
INFORMACE ZE HAJOVACÍHO SEMINÁŘE SOUTĚŽNÍ SEZÓNY 2021/22                      

DOPLNĚNÉ O DALŠÍ NOVINKY Z FUTSALOVÉHO PROSTŘEDÍ 

 

V úvodu proběhla Valná Hromada  Futsalu Děčín z.s. 

Byl zvolen výbor Futsalu Děčín z.s. ve složení: 

Petr Procházka – předseda 

Lubomír Janoušek – místopředseda 

Luděk Klement – sekretář 

Jakub Němeček 

Josef Florián 

 

Po skončení VH začal před sezónní seminář který se zabýval přípravou nového soutěžního ročníku a 

budoucností futsalu v Děčíně. 

Pro nový soutěžní ročník 2021/22 jsou týmy rozděleni do tří soutěží (3x6). Hrát se bude systémem 4x 

každý s každým. Do okresního přeboru a 1. třídy postupuje jen vítěz soutěže. Bylo jednohlasně 

odsouhlaseno, že POSTUP NELZE ODMÍNTNOU!! Samozřejmě mimo případného postupu béčka 

v situaci kdy áčko hraje stejnou soutěž. V tom případě postupuje za stejných podmínek další tým 

v pořadí. Sestupují poslední celky v tabulce. 

 

Pronájem hřiště+doplatek pokut je nutno zaplatit do 31.7. 2021. 

Končí vyjímky v ústroji. Tým musí mít stejná trika opatřená čísly, stejné trenky a stulpny. 

 

Při kontumaci zavedeno nové pravidlo: pokud se neúčast týmu na zápase ohlásí řediteli soutěží do 

dvou hodin před úředním začátkem postupuje se dle starých pravidel. Pokud se nahlásí po tomto 

termínu platí tým navíc pořádkovou pokutu 300 Kč. Důvodem je, že stále více hráčů dojíždí na zápasy 

z poměrně velké dálky (Teplice, Rybniště, Č. Lípa). Toto ustanovení bylo schváleno jednomyslně!!! 

Nadále platí při jakékoli kontumaci povinnost domácího celku zaplatit před úředním začátkem zápasu 

rozhodčího. Z výše popsaných důvodů se již nemusí celek který takovýto zápas vyhraje kontumačně 

dostavit před úředním začátkem zápasu na hřiště. Vše se vyřídí telefonicky z ředitelem soutěží. O 

kontumaci nerozhoduje telefonický kontakt mezi týmy, ale jen s ředitelem soutěží!!! 

 

Pokuta za ne dohrání soutěže byla v Okresním přeboru snížena z 5000 na 3000Kč tak jako v ostatních 

soutěžích.  

 

Byla schválena úprava Propozic při stanovení závěrečné tabulky při stejném bodovém zisku týmů a ne 

dohrání plného počtu 20 kol. 

 

Ředitel soutěží důrazně apeloval na dodržování přílohy č.2 Propozic – organizace zápasů na Kocandě. 

 

Všichni vedoucí mužstev mají povinnost nastudovat nové Propozice a jejich přílohy. Všechny výše 

uvedené změny i některé další jsou v nich zaneseny. Ještě pořád se najdou jedinci kteří se diví, že 

musejí mít dva míče nebo neví jak se dělá přestup/registrace apod. 

 



Týmy které budou chtít i v roce 2022 čerpat dotaci města Děčín ( letos 1750 Kč na tým) mají 

povinnost nahlásit do 31.10. 2021 alespoň jednoho mládežníka  2002 – 2006 

 

Od října 2021 startuje tým DC United pod hlavičkou Futsal Děčín v Krajském přeboru. Okresní Svaz 

Futsalu ve spolupráci s Krajským Svazem poskytne týmu DC United/Futsal Děčín pomoc při startu 

v soutěži. Jak finanční tak při toleranci registrací a umožnění současného startu jak v okresních 

soutěžích tak v Krajském přeboru. Jde o pět týdnů v říjnu, začátkem listopadu. Krajský přebor se hraje 

říjen – březen. Oba Svazy tak rozhodly v zájmu rozvoje futsalu jak v Ústeckém Kraji tak na Okrese 

Děčín. 

 

Druhá polovina semináře se věnovala budoucí  organizační struktuře futsalu na okrese Děčín. Svaz 

Futsalu tlačí týmy i  z těch nejnižších soutěží aby si založili zapsané spolky. Tento postup seminář 

důrazně odmítl. Hlavně pro jeho časovou a administrativní náročnost která založením spolku nekončí, 

ale do následujících let díky postupující digitalizaci státní správy přináší mnoho dalších povinností. 

(Účetní, daňové uzávěrky, výroční správy, zápisy z Valných hromad, souhlas vlastníka nemovitosti ze 

sídlem spolku,  určení skutečného vlastníka, placení rozhodčích fakturami atd.) 

Seminář proto jednomyslně rozhodl, že pokud nebude jiné cesty opustíme Svaz Futsalu ČR a soutěže 

si budeme řídit a hlavně organizovat mimo Svaz pod hlavičkou Futsalu Děčín z.s.  Naším střešním 

orgánem by byla Ústecká Asociace Futsalu. 

Zřídíme vlastní, jednoduchý registrační/přestupní systém. Pokud by tato situace nastala Vaším 

úkolem by bylo vyplnit soupisku kterou obdržíte. Tam napíšete jméno klubu a všechny hráče 

v současnosti registrované ve vašem klubu které bude chtít převést do“ nového svazu“. Někteří máte 

registrováno až 90 hráčů, opravdu nemusíte převádět všechny.  

Za registraci ani přestupy se nebude platit žádný poplatek. 

Členské příspěvky (jako spolek je musíme mít) se budou platit paušálně. Jejich výše byla stanovena na 

1200 Kč za tým pro kalendářní rok. Béčka budou platit 800 Kč. Z této částky Vám bude po jarním 

zaplacení čl.  příspěvků 300 Kč před podzimem vráceno. Členské příspěvky se stále budou platit za 

kalendářní ne soutěžní rok. Proto před jarem.  

Všichni mladí hráči do 23 let přestoupí ve Svazu Futsalu ČR z Vašich klubů do Futsalu Děčín. Poplatky 

za přestup uhradí Futsal Děčín. Vám jako předsedům klubů byl přestup do Futsalu Děčín také důrazně 

doporučen.  

V současnosti (14.7.) to vypadá, že nejméně podzim odehrajeme dle „starých“ pravidel a zatím se nic 

nezmění. Ale  výše popsané může nastat kdykoli jelikož na Svazu Futsalu zatím nikdo nic oficiálně neví 

a mé informace jsou jen „mimo zápis“. 

Buďte proto prosím připraveni na změnu. Pro Vás to znamená vyplnit soupisku do našeho 

registračního/přestupového „systému“. Pokud bychom to spustili dostanete další informace. Teď by 

to bylo  předčasné. 

Takto na papíře to vypadá pro někoho složitě, ale snažili bychom se to dělat s Romanem  Barillou 

(autor registračního systému) co nejjednodušší. 

Pro Vás by to znamenalo tyto výhody:  

Placení členských příspěvků paušálně (nemusíte hlídat každého nového/staronového hráče) 

Přestupy zdarma. 

Znovu opakuji zatím jedeme postaru (registrace/přestupy/ čl. příspěvky) dle přílohy č.1 Propozic!!!! 

 

V Děčíně dne  14.07. 2021                                              Petr Procházka  



 

 

 

 


