
 

   PROPOZICE MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ VE FUTSALU  

                     OKRESU DĚČÍN 2022/23 

            OKRESNÍ PŘEBOR, OKRESNÍ  1. TŘÍDA 
                          
                                              

 
Účastníci soutěží: 

   
Okresní přebor (10): 

DC United, Děčín - Nota, DC Pelikans Legends Děčín, FK Huntířov, Galacticos 

Děčín, FC Slovanka Korado SW Děčín, El Clasico Bynov, Dece Computers, 

Rozbuška Děčín, FC Stado Děčín, Rozmetadlo Malá Veleň 

 

Okresní 1. třída (8): 

DC United “B”, Děčín – Nota “B”, El Clasico Bynov “B”, Bodlo Děčín, DC Bombers 

Děčín, FK Rudá Hvězda Děčín, Bílý Balet Děčín, Pop Servis Děčín 

 

 

Pořadatel soutěží: 

Okresní Svaz Futsalu Děčín (OSFD) 

 

Řídící organ soutěží: 

Výbor OSFD ve složení: 

Petr Procházka – ředitel soutěží 

Lubomír Janoušek 

Luděk Klement 

Jakub Němeček 

Josef Florián 

 

 

 

 

 

 
                                                       



 

1. Hrací systém: Okresní přebor: 2x každý s každým (podzim – jaro) dle termínové listiny 
1. třída: třikrát každý s každým (10 kol podzim, 11 kol jaro) dle termínové listiny 

 
2. Startovné:  2600,- Kč  ( splatné do 22.06. 2022) 

 
 

3. Platba pronájmu hřiště 
Platí všechna mužstva do 20.7. 2022 a  28.02. 2023. Nezaplacení v daném termínu je důvodem 

k vyloučení ze soutěže.  

 

 
 

4. Ceny pro vítěze 
Pro vítěze okresního přeboru a okresní 1. třídy  putovní poháry. Vítězové  ročníku 2022/23 jsou 

povinni jej vrátit řídícímu soutěže do 30.4.2024. Poháry pro týmy na 1.-3. místě všech soutěží. 

Ocenění pro nejlepší střelce. 
 

 
5. Rozhodčí a delegáti 

Pro každé soutěžní utkání bude řídícím soutěže delegován jeden rozhodčí. Úhrada rozhodčím činí 

200 -250 Kč. Úhrada se provádí vždy před začátkem utkání. Vedoucí mužstva je povinen mít částku 

připravenou přesně! Delegáti nemají na úhradu nárok vyjma případů kdy tak určí řídící soutěže jako 

oddílový trest nebo si jej vyžádá vedoucí mužstva na své náklady. Delegáta nominuje řídící soutěže. 

Odměna je 150,- Kč.  

 
 

6. Termínová listina 
Je nedílnou součástí  Propozic a je konečná a neměnná. 

 

 

7. Hrací doba 
2x25 minut hrubého času s přestávkou maximálně 5 minut (utkání je nutno ukončit do konce 

hodinového pronájmu hrací plochy)  Čekací doba neexistuje !!! 

 
 

8. Příloha č.1 
Nedílnou součástí těchto Propozic je Příloha č.1 : Registrace nového hráče, přestupy, placení 

členského příspěvku. 

 

9. Náležitosti a povinnosti mužstev 
a) Ústroj: 

− zcela stejná trika opatřená čísly dle pravidel  

− trenky, stulpny stejné barvy 

− v hodnou sportovní obuv, ne s kolíky, ani „lisovky“  
b) Povinnosti domácího týmu: 

− dva míče na futsal dle pravidel platných od 1.7.2019 

− řádně vyplněný Zápis o utkání odevzdat soupeři nejméně 10 minut před začátkem utkání 



− pořadatele, kteří budou donášet zakopnuté míče 

− před zápasem uhradit rozhodčího (delegáta) dle bodu 7 

− lavičky umístěné dle pravidel 

− na hřišti Kocanda postupovat dle přílohy č.2 Propozic 
c) Povinnosti obou týmů je: 

-   nastoupit k utkání nejméně v počtu 3+1 

− kapitán musí být označen odnímatelnou páskou širokou nejméně 5 cm 

− nejpozději 5 minut po zápase podepsat kapitánem Zápis o utkání 

− hostující tým nejpozději 5 minut před začátkem utkání a předá rozhodčímu vyplněný Zápis o 

utkání 

−  na lavičce  týmu mohou být v průběhu utkání jen hráči a činovníci kteří jsou zapsáni v 

“Zápise o utkání”. Nejvyšší počet hráčů je patnáct, činovníků tři. Činovníci i hráči musejí 

být zaregistrováni v daném týmu. Činovníci nemusejí mít na rozdíl od hráčů zaplaceny 

členské příspěvky dle Přílohy č.1 

− činovníci jsou v Zápise o utkání označení v kolonce číslo: X 

 
 

!!! V případě shody dresů má právo volby tým uvedený jako domácí a hostující mužstvo je 

povinno se převléknout nebo použít rozlišovací dres !!! 

 

 

 
10. Kontrola oprávněnosti startu hráčů 

Do podepsání „Zápisu o utkání“ po skončení zápasu oběma týmy (kapitány)  může rozhodčí nebo 

kapitán  mužstva požádat o fyzickou kontrolu oprávněnosti startu hráčů druhého týmu. Hráči se 

prokazují dokladem vydaným státní správou opatřeným fotografií nebo starým registračním 

průkazem. 
      
        Hráči kterým ještě nebyla registrace/přestup/zaplacení členských příspěvků potvrzeno v systému        

         FUTis budou v „ZÁPISE O UTKÁNÍ“ OZNAČENI „F“ !!!! 

        Kapitán mužstva má právo do podepsání „Zápisu o utkání“ oběma kapitány si ho ofotit    
pro případnou kontrolu hráčů soupeře v systému FUTis. Případnou námitku může kapitán mužstva 

podat nejdéle čtrnáct dní po odehrání zápasu. 

         Kontrolu Zápisu o utkání ( hlavně oprávěnosti startu hráčů) provádí i ředitel soutěže. Ten má právo                 

         zápas kontumovat kdykoli v průběhu soutěžního ročníku 

 

OPRÁVNĚNOST STARTU  HRÁČŮ  K UTKÁNÍ SE ŘÍDÍ SOUTĚŽNÍM ŘÁDEM 

SVAZU FUTSALU ČR, PRAVIDLY FUTSALU A PŘÍLOHOU Č. 1  TĚCHTO 

PROPOZIC: REGISTRACE NOVÉHO HRÁČE, PŘESTUPY, PLACENÍ 

ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ 

 

 
 
11. Vyhlašování kontumačních výsledků 

Utkání musí být sehrána dle termínové listiny. Přeložení zápasu je možné jen dle bodu 16. Propozic. 

Při ne sehrání utkání nebo porušení pravidel futsalu, těchto propozic a „Souboru předpisů“ SF 

FAČR platných od 1.7.2020 se vyhlašuje kontumační výsledek 5:0. 
 



POKUD ZÁSTUPCE TÝMU OHLÁSÍ ŘEDITELI SOUTĚŽE ŽE SE TÝM NEDOSTAVÍ 
K ZÁPASU NEJMÉNĚ DVĚ HODINY PŘED ÚŘEDNÍM ZAČÁTKEM UTKÁNÍ JE 
POSTUP NÁSLEDUJÍCÍ: 
- první kontumace je doplněna pokutou 100,- Kč, druhá 300,- Kč, třetí 500,- Kč, 

  čtvrtá = Vyloučení ze soutěže a pokuta dle bodu 14 

-  první pokuta (100 Kč) se strhává z jistiny, druhá (300 Kč) a třetí pokuta (500 Kč) je splatná 

řídícímu soutěže do dalšího zápasu. 

- jestliže kontumaci způsobí hostující celek, je povinen do příštího soutěžního utkání uhradit 

domácímu  celku náklady na rozhodčího (platí se při kontumaci v plné výši) a pronájem hřiště 

 

-  vedoucí domácího mužstva je vždy povinen ( i při předem nahlášené kontumaci) uhradit do 

stanoveného začátku utkání rozhodčího dle bodu č. 7 těchto Propozic!!!! 

 

JESTLIŽE BUDE NEÚČAST MUŽSTVA NA ZÁPASE OHLÁŠENA ŘEDITELI SOUTĚŽÍ 
MÉNĚ NEŽ DVĚ HODINY PŘED ÚŘEDNÍM ZÁČÁTKEM UTKÁNÍ  HRADÍ NAVÍC 
TÝM KTERÝ SE NEDOSTAVIL K UTKÁNÍ POŘÁDKOVOU POKUTU 300KČ. 
O HRAZENÍ TÉTO POKUTY ROZHODNĚ ŘEDITEL SOUTĚŽÍ VŽDY INVIDUÁLNĚ 
VZHLEDEM K OKOLNOSTEM!!! 
 

        Každé neuhrazení se pokuty dle bodu 11 Propozic se trestá a do doby než bude úhrada provedena 

má mužstvo zastavenou činnost. 

 
  
12. Ne dohrání soutěžního ročníku 

Ne dohrání soutěžního ročníku z důvodu odstoupení/vyloučení  mužstva ze soutěže se trestá 
pokutou 3000,- Kč. Při nezaplacení dané pokuty platí každý hráč, který byl registrován v oddíle 
nejméně 60   dnů před odehráním posledního zápasu a bude chtít přestoupit nebo hostovat nebo 
tak již učinil poplatek 1/10 této částky. Toto ustanovení platí 2 roky od vyloučení ze soutěže. Všem 
hráčům kteří byli registrováni v oddíle nejméně 60 dnů před odehráním posledního zápasu je na 9 
zápasů  od sehrání posledního zápasu  zastavena závodní činnost. Přesný seznam hráčů (hlavně u 
A a B týmů) určí řídící soutěže. 

 
 
13. Předčasné ukončení, přerušení soutěžního ročníku 

Při předčasném ukončení soutěžního ročníku z důvodu zásahu vyšší moci bude 
soutěžní ročník považovaný za dohraný při odehrání nejméně kompletní poloviny 
naplánovaných kol.  
Pokud budou mít celky v závěrečné tabulce odehráno nestejný počet zápasů  

        bude závěrečná tabulka vypočítána dle průměrného bodového zisku týmu na jeden     
zápas (koeficient) 

Do závěrečné tabulky budou zaneseny jen výsledky týmů které odehrají alespoň 50% 
naplánovaných zápasů. 

        
          
       Řídící orgán soutěže má právo změnit herní model a termínovou listinu soutěže    
z důvodu zásahu vyšší moci. Soutěžní ročník ale musí být dohrán nejpozději do 30.6.  2023.  

 
 
 

14.    POSTUP PŘI NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ 
        Jestliže bude třem a více hráčům jednoho týmu  nařízena Okresní /Krajskou 
         hygienickou stanicí karanténa z důvodu COVID-19 nebude zápas kontumován 



         ale přeložen nebo zrušen. Tým je povinen předložit řídícímu soutěže dokumenty 
         o nařízené karanténě. Řídící soutěže vyhlásí odložení/zrušení zápasu. Bude postupovat  
         dle platných zákonů. To znamená, že nebude nikde oficiálně ani soukromě udávat 
         jména dotčených hráčů.  
         Pokud tým do 7 dnů od původního data zápasu nepředloží požadované dokumenty  
         bude zápas kontumován v jeho neprospěch dle bodu č.11 těchto Propozic. 
         
         

 
 

15.   Disciplinární tresty a pokuty 

Určuje ředitel soutěže a budou zveřejněny na: http://www.futsaldc.cz/disciplinární tresty. 

 Vedoucí týmů si je mohou zjistit také telefonicky u řídícího soutěže. Odvolání je možno podat  po 

uplynutí půlky trestu na e-mail: petaprochy@centrum.cz   Odvolání projednává výbor OSF Děčín a 

rozhodnutí sdělí vedoucímu týmu přímo na zasedání nebo telefonicky, písemně, e-mailem. 
Proti rozhodnutí výboru OSF Děčín není odvolání !!! 
- červená karta = automaticky stop minimálně na jedno utkání nepodmíněně vyjma úmyslné hry rukou 
- žluté karty se neevidují 

 

 
17. Postup a sestup 

Vítěz Okresního přeboru má právo  postupu do Krajského přeboru Ústeckého Kraje 2023/24. Do 1. 

třídy sestupuje tým na 10. místě  Okresního přeboru. Do Okresního přeboru postupuje vítěz 1. třídy. 

Pokud  jím bude B tým klubu jehož A tým hraje Okresní přebor postupuje první tým v pořadí jenž 

nemá v Okresním přeboru A tým. 

 
 

18. Stejný bodový zisk – PLATÍ JEN PŘI ODEHRÁNÍ KOMPLETNÍHO ROČNÍKU!!! 
Při stejném bodovém zisku dvou mužstev na 1. místě obou soutěží, místě zaručujícím postup nebo 

sestup, rozhoduje: 

a. případná kontumace jednoho ze vzájemných zápasů 

b. body ze vzájemných zápasů 
c. skóre ze vzájemných zápasů 

d. rozhodující zápas 

 
Při stejném bodovém zisku tří a více týmů na těchto místech rozhoduje tabulka vzájemných zápasů 

a v ní: 

a) body 
b) rozdíl skóre 
c) počet nastřílených branek 
d) soutěž slušnosti 

 
Při stejném bodovém zisku dvou mužstev na ostatních místech rozhoduje: 

          a)   případná kontumace jednoho ze zápasů 

          b)   body ze vzájemných zápasů 

          c)   skóre vzájemných zápasů 

          d)  celkové skóre 

 

          Při stejném bodovém zisku tří a více týmů na ostatních místech rozhoduje tabulka vzájemných         

          a v ní: 

          a)   počet bodů 

http://www.futsaldc.cz/disciplinární
mailto:petaprochy@centrum.cz


          b)   rozdíl skóre  

          c)   počet nastřílených branek 

          d)  soutěž slušnosti 

 

Při stejném  koeficientu  při ne dohrání kompletního ročníku rozhoduje o pořadí týmů: 

a) případná kontumace vzájemného zzápasu 

b) lepší celkové skóre 

 

 

19. Pojištění 
Úrazové pojištění je založeno na pojistné smlouvě mezi Českým Olympijským Výborem a 
Pojišťovnou VZP 
 

 
 

20. Ručení za osobní věci 
Pořadatel neručí za osobní věci účastníků 

 

 
21. Pravidla hry 

Hraje se dle pravidel futsalu platných od 1.7.2019. Pokud není uvedeno jinak, platí Soutěžní řád 
Svazu Futsalu ČR 
 
 
 

22. Pravomoce řídícího orgánu 
Pravomocí řídícího orgánu je řešit všechny problémy a protesty vzniklé v průběhu soutěžního 
ročníku jako konečné. Pravomocí rídícího orgánu je měnit v průběhu soutěže ustanovení těchto 
Propozic i jejich příloh. 
 

 
23. Nový hráč 

Dopisovat nové hráče do „Zápisu o utkání“ je možno kdykoli v průběhu utkání. Nový hráč nesmí 
vkročit na hrací plochu dokud nebude uveden v „Zápisu o utkání“ 
 

 
24. Úřední rozhodnutí a změny,meilová adresa klubu 

V průběhu soutěžního ročníku budou rozhodnutí ředitele soutěží a řídícího orgánu neprodleně 
rozeslány na meilové adresy klubů a budou zveřejněny na oficiálních stránkách Futsalu Děčín: 

http://www.futsaldc.cz/prohlášení F.D. Vedoucí týmů jsou povinni po každém kole sledovat 

klubovou meilovou schránku, oficiální stránky Futsalu Děčín,  případně se informovat u řídícího 
soutěže na tel.č. 604 648 494.Týdenní sledování meilových schránek klubů a internetových stránek 
F.D. je povinné i mimo hrací období soutěží. Každý tým je povinen si zřídit pro komunikaci 
z vedením soutěže meilovou schránku a její adresu (vždy aktuální) nahlásit řídícímu soutěže. 

         

 
 

V Děčíně 29.06. 2022                                                      Petr Procházka, ředitel soutěží  

 

 

                                                                                                  

http://www.futsaldc.cz/prohlášení
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