RMS, úprava
RMS 2020-2021, článek 3, odst. 13
Stanovení náhradních termínů utkání:
 Nelze-li utkání sehrát v řádném termínu, jsou kluby povinny dohodnout se na
náhradním termínu.
 Pokud se v případě odložených utkání kluby nedohodnou do určeného data (podle
pokynů VV SFČR) na novém termínu utkání, navrhne organizátor utkání, nejpozději
do 3 dnů po oznámení o odložení nebo nesehraní, hostujícímu klubu 3 termíny v
úředních časech podle odst. číslo 4-6 tohoto článku RMS a to minimálně v deseti
kalendářních dnech s minimálním rozmezím třech kalendářních dnů mezi
navrhovanými termíny.
 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 elektronicky poštou. Z uvedených termínů je hostující klub povinen 1 termín
přijmout. V případě, že tak neučiní písemně do 3 pracovních dnů, stanoví konečný
termín organizátor utkání. Termín takového utkání musí být oznámen písemně na
adresy sekretariátu VV sekretariat@futsal.cz nejméně 7 dnů před konáním utkání z
důvodů řádného obsazení utkání RO a DS.
Nové znění:
Stanovení náhradních termínů utkání pro kluby 1 ligy:
 Nelze-li utkání sehrát v řádném termínu, jsou kluby povinny dohodnout se na
náhradním termínu.
 Pokud se v případě odložených utkání kluby nedohodnou do určeného data (podle
pokynů STK popř. VV SFČR) na novém termínu utkání, navrhne organizátor utkání po
oznámení o odložení nebo nesehraní, hostujícímu klubu jeden termín v úředním
čase podle odst. číslo 4-6 tohoto článku RMS.
 Pro odložené utkání je úředním hracím dnem také pondělí, úterý a středa s úředním
začátkem od 19.00 do 21.00 hodin. Tento termín současně oznámí řídícímu orgánu
soutěže, a to vše elektronicky poštou. Hostující klub je povinen termín přijmout.
Termín takového utkání musí být oznámen písemně na adresy sekretariátu VV
sekretariat@futsal.cz nejméně 7 dnů před konáním utkání z důvodů řádného
obsazení utkání RO a DS. Termín musí schválit STK SFČR svým rozhodnutím.
 za změny termínů, které schválí STK SFČR nebude udělovat žádné poplatky
RMS 2020-2021, článek 3, odst. 12
Všechna odložená utkání základní části 1. ligy musí být odehrána nejpozději do 30-ti dnů od
původně stanoveného termínu, nejpozději však do:
25. 3. 2021 17. 4. 2021 u 1. ligy
25. 2. 2021 u 2. ligy západ
28. 1. 2021 u 2. ligy východ
5. 3. 2021 u 1. ligy žen
28. 1. 2021 u Dorostenecké ligy futsalu, Juniorské ligy futsalu

RMS 2020-2021, článek 3, odst. 10
Zrušení celého znění:
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 26. 03. 2021 (21. kolo) a pátek 2. 4. 2021 (22. kolo), vše od 20.00 hodin,
2. liga západ: pátek 5. 3. 2021 (22. kolo), vše od 20.00 hodin,

2. liga východ: pátek 5. 2. 2021 (22. kolo), vše od 20.00 hodin.
Výjimkou mohou být TV utkání, rozhodnutí STK nebo VV SFČR.
RMS 2020-2021, článek 3, odst.6
Úřední začátky si kluby pro utkání základní části i play-off 1. ligy a 2. ligy 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).
Nové znění:
Úřední začátky si kluby pro utkání základní části 1. ligy stanoví takto:
 v pondělí, v úterý a ve středu od 19,00 do 21,00 hod. (v případě dohody obou klubů
nejdříve od 18,00 hod).
 v pátek od 19,00 do 21,00 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 21,00 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).

RMS 2020-2021, článek 7, odst. 8
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 vedoucí příslušného
družstva a do své zprávy ji uvede rovněž i delegát. Bližší podrobnosti používání rozlišovacích
dresů upravují PF. Toto ustanovení neplatí ve všech soutěžích futsalu dočasně do 31. 12.
2020 30. 6. 2021.

Změny byly schváleny VV SFČR dne 23. 12. 2020 a nabývají účinnosti od 1. 1. 2021.

