PROPOZICE OKRESNÍHO POHÁRU FAČR VE FUTSALU
DĚČÍN 2015/16
1.POŘADATEL: Okresní komise futsalu FA ČR Děčín
Řídící soutěže: Petr Procházka, předseda OKF Děčín

ÚČASTNÍCI: FC Mexico Děčín, Galacticos Děčín, FC Slovanka Korado SW Děčín, DC
Pelikans Legends Děčín, Pop Servis Děčín, El Clasico Bynov

2. HRACÍ SYSTÉM, TECHNICKÁ USTANOVENÍ: Startuje šest týmů, dvě
skupiny po třech týmech budou určeny losem. Ve skupinách se mužstva utkají jedno kolově
každý s každým. První dva celky z každé skupiny postupují do krajského poháru Ústeckého
kraje FAČR ve futsalu .Vítězné celky ze skupin sehrají finále okresního poháru FAČR ve
futsalu.
Při stejném bodovém zisku dvou týmů ve skupině rozhoduje vzájemný zápas. Při remíze
tohoto zápasu výsledek penalt které se kopou po každém nerozhodném výsledku. Pět a dále
po jedné. Při stejném bodovém zisku všech tří týmů rozhoduje konečná tabulka a v ní: a)
rozdíl skóre b) větší počet nastřílených gólů c) los
Hracími dny soutěže jsou určeny pondělí – neděle. Začátky utkání ve všední den 18:00 –
21:00. O víkendu 10:00 – 21:00. Hraje se výhradně v halách které schválí řídící soutěže.
Místo finále určuje tým s lepší bilancí na prvním místě skupin. Finále je nutno odehrát do
20.2 2015. Přesný termín určí řídící soutěže.

3.NÁKLADY: Startovné se v soutěži neplatí. Dle losu domácí tým zajistí a zaplatí halu,
uhradí rozhodčího. Náklady na rozhodčího jsou 230 – 320 Kč. Finále finančně zajišťuje
Okresní komise futsalu FA ČR Děčín (hala,rozhodčí,poháry).

4. POKUTY: Jelikož v soutěži není požadována jistina na pokuty jsou tyto strhávány
z částky kterou týmy mají určenu na pokuty v okresních soutěžích. Tresty a výši pokut určuje
řídící soutěže a vedoucím týmů je oznámí mailem a zprávou SMS.V případě kontumačního
výsledku je tým vyřazen ze soutěže a je mu udělena pokuta 500 Kč splatná do 7 dnů.
Jestliže kontumaci způsobí hostující celek je povinen zaplatit domácímu celku všechny
náklady (rozhodčí, hala).V případě nezaplacení určené pokuty bude týmu zastavena činnost .

5. TERMÍNOVÁ LISTINA A PROPOZICE: Propozice projedná a schválí losovací
aktiv dne 9.11. 2015. Termínová listina bude uzavřena nejpozději 15.12. 2015 po nahlášení
termínů zápasů.

6. DOKUMENTY: Pokud není uvedeno jinak platí propozice Okresních futsalových
soutěží 2015/16, pravidla futsalu a soubor předpisů SF FAČR platný od 1.7. 2012.
Petr Procházka, předseda OKF Děčín

