
   INFORMACE ZE ZAHAJOVACÍ SCHŮZE OKRESNÍCH FUTSALOVÝCH SOUTĚŽÍ  
         A POKYNY PŘED ZAHÁJENÍM PODZIMNÍ ČÁSTI SEZÓNY 2015 

                 

 

 Před zahajovací schůzí se odhlásilo se soutěže mužstvo FK Denas Děčín „B“. Zástupci týmů 
1. třídy k tomu odhlasovali toto rozhodnutí: Tým FK Denas „B“ je povinen do zahájení soutěží 

(17.8. 2015) doplatit pokuty za minulý ročník (300 Kč). Dále musí každý hráč  z jarní soupisky 

Denas „B“ který bude chtít uskutečnit přestup/hostování do jiného celku nebo nastoupit za 

Denas „A“ nejprve zaplatit pokutu 300 Kč. Dle Propozic bod 14. 

Díky tomuto odhlášení nastávají změny v rozlosování obou soutěží. Vedoucí týmů jsou 

povinni vše sledovat a změny sdělit svým hráčům. 

Byla přijata nová Příloha č.1 Propozic. Při registrování,přestupu/hostování,placení členských 

příspěvků je nutno postupovat přesně dle ní. Předseda D.A.F. žádá o elektronické podávání 

těchto žádostí. Zasílání poštou je pomalé a stejně příští rok skončí. 

Byla založena facebooková stránka Futsal Děčín. Slouží pro rychlé informování o výsledcích 

daného dne. Je jen informativní a není oficiální.  Oficiální výsledky, tresty a další informace 

budou nadále na: www.futsaldc.cz a vedoucí celků jsou povinni je sledovat. Obvykle bývají 

aktualizovány v neděli. 

Vedoucí týmů byli požádání o minimalizování kontumačních výsledů. Dále byli upozorněni na 

postup placení náhrad a pokut při kontumaci. 

Novým členem výboru D.A.F. byl zvolen Luděk Klement  (Nota). 

Od 24.8. 2015 budou na futsaldc/dokumenty umístěny Soupisky týmů co mají „B“ mužstva 

pro snadnější kontrolu oprávněnosti startu. 

Ke dni 31.12. 2015 bude Děčínská Asociace Futsalu u Krajského soudu Ústí n/l 

transformována z občanského sdružení na zapsaný spolek. Vše zajišťuje předseda D.A.F. 

Přihlášku do poháru FAČR ve futsalu 2015/16 je možno podat do 31.10. 2015. 

Mužstva co chtějí čerpat dotaci magistrátu i v roce 2016 jsou povinni do 15.11. 2015 

odevzdat seznam nově zaregistrovaných hráčů. 

Od prvního kola nové sezóny bude pokutou trestáno jestliže tým bude hrát část nebo celý 

zápas v počtu 3+1. Samozřejmě mimo času vyloučení. 

Byl vydán nový příkladový sazebník trestů a pokut.  

Pokuta 100 Kč za omluvenou neúčast na zahajovací schůzi: Slovanka, Pop Servis, Huntířov, 

Rudá Hvězda.. 

Pokuta 300 Kč za pozdní zaplacení pronájmu hříště – Stará dáma. Zaplaceno! 

 

      

                                                                                                           Petr  Procházka, předseda D.A.F. 
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