RMS SR 2020-2021
Článek 18 – Povinnosti organizátora utkání (pořadatele)
Pořadatel utkání 1. FUTSAL ligy:
1. Pro organizátora utkání, pořadatele, kluby, hráče, realizační týmy, rozhodčí a delegáty platí příloha RMS
Protokol zvláštních opatření. Pro kluby platí Metodický pokyn pro kluby 1. FUTSAL ligy a pro rozhodčí
a delegáty platí Metodický pokyn pro rozhodčí a delegáty svazu. Dále je organizátor utkání, kluby, hráči
a realizační týmy, pořadatelé, rozhodčí a delegáti povinni se dále řídit aktuálními ustanoveními
Ministerstva zdravotnictví a příslušných krajských hygienických stanic, popřípadě nařízení příslušných
krajských, městských úřadů a obcí.
2. Pořádat utkání pouze v hale, která je na Listině hal doporučených STK (Halovou komisí) VV SFČR a
schválená VV SFČR pro soutěžní ročník 2020/2021, viz příloha tohoto RMS.
3. 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, které jsou součástí
sportovní haly. (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.
4. Zpřístupnit vstup do haly a šaten 90 minut před úředním začátkem utkání.
5. Zpřístupnit hrací plochu před úředním začátkem utkání oběma družstvům pro rozcvičení minimálně 45
minut.
6. Zajistit časomíru, a to buď pevně zabudovanou, nebo přenosnou a její odbornou proškolenou obsluhu.
Pro případ nenadálé poruchy časomíry mít okamžitě připravenou náhradní časomíru (šachové hodiny,
stopky aj.). Funkci časoměřiče nelze kumulovat s jinou funkcí pořadatelského sboru.
7. Zajistit zařízení na signalizaci a počítání akumulovaných faulů (u časomíry nebo stolku časoměřiče) a
akustickou signalizaci 5. akumulovaného faulu.
8. 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.
9. Ve všech soutěžních utkáních 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
schválenou hudební produkci, kterou 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.
10. a) zajistit pořadatelskou službu (všichni pořadatelé musí být starší 18 let), tj. hlavního pořadatele a
pořadatele minimálně 5 osob, kteří jsou viditelně označeni rozlišovacími vestami a vším potřebným pro
organizační zabezpečení utkání v souladu se SŘ futsalu. Dále zajistit nejméně jednu osobu pro obsluhu
utěráku hrací plochy. Hlavní pořadatel je povinen před utkáním zajistit kontakt delegáta se zástupcem
správy haly (správce, vrátný, strojník aj.).
b) Je zakázáno vykonávat pořadatelskou službu hráči a členy realizačního týmu.
c) Hlavní pořadatel musí být v místě konání utkání přítomen minimálně 90 minut před úředním
začátkem, ostatní pořadatelé jsou povinni se dostavit alespoň 60 min před začátkem utkání.
d) 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 svazu /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.
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e) Po skončení utkání musí být hlavní pořadatel, 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 přítomen než rozhodčí,
delegát a hostující tým, odjedou vlastní dopravou z utkání.
f) při zápasech finálové série play-off dodržení obou slavnostních ceremoniálů, a to jak úvodního
(vyvěšení státní vlajky a dalších čestných vlajek, zajištění reprodukce státní hymny), tak závěrečného při
posledním finálovém utkání (předání pohárů a medailí oběma finalistům).
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, členy realizačních týmů a dále těmi funkcionáři klubu, kteří mají jiné povinnosti
spojené s utkáním:
- čili tzv. výhradní zdravotnická specializace. Bez zdravotního zabezpečení s potvrzením odborné
způsobilosti nebude utkání futsalových soutěží zahájeno.
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 propagaci utkání ve svém regionu (plakáty, regionální tisk, rozhlas, TV). Zajistit
přístup a podmínky pro práci štábů TV a novinářů (i po utkání). Zajistit zástupcům médií Zápisu o utkání.
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 utkání 1. ligy musí mít v hale k dispozici tiskárnu popř. kopírovací zařízení.
Zajistit rozhodčím a delegátům před utkáním, v jeho průběhu a po utkání pitný režim.
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, delegátů a
hostujícího týmu v těsné blízkosti sportovní haly, kde se bude utkání konat. Organizátor utkání je
povinen zajistit bezpečnost rozhodčích, delegátů, hráčů a realizačních týmů zúčastněných klubů ve
sportovní hale, a na vyžádání v jejím bezprostředním okolí (např. v rámci sportovního areálu, v němž se
sportovní hala nachází, parkoviště apod.), až do doby opuštění lokality uvedenými účastníky utkání.
Ukončením utkání, nebo sportovní akce delegátem SFČR, není ukončena povinnost zajistit tyto
bezpečnostní opatření. Pořadatelský klub je povinen zajistit bezpečnost veškerých dopravních
prostředků, které slouží k dopravě na utkání uvedených účastníků sportovní akce.
a) Kluby jsou povinny v dostatečném předstihu vzájemně spolupracovat na výměně informací. Hostující
klub je povinen informovat pořadatelský klub s dostatečným předstihem, minimálně 48 hodin před
utkáním, o způsobu dopravy, času příjezdu.
b) Jak pořadatelský (organizátor utkání), tak hostující klub jsou povinny neprodleně písemně informovat
Sekretariát VV SFČR (Ligového sekretáře) o jakýchkoliv vzniklých bezpečnostních rizicích s utkáním
spojených, a to nejen s dlouhodobým předstihem, ale zejména v případě nenadálé eskalace těchto rizik
během posledních 48 hod. před utkáním.
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c) Z hlediska legislativy se pořadatel kromě příslušných ustanovení SŘ a Rozpisem soutěží futsalu řídí
zákonem č. 273/2008 Sb. (o České policii) a zákonem č. 274/2008 Sb. (novela zákona o PČR a o podpoře
sportu).
d) Před halou nebo u vstupu do haly, případně na vrátnici, musí být vyvěšen „Návštěvní řád“.
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