
Vážení futsalisté, 

zasílám informace před zahájením soutěžního ročníku 2019/19. Snažte se přečíst vše až do konce. 

Těm několika z Vás, kteří tak činí vždy, se omlouvám. 

Na zahajovací schůzi ročníku 19/20 byl zvolen nový Výkonný výbor Okresního svazu futsalu Děčín ve 

složení: 

Petr Procházka – předseda 

Lubomír Janoušek – místopředseda 

Jakub Němeček 

Luděk Klement 

Ondřej Michl 

 

Při hodnocení sezóny 18/19 bylo zvláště upozorňováno na dvě kontumace pro neplnění přílohy č.1 

Propozic. Vedoucí týmů si novou přílohu č.1 nastudují a budou podle ní postupovat! Řídící soutěží 

konstatoval, že nadále bude postupovat při vyhlašování kontumačních výsledků a pokut přísně dle 

ustanovení Propozic a jejich příloh. 

Týmy hrající své domácí zápasy na Kocandě budou zápasy organizovat dle přílohy č.2 Propozic, která 

pojednává o organizování zápasů na tomto hřišti.Přílohu si prostudují HLAVNĚ TÝMY HRAJÍCÍ ZDE 

NOVĚ!!! 

Kluby mající B týmy odevzdají do 20.8. 2019 soupisky mužstev. Minimální počet hráčů na soupisce se 

stanovuje na šest hráčů majících zaplaceny členské příspěvky. Soupisky budou po odevzdání před 

začátkem soutěže a pak po každém doplnění zaslány všem týmům pro případnou kontrolu. 

Mužstva hrající své domácí zápasy od 20:30 odehrají z důvodu lichého počtu týmů několik zápasů již 

od 19:30. Pozorně sledovat rozlosování! 

Kluby, jenž budou chtít i v roce 2020 čerpat dotaci na činnost, splní do 15.11. 2019 požadované úkoly. 

Změny Propozic: 

Bod č.7: Odměna rozhodčím se od 1.8. 2019 zvedá o 50 Kč za zápas.  

Bod č. 11c: Činovníci (civilně oblečeni členové oddílu na lavičce) jsou nově v Zápise o utkání označeni 

Xv kolonce číslo. Nepíše se trenér, masér apod. Pokud u jména nebude číslo nebo X - chybně 

vyplněný Zápis o utkání – 50 Kč pokuta. 

Bod č.17: Stejný bodový zisk. Při stejném bodovém zisku dvou týmů je prvním kritériem kontumace 

jednoho ze vzájemných zápasů. 

Pro nový ročník si obstarají všechny týmy dva míče dle pravidel. 

Uzávěrka přihlášek do Okresního poháru je 31.10. 2019. Propozice poháru budou obsahovat tyto 

změny: 

Postup do krajského poháru lze odmítnout 

Jelikož platí nový přestupní řád, bude pro pohár platit toto ustanovení: 

Pro období 1.12. 2019 – 15.3. 2020 lze podávat hostování v rámci klubů okresu Děčín. Platné bude 

jen pro zápasy Okresního poháru. Hostování bude evidováno jen na Okresním futsalovém svazu 

Děčín. Poplatek je stanoven na 50 Kč. Na adresu registracefutsal@fotbal.cz se nebude nic odesílat. 

Vše bude přesně popsáno v Propozicích pohárové soutěže. 

 

Od 1.7. 2019 vstoupil bez předchozího upozornění ze Svazu nový registrační a přestupní řád. 

Za vyřízení nové registrace, přestupu se nově neplatí žádný poplatek!!! 

NEPLÉST S ČLENSKÝM PŘÍSPĚVKEM 100 KČ NA ROK. TEN SE PLATÍ DÁLE!!! 

mailto:registracefutsal@fotbal.cz


Nelze podat hostování, lze jen přestupovat. Přestoupit lze třikrát během soutěžního ročníku, ale hráč 

může nastoupit k utkání jen za dva kluby. 

Příklad č.1: Hráč je 1.8. registrován za klub A, neodehraje za něj žádný zápas. Přestoupí do klubu B, za 

který odehraje několik zápasů (1. přestup). Pak přestoupí do klubu C, za který odehraje zápasy(2. 

přestup). Další (třetí přestup) může být jen do klubu B. 

Příklad č. 2: Hráč odehraje za klub A zápasy, přestoupí do klubu B, za který odehraje zápasy (1. 

přestup). Druhý a třetí přestup může být jen mezi týmy A a B. 

Možností je samozřejmě více. 

Těch několik z Vás, co četlo důležité sdělení VV SF ČR k registračnímu a přestupnímu řádu nebo naši 

novou přílohu č.1 Propozic,se určitě leklo, že přestupy se mohou podávat jen do 29. 2. 2020. Vím, 

jaké těžkosti by to některým z Vás přineslo pro jaro 2020. Proti tomuto ustanovení se zvedla vlna 

kritiky a jsme blízko tomu, aby se v tomto bodě přestupní řád vrátil do původní podoby. 

Novela přestupní řádu se velmi dotkla naší přílohy č.1 Propozic tak, jak byla prezentována na 

zahajovací schůzi soutěžního ročníku 19/20. V průběhu července Vám byla zaslána nová, 

přepracovaná příloha č.1. Najdete ji také na titulní stránce www.futsaldc.cz 

Co se pro Vás mění? Nikam neposíláte žádné peníze. Přestupy lze podávat jen do 29.2. 2020 (v blízké 

době se toto změní). 

Žádám předsedy klubů i jejich zástupce o prostudování Propozic a jejich příloh. Mnoho z Vás 

Propozice nikdy nečetlo a pak se velmi diví, když nastane nějaký problém.  

 

Přeji Vašim klubům úspěšný ročník 2019/20. Mnoho štěstí. 

 

 

 

                                                                                                                                  Petr Procházka 

 

 

 

 


