P07. Poplatky za změny v termínové listině
VV SFČR schválil níže uvedené poplatky za změny místa nebo termínu utkání. Nahlášení jakýchkoli změn
oproti úředně stanoveným termínům a začátkům zápasů po dni jejich zveřejnění na oficiálních stránkách
www.futsal.cz podléhá poplatkům dle níže uvedených sazeb:
Změny nesmí odporovat Směrnici o činnosti členských klubů futsalu a prováděcímu předpisu k této Směrnici.

Nahlášení změn:
I. do 30 dní před konáním utkání:
1) Posunutí začátku utkání o každou započatou hodinu od zvoleného úředního začátku
poplatek svazu
100,-Kč (max. 500,-Kč)
poplatek hostujícímu klubu
300,-Kč (max. 1 000,- Kč)
2) Změna místa konání (lze nejvýše do sousedního okresu)
mimo sídlo, ale v rámci okresu
poplatek svazu
200,-Kč
poplatek hostujícímu klubu
200,-Kč
mimo okres do vzdálenosti 70 km
poplatek svazu
poplatek hostujícímu klubu

500,-Kč
500,-Kč

II. v rozmezí 29 - 19 dní před konáním utkání :
Údaje viz I. násobeno koeficientem: 1.liga – koef. 2, 2. liga – koef. 1,5.

III. v rozmezí 18 - 7 dní před konáním utkání :
Údaje viz II. násobeno koeficientem: 1.liga – koef. 3, 2. liga – koef. 2.

IV. méně než 7 dní před konáním utkání :
Případ bude posouzen individuálně STK nebo VV SFČR.

Překlad utkání na jiný termín (s výjimkou překladů schválených VV SFČR, např. kvalifikace MS, UEFA Futsal
Champions League, apod.) je možný pouze v prokazatelně odůvodněných případech, a to za splnění
následujících podmínek:
1) změna je pořádajícím klubem ohlášena minimálně 20 dní předem (1.Futsal liga), a 10 dní (II. liga)
2) se změnou termínu písemně projeví souhlas oba zúčastněné kluby
3) pořádající klub uhradí poplatek do 10.000,-Kč (1.liga), resp. do 5.000,-Kč (2.liga, 1.juniorská liga a
dorostenecká liga). O výši poplatku rozhodne na základě návrhu STK Výkonný výbor SFČR. STK nemusí tento
poplatek navrhnout vůbec v případě, kdy je přeložení utkání ku prospěchu dobrého jména a propagace futsalu
(například termín utkání koliduje s jinou významnou sportovní, či kulturní akcí, nebo může být díky změně
termínu její programovou součástí), a je naplněn bod 2). STK může v odůvodněných případech rozhodnout o
zkrácení termínu v bodě 1).
4) utkání bude sehráno v rozmezí tří dnů ode dne, na který byl stanoven původní termín, formou dohrávky, či
předehrávky kola (maximálně tři dny před, nebo po původním termínu), za splnění předchozích bodů.
5) Možnost změny termínu (data) utkání neplatí pro poslední 3 soutěžní kola.
Postup pro stanovení nového termínu utkání, případně utkání Poháru SFČR:
- viz RMS, článek 3
Poznámka:
V případě změny termínu utkání, které již bylo zařazeno do vysílání ČT, uhradí dále pořádající klub kompletní
náhrady škod, vyplývající ze smlouvy VV SFČR s Českou televizí. Klub se rovněž vystavuje postihu za poškození
dobrého jména futsalu FIFA.
Tento Sazebník poplatků schválen VV SFČR s účinností od 10.8.2021 do odvolání. Je nedílnou součástí Rozpisu
mistrovských soutěží 2021-2022 a jeho závazný výklad provádí VV SFČR.

