
INFORMACE Z FUTSALOVÉ SCHŮZE KONANÉ DNE 24.3. 2022 

 

Hodnocení podzimu: se systémem 3x6 panuje většinově spokojenost. Bylo poděkováno týmu Pop 

Servis díky němuž bylo možno soutěže takto rozdělit a vyjádřeno přání, že soutěž dokončí. 

Předseda upozornil na mizející soutěživost. Půlka týmů (9) skončí na medailových pozicích a obdrží 

pohár. To není obvyklé.  

Bylo upozorněno na nesprávnou kritiku „B“ mužstev za které nastupují hráči 

z „A“ týmů a zápasy prý nejsou „regulérní“. Tuto kritiku předseda tvrdě odmítl. Dotyčné kluby 

neporušují řádné ustanovení Soutěžního řádu, Propozic. Kdyby nehrálo jen jedno béčko nemohli  

bychom soutěže rozdělit na 3x6 stejně jako v případě Pop Servisu.  

 

Zimní přestávka. Vítězem poháru se stala Nota.  

 Družstvo U15 Futsalu Děčín skončilo třetí v Krajském přeboru své kategorie.  

Všichni přítomní poděkovali hráčům Futsalu Děčín za výbornou reprezentaci  v krajském přeboru 

dospělých kde skončili na výborném druhém místě. 

 

Pokyny před jarem: Změna předsedy DC Bombers.  

Do prvního zápasu zaplatit členské příspěvky!!! 

Na Kocandě dodržovat přílohu č.2 Propozic (předávání klíčů, otevíraní šaten) HLAVNĚ DC UNITED!!! 

Na žádost týmu DC United byla jednomyslně, bez připomínek schválená jejich žádost možné 

registraci některých hráčů ve Futsalu Děčín a některých v DC United. Důvodem jsou tisícové částky za 

platbu přestupu pro jaro do DC United a na podzim opět do Futsalu Děčín.  Každý přestup do Futsalu 

Děčín stojí 200 Kč jelikož jde o tým Krajského přeboru. Při patnácti hráčích by to ročně dělalo 4500 

Kč. (100 Kč zpátky pro jaro do DC United, 200 Kč v říjnu před začátkem Kraje do Futsalu Děčín) 

Budou vypracovány přesné soupisky A+B DC United kde bude u každého jména uvedeno kde je 

dotyčný v systému FUTIS registrován. Bez těchto soupisek a samozřejmě zaplacených čl. příspěvků u 

uvedených hráčů nebude mužstvům DC United umožněn start v soutěži pro jaro 2022. 

Při dlouhodobém onemocnění rozhodčího Dostála je stav rozhodčích „na hraně“. Jeden spolehlivý 

který by mohl každý den (důchodce) by se hodil. 

Z důvodu zvýšení  cen za poháry a další ceny (sošky, medaile) a rozdělení do tří soutěží na což nebylo 

v původním startovném pamatováno bylo rozhodnuto: medaile za vítězství obdrží jenom hráči 

vítězného celku Okresního přeboru. Ceny pro nejlepšího střelce obdrží jen vítězové v jednotlivých 

soutěžích. Všechny celky na 1.-3. místech všech soutěží obdrží pohár. 

Týmy vyzvány aby zlepšili ústrojovou kázeň. Včasné odevzdávání Zápisu o utkání rozhodčímu. 

Všeobecně příchod k utkání. 

 

Všeobecné: Na případné oddělení od Svazu futsalu máme již naspořeno 9000 Kč. Částka se od června 

2021 zvýšila díky šetrnosti předsedy o 4000 Kč. 

Do 30.10. 2022 nahlásí všechny týmy mládežníka 2003 – 2008. 

 

Nový soutěžní ročník 2022/23: termín  uzávěrky přihlášek (platby startovného) je stanoven 

 na 21.06. 2022. Schůze se uskuteční ve středu 29.06. 2022. Rozdělení soutěží bude jasné až po 

termínu přihlášek. Do té doby půjde jen o spekulace. 

          


