajícího a následujícího ligového kola.
Viditelně vyvěsit přidělené reklamní plachty partnera českého futsalu. Podrobnosti jsou uvedeny v
příloze tohoto RMS – Směrnice pro TV, marketing a zajišťování smluvní reklamy pro utkání 1. ligy.
Připravit k utkání minimálně 3 míče dle pravidel futsalu FIFA a předložit je ke kontrole rozhodčím
nejpozději 20 minut před úředním začátkem utkání.
Pořadatel TV utkání 1. ligy musí mít v hale k dispozici zařízení na kopírování tiskovin.
Zajistit rozhodčím a delegátům před utkáním, v jeho průběhu a po utkání pitný režim.
Seznámit /pokud je o to klub požádán /, soupeře, delegáta, rozhodčí, zástupce FAČR a případné VIP
hosty, s možnostmi ubytování v okruhu do 30 km od místa utkání a na požádání pomoci při jeho
zajištění.
Výplatu náhrad rozhodčím a delegátům řeší článek 6, oddíl A, odst. 4 tohoto RMS.
Po skončení základní části soutěžního ročníku budou celkové náklady klubů 1. ligy, 2. lig a 1. juniorské
ligy na cestovné rozhodčích a delegátů zprůměrňovány a v jednotlivých soutěžích tak bude finanční podíl
klubů na nákladech stejný.
Zajistit bezpečné uložení osobních věcí hráčů, funkcionářů, rozhodčích a delegáta v šatnách. Pokud o to
účastníci utkání požádají, je pořadatel povinen zabezpečit úschovu jejich peněz a cenností. Za uložené
věci a peníze odpovídá pořadatel utkání podle zákona.
Pořadatel utkání je povinen vyhradit parkovací místa pro motorová vozidla rozhodčích a delegátů v
blízkosti sportovní haly do vzdálenosti max. 500 m, kde se bude utkání konat.
Povinnosti pořadatele při nesportovních projevech diváků – viz příloha č. 17 tohoto RMS
Pokud i přes upozornění rozhodčího nebo delegáta svazu 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.
Povinnost klubů v souvislosti s rizikovým utkáním – viz příloha č. 23 tohoto RMS
Pořadatelský sbor odpovídá za to, že na hrací plochu nebudou vhazovány žádné předměty a že v hledišti
nebude docházet k výtržnostem, rvačkám či k projevům hanobícím příslušnost k rase, národu, etniku či
jiným projevům občanského soužití.

Článek 19 – Disciplinární opatření
1. O disciplinárních opatřeních rozhoduje DK, na turnajích 1. juniorské ligy (vůči hráčům i funkcionářům)
delegovaný DS, v souladu s platným DŘ futsalu.
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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 neprodleně informovat telefonicky
ligového sekretáře VV SFČR (Michal Chyba 608 060 767) a to nejpozději do 3 dnů od doby, kdy se utkání
mělo sehrát, důvod nedostavení se písemně zdůvodnit a doložit STK.
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 dle ustanovení SŘ. V případě vyloučení, či nepokračování
klubu v soutěži, startovné a kauce propadají.
4. Červená karta: O trestu hráče, který obdržel červenou kartu, rozhodne na základě Zápisu o utkání
rozhodčího, zprávy DS a případně TD a dalších podkladů DK (výjimkou jsou výše uvedené celodenní
turnaje 1. juniorské ligy). Minimálním trestem je vždy zastavení závodní činnosti nepodmíněně na jedno
utkání.
5. Žlutá karta: V základní části 1. ligy a 2. ligy je závodní činnost hráč zastavena po 4 žlutých kartách
automaticky na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, za 8 ŽK na dvě utkání, za 12 ŽK na 3 soutěžní utkání atd.
V play-off 1. ligy je činnost hráči zastavena po 3 žlutých kartách na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, po 6
žlutých kartách na 2 soutěžní utkání nepodmíněně atd.
V juniorských ligách U-17 a U-19 je činnost hráči zastavena po 3 žlutých kartách na 1 soutěžní utkání
nepodmíněně, po 6 žlutých kartách na 2 soutěžní utkání nepodmíněně atd.
Evidenci žlutých a červených karet jsou kluby povinny sledovat samy. Oficiální rozhodnutí DK a evidence
karet budou také zveřejněny na internetových stránkách VV SFČR.
Po skončení soutěžního ročníku se veškerá evidence ŽK včetně play-off ruší a žádné tresty za ŽK se do
nového soutěžního ročníku NEPŘENÁŠEJÍ.
6. Odborné komise, které vydávají rozhodnutí v první instanci ve věcech soutěžních, disciplinární nebo
registračních, nemají povinnost tato rozhodnutí odůvodňovat. Pokud však účastník předmětného řízení
odbornou komisi do sedmi kalendářních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o vydání odůvodnění
písemně požádá a ve stejné lhůtě za to zaplatí dále stanovený poplatek, bude odůvodnění rozhodnutí do
čtrnácti kalendářních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhotoveno a odesláno účastníkovi řízení,
který o vydání písemného odůvodnění požádal a uhradil za to poplatek. V takovém případě lhůta pro
podání odvolání začíná tomuto účastníkovi řízení běžet až prvního dne, který následuje po dni doručení
písemného odůvodnění rozhodnutí. Poplatek za vypracování odůvodnění rozhodnutí ve věcech, které se
týkají 1. ligy nebo celostátní části Poháru SFČR činí 2.000, -- Kč a ve věcech, které se týkají 2. lig a
juniorských soutěží činí 1.000, -- Kč.
7. Proti všem prvoinstančním rozhodnutím odborných komisí ve věcech soutěžních, disciplinárních nebo
registračních je možné se písemně odvolat do 15 dnů ode dne jejich zveřejnění nebo v případě vyžádání
si písemného odůvodnění rozhodnutí do 15 dnů ode doručení písemného odůvodnění účastníkovi, který
o to požádal, a to k Odvolací komisi SF ČR cestou sekretariátu SF ČR. Nutnou podmínkou pro podání
odvolání je zaplacení odvolacího poplatku v částce 2.000,- Kč pro 1. ligu, 1.000,- Kč pro ostatní celostátní
soutěže formou vystavené faktury na bankovní účet FAČR.
8. Závažné nebo úmyslné porušení regulérnosti soutěže klubem nebo poškozením dobrého jména futsalu
za 3 a více kontumační výsledky jakéhokoliv druhu, může DK SF tento klub vyloučit ze soutěže.

Článek 20 – Start hráčů a cizinců
1. Možnosti startu hráčů „A“, „B“, případně „C“ týmu, hráčů do 21 let upravuje SŘ SFČR.
2. V každém mistrovském utkání celostátních soutěží v sezóně 2019/2020 musí mít klub v Zápise o utkání
uvedeno minimálně 6 hráčů s českou státní příslušností. Nastoupení menšího množství hráčů s českou
státní příslušností v mistrovském utkání podléhá disciplinárnímu řízení a bude potrestáno herními
důsledky, není ale důvodem k nesehrání utkání.
3. Možnosti startu cizinců upravuje SŘ SFČR, článek 41 upravuje tento RMS takto:
a) v soutěžním utkání 1. ligy a celostátní části Poháru FAČR může cizí státní příslušník startovat pouze,
pokud má řádně zaregistrovanou Standardní profesionální smlouvu na SF FAČR.
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b) Na soupisce může být libovolný počet cizích státních příslušníků, ale v soutěžním utkání mohou
startovat nejvýše 4 hráči, kteří jsou cizími státními příslušníky, Řídící orgán soutěže může v
odůvodněných případech počet cizích státních příslušníků navýšit.
c) ustanovení písmene b) se netýká hráčů, kteří jsou občany členských států Evropské unie, Evropského
hospodářského prostoru, jakož i občané států majících s EU uzavřeny přístupové dohody. Tito hráči
mohou nastoupit v utkání v neomezeném počtu.
Přehled států ve vztahu k Evropské Unii platný pro soutěžní ročník 2019-2020:
Členskými státy Evropské unie ve smyslu čl. 41 SŘ se rozumí: Belgie, Bulharsko, Česko, Dánsko,
Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta,
Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené
Království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko a Švédsko.
Státy Evropského hospodářského prostoru ve smyslu čl. 41 SŘ se rozumí: členské státy Evropské unie a
dále Island, Lichtenštejnsko a Norsko.
Dohody o partnerství ve smyslu čl. 41 SŘ se rozumí dohody uzavřené s kandidátskými zeměmi
Evropské unie, jimiž jsou Albánie, Černá Hora, Makedonie, Srbsko a Turecko.
Tento přehled může být během soutěžního ročníku kdykoliv doplněn novým státem, který zde doposud
dle čl. 41 SŘ není uveden.
4. Každý klub, který má hráče s jinou než českou státní příslušností, musí společně se soupiskou před
zahájením soutěže a také před dopsáním nového hráče do soupisky v průběhu soutěže zaslat na
sekretariát VV SFČR (michal.chyba@fotbal.cz a prusa@fotbal.cz) kopii cestovního pasu nebo
občanského průkazu s vyznačenou státní příslušností, která bude uvedena na platné soupisce mužstva.
Seznam hráčů, s jinou než českou státní příslušností, bude po každé změně aktualizován na
www.futsal.cz. Jestliže klub toto ustanovení RMS nesplní, bude takový hráč veden na soupisce mužstva a
nastupovat do zápasu jako cizinec, označení "CIZ".

Článek 21 – Další ustanovení
1. Případné rozdělování, slučování a jiné případy činnosti klubů řeší výhradně Směrnice pro činnost klubů
futsalu – viz Soubor přepisů, platný od 1. 9. 2012.
2. Na všechny kluby soutěží se vztahuje sazebník trestů a pokut, který je přílohou Disciplinárního řádu.
3. Start hráčů v klubech 1. a 2. ligy je omezen takto:
Konec přestupů v soutěžním ročníku je dle Přestupního řádu SF 28. 2. 2020. Po tomto termínu může být
dopsán na soupisku mužstva a nastoupit do mistrovského utkání pouze hráč klubu nebo nový hráč státní
příslušnosti ČR.
4. Během utkání smí mít mužstvo na hrací ploše 5 hrajících hráčů a dalších 15 osob na lavičce náhradníků, z
nichž max. 9 je hráčů na střídání. Počet členů realizačního týmu (doprovodu) nesmí překročit 6 osob a
mužstvo je povinno jejich jména a funkce uvést předem do Zápisu o utkání. Jsou to: vedoucí mužstva,
hlavní trenér, asistent-i trenéra, lékař a masér. Přítomnost dalších členů a příznivců klubu na ploše je
zakázána.
5. Před zahájením soutěžního ročníku uvede klub na soupisku hlavního trenéra s platnou trenérskou licencí
FAČR pro futsal. Pokud hlavní trenér nebude na utkání z jakýchkoliv důvodů přítomen, nebo je v
disciplinárním trestu, může jej zastoupit jiná osoba, která však nebude mít průkaz trenéra, ani kandidáta
trenérské licence. Pokud klub angažuje trenéra bez této licence, musí mít tento trenér evidovánu
závaznou přihlášku k trenérskému vzdělávání, včetně uhrazení účastnického poplatku. Klub, který
neangažuje trenéra s licencí nebo nebude-li jeho trenér pravidelně v soutěžních utkáních přítomen, se
vystavuje disciplinárním, případně herním důsledkům. Změnu hlavního trenéra v průběhu soutěžního
ročníku je klub povinen nahlásit VV SFČR písemně (mail, fax, dopis) na sekretariát VV SFČR. Trenér jako
jediný je oprávněn se pohybovat během utkání v technické zóně u lavičky svého mužstva a koučovat
mužstvo, nesmí však omezovat pohyb rozhodčích, či jinak narušovat průběh utkání. Zbývajících 14 osob
s výjimkou rozcvičujících se náhradníků v povoleném místě a lékař a maséra při výkonu jejich funkce, je
povinno setrvávat v klidu na lavičce náhradníků. V případě nepřítomnosti hlavního trenéra na utkání
vede mužstvo asistent trenéra, který je v zápise o utkání uveden v kolonce asistent. Pokud bude v Zápise
21

o utkání uveden trenér týmu zároveň jako hráč, bude mu v případě porušení pravidel, za které má
následovat vyloučení, vždy udělena ČK. Vyloučený hráč-trenér se pak musí vždy odebrat do šatny a
nesmí vstoupit do prostoru haly v průběhu utkání ani jako trenér.
6. Klub je povinen zajistit účast svých statutárních zástupců na zasedáních Grémií mužstev 1. ligy a 2. lig.
Neúčast podléhá disciplinárním postihům.
7. Pokud není v tomto Rozpisu mistrovských soutěží uvedeno jinak, platí v plném rozsahu ustanovení
Soutěžního řádu futsalu včetně všech aktualizací a doplňků uvedených na www.futsal.cz.

Článek 22 – Superpohár II. lig
1. Finále Superpoháru II. lig (dále jen „SP") se hraje vždy po skončení soutěžního ročníku 2. ligy východ a
západ.
2. Finále SP se zúčastní vždy jen vítězové skupin 2. ligy západ a východ.
3. Termín finále SP určí v dostatečném předstihu Výkonný výbor, dle vylosování obou skupin II. lig a po
dohodě s pořadatelským klubem.
4. Finále se hraje dle pravidel futsalu FIFA. Při nerozhodném výsledku rozhodují 3 kopy z pokutové značky
na každé straně, a dále až do rozhodnutí.
5. Do zápasu mohou zasáhnout všichni hráči klubu.
6. Do zápasu mohou zasáhnout všichni hráči klubu, kteří mají trest za počet žlutých karet.
7. Do zápasu nesmí zasáhnout hráči i funkcionáři s vyšším disciplinárním postihem. O jednotlivých
případech rozhodne Disciplinární komise Svazu futsalu ČR.
8. Pořadatelství se po každé sezoně střídá stylem západ – východ. Jeden rok se finále SP uskuteční u vítěze
východu, další rok u vítěze západu. Pokud finalista, který má finále SP pořádat, odmítne, utkání se
odehraje na palubovce druhého finalisty. V dalším ročníku se pak možnost pořadatelství finále vrací do
skupiny klubu, který ho v přechozím ročníku odmítl. Systém střídání tedy nadále pokračuje.
9. Pořadatel utkání zajistí halu, ozvučení, hlasatele, pořadatelskou službu, zápis o utkání, onlajny.com,
technický videozáznam a lokální propagaci zápasu.
10.Vítěz finále SP obdrží pohár a stane se korunovaným mistrem II. lig.
11.Finále SP nemá žádný vliv na případné postupy do 1. ligy.
12.Vítěz finále Superpoháru 2. lig obdrží „prizemoney“ ve výši 5.000 Kč.

Článek 23 – Závěrečná ustanovení
1. Nedílnou součástí tohoto Rozpisu mistrovských soutěží jsou přílohy 1–27.
2. Tento Rozpis mistrovských soutěží schválila VV SFČR na zasedání 8. 8. 2019. Jeho závazný výklad je
oprávněn provádět pouze VV SFČR.
Seznam použitých zkratek:
FAČR
VV SFČR
SF
RMS
PF
STK
DK
DŘ
SŘ
TD
KD
OFS
KFS
FSO

-

Fotbalová asociace České republiky
Výkonný výbor SF ČR
Svaz futsalu ČR
Rozpis mistrovských soutěží
Pravidla futsalu
Sportovně technická komise
Disciplinární komise
Disciplinární řád
Soutěžní řád
Technický delegát
Komise delegátů
Okresní futsalový svaz
Krajský futsalový svaz
Futsalový svaz oblasti

ŘKD
KVV
OVV
1. liga
Klub
ORK
RO
3.RO
DS
KR
FF
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-

Řídící komise divize
Krajský výkonný výbor
Okresní výkonný výbor
VARTA Futsal liga
futsalový klub, oddíl
Odvolací a revizní komise
Rozhodčí
Třetí rozhodčí
Delegát svazu
Komise rozhodčích
Final Four

