P10. Směrnice o nominacích do reprezentace futsalu ČR
Tato Směrnice o nominacích reprezentací futsalu České republiky (dále jen ČR)
stanovuje parametry práv a povinností, kterými se při nominacích do reprezentací
futsalu ČR „A“, „U-21“, „U-19“, „žen“ a „Akademiků“ řídí hráči, členové realizačních
týmů, kluby, trenéři i sekretariát SFČR. Tato směrnice se týká výhradně hráčů
s českou státní příslušností a klubů působících v ČR (na mezinárodním poli platí
předpisy FIFA – nominace hráče ze zahraničního klubu).
1) Povinnost reprezentovat – hráči + realizační týmy
Práva a povinnosti hráčů i členů realizačního týmu definuje smlouva s SFČR. Podpis této
smlouvy je dobrovolný. Každý hráč/člen realizačního týmu všech reprezentací futsalu ČR
musí mít řádně podepsanou smlouvu s SFČR (výjimkou je nominace na 1. reprezentační akci
nebo na 1. reprezentační akci po ukončení platnosti „staré“ smlouvy).
2) Povinnosti klubů o uvolňování hráčů do reprezentací
a) Kluby jsou na základě předpisů FIFA, UEFA, FAČR a SFČR, povinny uvolňovat své hráče pro
potřeby reprezentací futsalu ČR (pokud jsou řádně splněny všechny podmínky a termíny této
směrnice – viz níže).
b) Kluby mají povinnost potvrdit účast svých hráčů na akcích futsalové reprezentace ČR
obratem po jejím obdržení dle čl.3b této směrnice – termín: nejpozději 14 kalendářních dní
před zahájením repre akce a to na mailové adresy uvedené v textu mailu u každé konkrétní
nominace (zpravidla jedna adresa na sekretariát SFČR a druhá hlavnímu trenérovi dané
reprezentace futsalu).
c) Kluby mají povinnost omluvit svého hráče z důvodu zranění (příp. jiného závažného
důvodu) a to obratem po zjištění této skutečnosti (zpravidla jedna adresa na sekretariát SFČR
a druhá hlavnímu trenérovi dané reprezentace futsalu).
d) Kluby jsou povinny uvolňovat své hráče uvedené v nominacích mezi náhradníky termínově
kdykoliv budou tito hráči nominováni (zejména za hráče omluvené dle čl.2c této směrnice).
3) Pravidla a termíny pro nominování hráčů
a) Oficiální nominaci hráčů a realizačního týmu provádí výhradně schválený hlavní trenér
dané reprezentace futsalu ČR – tuto oficiální nominaci musí provést mailem na adresu
sekretariátu VV SFČR nejpozději 18 kalendářních dní před konkrétní akcí. Součástí této
oficiální nominace musí být i náhradníci.
b) Sekretariát VV SFČR zašle mailovou/úvodní podobu oficiální nominace obratem opět
mailovou formou na všechny kluby, které mají hráče v reprezentaci – termín: nejpozději 16
kalendářních dní před akcí.
c) Sekretariát VV SFČR zajistí zveřejnění každé oficiální nominace na reprezentační akci
futsalu na oficiálních stránkách futsal.cz + stránkách efutsal.cz nejpozději 16 kalendářních dní
před akcí.
d) Sekretariát VV SFČR zajistí vyhotovení formální nominace SFČR nejpozději 8 kalendářních
dní před akcí – tato formální nominace bude mailem rozeslána klubům, které mají hráče
v nominaci. Tato formální nominace bude také předána hráčům a členům realizačních týmů
v papírové podobě přímo na akci reprezentace.
e) Nominování hráče do reprezentace ČR, který nebyl v oficiální nominaci (ani mezi
náhradníky) je možné jen na základě vzájemné dohody klubu a hlavního trenéra dané
reprezentace.

4) Pravidla pro překlady mistrovských utkání z důvodů nominace do reprezentací
a) Kluby si mohou přeložit mistrovská utkání v případě, že mají v oficiální nominaci
minimálně jednoho hráče z reprezentace ČR „A“ nebo reprezentace ČR „U-21“ nebo
reprezentace ČR „akademiků“ nebo dva hráče reprezentace ČR „U-19“, pro týmy ženského
futsalu, pak minimálně jednu hráčku v reprezentaci futsalu ČR „žen“.
b) Kluby jsou povinny oznámit žádost o překlad, v souladu s čl.4a této směrnice, nejpozději
10 kalendářních dní před svým mistrovským utkáním. Pozdější žádost o překlad již musí být
schválena soupeřem a následně jako společná žádost obou klubů ještě STK příslušné
soutěže.
c) V případě nominace náhradníka platí:
- Pokud se trenér reprezentace ČR rozhodne nominovat náhradníka méně než sedm dní
před utkáním, má klub právo tohoto hráče neuvolnit, pokud nedospěje k dohodě se
soupeřem dotčeného ligového utkání o odložení tohoto utkání.
- Jestliže je náhradník nominován po vzájemné dohodě klubu s hlavním trenérem dané
reprezentace ČR (klub souhlasí s nominací) v termínu, který je menší než sedm dní před
utkáním, nemůže již dotyčný klub následně uplatnit právo na přeložení termínu utkání.
Klub má však právo nominaci odmítnout – bod a).
- Po nominování náhradníka může klub do 48 hodin po této nominaci odložit utkání,
pokud se nejedná o termín méně než sedm dní před tímto utkáním.
d) Klub má právo přeložit mistrovská utkání při splnění bodu 4 a) pouze v případě, že akce
reprezentace ČR přímo koliduje s termínem mistrovského utkání klubu. V případě, že utkání,
resp. termín akce klubu na sebe navazují, má klub právo na překlad utkání, jestliže je doba
mezi uvolněním hráče k/z reprezentační akci/e a časem konání mistrovského utkání kratší,
než 24 hodin.
5) Pravidla pro nominaci hráčů/členů realizačních týmů v zahraničí
a) V souladu s PŘ FIFA odešle sekretariát SFČR informaci o nominaci hráče/člena realizačního
týmu do zahraničního klubu mailovou formou nejpozději 10 kalendářních dní před zahájením
repre akce
b) Zahraniční kluby mají analogickou povinnost uvolňovat své hráče/členy realizačních týmů
na repre akce, ale pouze na akce v oficiálních mezinárodních termínech FIFA/UEFA.
6) Závěrečná ustanovení
a) U všech termínů této Směrnice platí, v případě neposkytnutí součinnosti, pravidlo
posunutí termínů o analogickou délku zdržení způsobené neposkytnutím součinnosti.
Veškerá neposkytnutí součinnosti musí být schválena VV SFČR a o uplatnění tohoto bodu
musí být obratem informovány veškeré příslušné futsalové složky (trenéři, sekretariát, kluby,
hráči, ad.)
b) Tato Směrnice o nominacích do reprezentací futsalu ČR byla schválena VV SFČR s účinností
od 10.8.2021

