
 

   PROPOZICE MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ FUTSALU  

                    OKRESU DĚČÍN 2017/18 

    OKRESNÍ PŘEBOR, OKRESNÍ SOUTĚŽ 1. TŘÍDY 
 

Okresní přebor: 

1) El Clasico Bynov 

2) Bílý Balet Děčín 
3) FK Denas Děčín 

4) FC Slovanka Korado SW Děčín  
5) Děčín - Nota 

6) Autocentrum Jílové 
7) Galacticos Děčín 

  

 

8)   Boca Juniors Děčín 

9)   DeCe Computers Děčín - Rozbuška 
10)  FK Huntířov 

11)  Stará dáma Děčín 
12)  FC Mexico Děčín 

13)  DC Pelikans Legends Děčín 
14)  Pop Servis Děčín 

 

 

Okresní 1. třída: 

1)  Bílý Balet Děčín „B“ 

2) DC Východ Děčín 

3) Dc  Bombers Děčín 

4) Rudá Hvězda Děčín 
5) Bodlo Děčín 

6) FK Česká Kamenice,Starý klub 

     7)   FC Stado Bělá 

     8)   Sporting Club Děčín  
     9)   Boca Juniors Děčín 

    10)   Piráti Děčín 
    11)   Rozmetadlo Malá Veleň 

12)   Espanyol Děčín 
 

 

1. Pořadatel 
Okresní Komise Futsalu (OKF) FAČR Děčín 
 

2. Řídící orgán 

Výbor OKF  ve složení: 
Petr Procházka: předseda, řídící soutěže 

Miroslav Kocour: místopředseda D.A.F. 

Lubomír Janoušek 

Jakub Němeček 

Luděk Klement 

 

3. Hrací systém: Dvoukolově, Podzim – Jaro, dle termínové listiny 

 
4. Startovné: 1850,- Kč ( zaplatit do 16.06. 2017) 

 
5. Platba pronájmu hřiště 

Platí všechna mužstva hrající své domácí zápasy v Děčíně. Do 7.8. 2017 a  1.3. 2018. Nezaplacení 

v daném termínu je důvodem k vyloučení ze soutěže. Česká Kamenice si hřiště zajišťuje 

samostatně. 

 
6. Ceny pro vítěze 

Pro vítěze obou soutěží putovní poháry. Vítěz ročníku 2017/18 jsou povinen jej vrátit řídícímu 



soutěže do 30.4.2019. Poháry pro týmy na 1.-3. místě obou soutěží. 

 
7. Rozhodčí a delegáti 

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

u zápasů v Děčíně 150 -200 Kč, v České Kamenici 300 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 v  Děčíně 150,- Kč, v České 

Kamenice 300 Kč. 

 

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

 

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

hodinového pronájmu hrací plochy)  Čekací doba neexistuje !!! 

 

10. Příloha č.1 
Nedílnou součástí těchto Propozic je Příloha č.1 : Registrace nového hráče, přestupy,střídavé 

starty… 

11. Náležitosti a povinnosti mužstev 
a) Ústroj: 

 zcela stejná trika opatřená čísly dle pravidel  

 trenky stejné barvy 

 stulpny stejné barvy (na barevnosti nezáleží v 1. třídě) 

 jestliže hráč v poli oblékne tepláky musí mít vždy přes ně trenky a stulpny 

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

 dva míče na futsal dle pravidel platných od 1.7.2012 

 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  PŘESNĚ  DODRŽOVAT  PŘÍLOHU Č.2 - KOCANDA 
c) Povinnosti obou týmů je: 

-   nastoupit k utkání nejméně v počtu 3+1 

-   na hřišti v Březinách je přísný zákaz chození přes travnatou hrací plochu, 
     porušování bude přísně finančně trestáno  
 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 vyplní 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. 

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

povinno se převléknout nebo použít rozlišovací dres !!! 

 



12. Kontrola oprávněnosti startu hráčů 
Do podepsání „Zápisu o utkání“ po utkání oběma týmy  může rozhodčí nebo kapitán druhého 

mužstva požádat o fyzickou kontrolu oprávněnosti startu hráčů. 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 nebo opsat   
pro případnou kontrolu hráčů soupeře v systému FUTis. Kontrolu zápisu provádí i řídící soutěže. 

Případné námitky je možno podávat do 14 dnů od odehrání zápasu. 

 

OPRÁVNĚNOST STARTU HRÁČŮ K UTKÁNÍ SE ŘÍDÍ SOUTĚŽNÍM ŘÁDEM 

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

PROPOZIC: REGISTRACE NOVÉHO HRÁČE, PŘESTUPY , STŘÍDAVÉ 

STARTY 
 
13. Vyhlašování kontumačních výsledků 

Utkání musí být sehrána dle termínové listiny, při ne sehrání utkání nebo porušení pravidel futsalu, 

těchto propozic a „Souboru předpisů“ SF FAČR platných od 1.9.2012 se vyhlašuje  

kontumační výsledek 5:0. 

- první kontumace je doplněna pokutou 100,- Kč, druhá 300,- Kč, třetí 500,- Kč, 

  čtvrtá = Vyloučení ze soutěže a pokuta dle bodu 14 

- druhá (300 Kč) a třetí pokuta (500 Kč) je splatná řídícímu soutěže do 7 kalendářních dnů 

- jestliže kontumaci způsobí hostující celek, musí do příštího soutěžního utkání uhradit domácímu      

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

- jestliže kontumaci způsobí domácí celek, vedoucí mužstva je povinen uhradit do stanoveného 

začátku utkání rozhodčího dle bodu 7. Neuhrazení se trestá a do doby než bude úhrada provedena 

má mužstvo zastavenou činnost. 

  
14. Nedohrání soutěžního ročníku 

Nedohrání soutěžního ročníku se trestá v Okresním přeboru pokutou 5000,- Kč, v 1. třídě 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 
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 půl roku zastavena 
závodní činnost.Přesný seznam hráčů určí řídící soutěže. 

 
15. Disciplinární tresty a pokuty 

Určuje řídící soutěže a budou zveřejněna na: http://www.futsaldc.cz/disciplinární tresty. 

 Vedoucí týmů si je mohou zjistit také telefonicky u řídícího soutěže. Odvolání je možno podat  na 
e-mail: petaprochy@centrum.cz   Odvolání projednává výbor OKF Děčín a rozhodnutí sdělí 

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

16. Postup a sestup 
Vítěz Okresního přeboru má právo  postupu do Krajského přeboru Ústeckého Kraje 2018/19. 

Z Okresního přeboru sestupují celky na 13. a 14. místě. 

Z 1. třídy postupují celky na 1. a 2. místě. Z Okresního přeboru i 1. třídy může při reorganizaci 

soutěží sestupovat až 6 celků. POSTUP Z 1. TŘÍDY NELZE ODMÍTNOUT!!! 

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


 

17. Stejný bodový zisk 
Při stejném bodovém zisku dvou mužstev na 1. místě obou soutěží, místě zaručujícím postup nebo 

sestup, rozhoduje: 
a) body ze vzájemných utkání 
b) skóre vzájemných utkání (neplatí pohárové pravidlo) 
c) rozhodující zápas 
Při stejném bodovém zisku tří a více týmů na těchto místech rozhoduje tabulka vzájemných zápasů 

a v ní: 

a) body 
b) skóre v této tabulce 
c) počet nastřílených gólů v této tabulce 
d) rozhodující zápas - zápasy 
Při stejném bodovém zisku mužstev na ostatních místech rozhoduje: 

a) body za vzájemných zápasů  
b) skóre těchto zápasů 
c) celkové skóre 

 

18. Pojištění 
Úrazové pojištění je založeno na pojistné smlouvě mezi Českou Unií Sportu a Pojišťovnou 
Kooperativa 

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

20. Pravidla hry 
Hraje se dle pravidel futsalu platných od 1.7.2012. Pokud není uvedeno jinak, platí „Soubor 
předpisů“ SF ČR platný od 1.9. 2012. 
 

21. Pravomoce řídícího orgánu 
Pravomocí řídícího orgánu je řešit všechny problémy a protesty vzniklé v průběhu soutěžního 
ročníku jako konečné. 

 
22. 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“ 

 
23. Úřední rozhodnutí a změny,meilová adresa klubu 

V průběhu soutěžního ročníku budou zveřejněny na oficiálních stránkách D.A.F.: 
http://www.futsaldc.cz/prohlášení D.AF. a vedoucí týmů jsou povinni je po každém kole sledovat, 

případně se informovat u řídícího soutěže na tel.č. 604 648 494.Týdenní sledování internetových  
        stránek D.A.F. je povinné i mimo hrací období soutěží. Každý tým je povinen si zřídit pro 
        komunikaci z vedením soutěže meilovou adresu. 

 
 

Miroslav Kocour, místopředseda OKF Děčín                   Petr Procházka, předseda OKF Děčín                                 

 
 
 

                                                                                                                                                                               
  

http://www.futsaldc.cz/prohlášení


             PŘÍLOHA Č.1  PROPOZIC  OKRESNÍCH      

           FUTSALOVÝCH SOUTĚŢÍ  DĚČÍN 2017/18 

 

    REGISTRACE NOVÉHO HRÁČE, PŘESTUPY A  

HOSTOVÁNÍ, PLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ,  

 STŘÍDAVÝ START, OPRÁVNĚNOST STARTU HRÁČE                                                                         

                             
 

Veškerá registrace, přestupy/hostování a placení členských příspěvků se odehrává v systému 

FUTis: www.fotbal.cz/futsal/ FUTis. Registrační průkazy se nevytvářejí. Hráči mají u sebe při 

utkání k dispozici pro případnou kontrolu  průkaz totoţnosti.(jakýkoli  doklad  kde je jméno a 

fotka,třeba i bývalý registrační průkaz).  
 
!!! POKUD REGISTRUJETE NOVÉHO HRÁČE, PROVÁDÍTE 

PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ, PLATÍTE ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 

PÍŠETE DO ZÁPISU O UTKÁNÍ ZA JMÉNO DANÉHO HRÁČE 

„F“ DO DOBY NEŢ SE V SYSTÉMU FUTIS U JEHO JMÉNA 

OBJEVÍ DATUM ZAPLACENÍ ČL. PŘÍSPĚVKU!!! 

                                    
REGISTRACE NOVÉHO HRÁČE: 

Registrovat nového hráče je moţno kdykoli v průběhu soutěţního ročníku i mimo něj. 

Postup při registraci nového hráče: stáhnout   „PŘIHLÁŠKU ZA ČLENA SVAZU 

FUTSALU ČESKÉ REPUBLIKY“ ze stránek: www.futsaldc.cz/dokumenty nebo  

www.fotbal.cz/ futsal/ FUTis/ Přihláška za člena… 

 Přihlášku vytisknout, vyplnit a spolu s dokladem o zaplacení 50 Kč (číslo účtu a var. sym. 

uveden níţe) naskenovat a zaslat na adresu: registracefutsal@fotbal.cz. Kopii meilu odeslat na 

adresu: petaprochy@centrum.cz. Vše si vytisknout a do doby zpracování ve FUTisu nosit 

sebou na zápasy k případné kontrole. 

 

PLATBA  50 KČ ZA HRÁČE SE PROVÁDÍ  NA ÚČET: 478400513/0300 VARIABILNÍ 

SYMBOL: 649401 

-Samozřejmě lze platbu za více hráčů provést hromadně 

-Po odeslání se čeká aţ se hráč objeví v systému FUTis ( do té doby nastupuje k utkání na  

přihlášku,doklad o zaplacení 50 Kč, průkaz totoţnosti). Kontrolu zda je jiţ hráč/hráči 

registrován v systému FUTis lze provést na adrese:www.fotbal.cz/futsal/FUTis/seznam hráčů 

oddílu. 

 

 HRÁČ JE POVINNEN DO 7 DNŮ OD ZANESENÍ DO SYSTÉMU FUTIS ZAPLATIT 

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK  JINAK BUDE JEHO START POVAŢOVÁN ZA 

NEOPRÁVNĚNÝ! 

 

 

mailto:registracefutsal@fotbal.cz
http://www.fotbal.cz/


PŘESTUP A HOSTOVÁNÍ: JE MOŢNO PROVÉST V OBDOBÍ 17.06. 2017  -  

28.10.2017    A    01.01 2018. – 30.04. 2018 

Stáhnout tiskopis ze stránek: www.futsaldc.cz/dokumenty nebo www.fotbal.cz/futsal/ 

FUTis/přestupní lístek. ,Vytisknout, řádně vyplnit a spolu s dokladem o zaplacení 50 Kč 

(číslo účtu, var. sym. níţe) zaslat na adresu: registracefutsal@fotbal.cz. Kopii zaslat na adresu 

peteprochy@centrum.cz. Vše uschovat a do doby zpracování ve FUTisu nosit sebou na 

zápasy k případné kontrole. 

START JEDNOHO HRÁČE ZA DVA KLUBY V JEDNOM KOLE JE ZAKÁZÁN! 

 

ČÍSLO ÚČTU 478400513/0300.VARIABILNÍ SYMBOL: 649401 (stejný jako u registrace) 

 

 

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK: 
VŠICHNI REGISTROVANÍ HRÁČI KTEŘÍ CHTĚJÍ NASTOUPIT K MISTROVSKÉMU 

UTKÁNÍ MUSÍ ZAPLATIT ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 100 KČ ZA KALENDÁŘNÍ ROK. 

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK MUSÍ BÝT ZAPLACEN NEJPOZDĚJI V DEN KDY CHCE 

HRÁČ NASTOUPIT K UTKÁNÍ. 

 

ČÍSLO  ÚČTU JE : 369-369 000 369 /0800 

POZOR! ČÍSLO ÚČTU  JE JINÉ NEŢ U PŘIHLÁŠKY A PŘESTUPU! 

 

POSTUPY PLACENÍ JSOU TŘI: 

1. Hromadná platba: V systému FUTis (www.fotbal.cz/futsal/ FUTis/hromadná platba) najít 

svůj tým a určit skupinu hráčů (dva aţ….) za které chci zaplatit. VYGENEROVÁNÍM SE 

URČÍ  VARIABILNÍ SYMBOL.  

2. Platba za hráče: Hráč se najde v sytému FUTis (www.fotbal.cz/futsal/ FUTis/vyhledat 

hráče) a u jeho jména se objeví ID KÓD KTERÝ POUŢIJE JAKO VARIABILNÍ SYMBOL. 

3. Odevzdat předsedovi OKF Děčín seznam hráčů za které chce tým zaplatit členské 

příspěvky (seznam musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození)  a k tomu poţadovanou 

částku + bankovní poplatky. 

Předseda OKF Děčín předá potvrzení o zaplacení. 

 

U první a druhé moţnosti zasíláte na adresu peteprochy@centrum.cz  v příloze doklad o 

zaplacení členského příspěvku. Při jeho neodeslání a pokud daný hráč/hráči do zápasu ve 

FUTisu  „nezezelenají“ prohrajete kontumačně. 

 

STŘÍDAVÝ START: V soutěţním ročníku 2016/17 je povolen střídavý start za těchto 

podmínek:  kmenový hráč „našeho“  oddílu který hostuje (nepřestoupil) do oddílu 1. a 2. ligy 

nebo divize můţe v průběhu těchto soutěţí startovat v okresních soutěţích Děčín. Pokud bude 

hostovat v těchto soutěţích i mimo termín jejich konání nebude mu start v okresních 

soutěţích Děčín dovolen. Střídavý start do jiných nebo z jiných soutěţí je zakázán. 

Evidenci takových hráčů povede předseda OKF Děčín a bude zveřejněna na stránkách 

www.futsaldc/ dokumenty. 

 

 

 

 

POZOR! ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ HRÁČ ZA KALENDÁŘNÍ ROK.  

 

mailto:peteprochy@centrum.cz
http://www.futsaldc/
mailto:registrace.futsal@fotbal.cz
http://www.futsaldc.cz/dokumenty


 

 
v Děčíně dne 18.06. 2016                                             Petr Procházka, předseda OKF Děčín 

 

 



                                           PŘÍLOHA Č. 2 

   PROPOZIC OKRESNÍCH FUTSALOVÝCH SOUTĚŽÍ DĚČÍN 2017/18 

               ORGANIZOVÁNÍ ZÁPASŮ NA UT KOCANDA 

 
Dvacet minut před začátkem prvního utkání daného dne převezme určená osoba domácího 

týmu na baru restaurace klíče od šatny a hřiště. Po převlečení otevře hřiště.  

POKUD BUDE ROZVÍCET SVĚTLA  TAK NEJDŘÍVE PĚT MINUT PŘED PLÁNOVANÝM VÝKOPEM. 

NE DŘÍVE. JE ZAPLACENA  VŽDY CELÁ HODINA. NE HODINA A ČTVRT!  

Po ukončení utkání předá klíče od hřiště osobně zástupci domácího týmu následujícího 

utkání. Ne anonymně, ale bude znát jeho jméno. Počká na vyklizení šatny, zavře ji  a  klíč 

odevzdá na baru restaurace. KLÍČE OD HŘIŠTĚ SE NENECHÁVAJÍ V ZÁMKU DVERŘÍ DO 

HŘIŠTĚ!!! 

 

Dvacet minut před začátkem dalšího utkání převezme odpovědná osoba domácího týmu 

klíče od šatny na baru restaurace. Před utkáním převezme klíče od hřiště od zástupce 

domácího týmu předešlého utkání . Po skončení utkání buď zhasne světla a zavře hřiště a klíč 

předá na baru restaurace nebo předá klíč od hřiště dalšímu, to znamená 3. utkání daného 

dne. Musí vědět jmenovitě komu.  Po vyklizení a zavření šatny předá klíč na baru. 

 

V Příloze je uveden program zápasu na Kocandě.  Podle něho poznáte pořadí zápasů daného 

dne. V pátek jsou na programu vždy tři zápasy, ve středu buď zahajují Hezouni v 19:30 nebo 

až ve 20:30 Stado/Espanyol. 

 

Za plnění ustanovení této Přílohy je odpovědný předseda mužstva. V případě porušení této 

Přílohy bude disciplinárně potrestán předseda i mužstvo. 

 

Šatny jsou od jara 2017 nové. Vchod do nich je z ulice Polabí, dole od hřiště.  Bílé dveře. 

 

 

Petr Procházka, předseda OKF Děčín 

 

 

 

 


