
ZÁPIS ZE ZAHAJOVACÍ SCHŮZE JARNÍ ČÁSTI OKRESNÍCH     

                FUTSALOVÝCH SOUTĚŽÍ DĚČÍN 2015    

Hodnocení podzimní části:  2x nedostavení rozhodčího – pokuta2x 100 Kč, napadení hráče 

nehrajícím hráčem – po uplynutí půlky trestu zbytek výborem D.A.F. změněn na podmínku. 

Výbor D.A.F. vyzván k tvrdšímu postupu v těchto případech. Platí povinnost že na střídačce 

týmy mohou být jen osoby jenž jsou zaregistrovány v daném oddíle. 

Předsedou a několika kluby kritizován stav hrací plochy na Slavoji. Po skončení schůze 

jednala delegace D.A.F. (Procházka, Kocour, Kořínek) s předsedou Slavoje Děčín panem 

Schwarzem. Byla přislíbena častější údržba hrací plochy. Pokud se stav hrací plochy nezlepší 

byl zástupci TJ Slavoj sdělen úmysl nehrát od podzimu na jejich hřišti mistrovské zápasy.  

 Česká Kamenice zajistí v případě špatného stavu své hrací plochy náhradní hřiště v Srbské 

Kamenici. Změnu místa konání je nutno nahlásit nejméně 45 minut před výkopem (v 18:15). 

V Březinách přislíbeny nové sítě okolo hřiště a lavičky pro diváky.   

Pohár FAČR: Vítězem Hezouni. Účastníci upozorněni na odlišnosti oproti futsalu v Děčíně: 

hra brankaře, zápis o utkání, ID kódy, povinné chrániče holení. 

Členství v České Únii Sportu: Odhlasováno členství v této organizaci. Negativa členství: 

povinnost platit členské příspěvky (10 Kč za člena ročně). D.A.F.  letos platí 4130 Kč. Tato 

částka se vydělí počtem přihlášených týmů v ročníku 2015/16 a o její výši bude zvýšeno 

startovné. Předpoklad je 150 Kč na tým. Výhoda členství: pojištění členů i při tréninku, 

v budoucích letech možnost čerpat dotaci. 

Další organizační pokyny: pozor na zaplacení členského příspěvku Svazu Futsalu ČR pro 

kalendářní rok 2015  za všechny hráče kteří budou chtít nastoupit daném v utkání. 

 Týmy upozorněni na povinnost hlásit všechny registrace, přestupy, hostování řídícímu 

soutěže. Pokud se přestup uskuteční elektronicky postačí přeposlat vše co odesíláte na 

registracefutsal@fotbal.cz také na petaprochy@centrum.cz. Při odeslaní Českou poštou je 

zástupce týmu povinen do 7 dnů  předložit ke kontrole odeslané doklady řídícímu soutěže a 

ten toto stvrdí svým podpisem do Soupisky. 

DOKUD HRÁČ PŘI REGISTRACI,PŘESTUPU , HOSTOVÁNÍ, PLACENÍ ČL. PŘÍSPĚVKU 

„NEZEZELENÁ“ V DANÉM KLUBU PLATÍ STÁLE POVINNOST PSÁT V ZÁPISE O UTKÁNÍ U JEHO 

JMÉNA „F“!    VŠE JE UVEDENO V PROPOZICÍCH. 

Uzávěrka přihlášek do ročníku 1015/16 je 10.6. Závaznou přihláškou je zaplacení 

startovného. Jeho výše je odhadována na 850 Kč. Piráti zaplatí 1450 Kč jelikož opět nedodali 

nově zaregistrované hráče. Nováčkové zaplatí 1850 Kč. Týmy vyzvány k diskuzi uvnitř klubů o  

přihlášce do soutěže. Po 10.6. 2015 již nebude možno vzít přihlášku zpět a případné ne 

zahájení soutěžní sezóny nebo její ne dohrání bude trestáno dle propozic. 

Předseda D.A.F. upozornil, že zápasy MS v hokeji nejsou důvodem k překládání zápasů. 

Pokuty 100 Kč za neúčast na zahajovací schůzi: Huntířov, Odpadlíci, Slovanka, Pop Sevis, El 

Clasico, Malá Veleň. 

Pokuta 300 Kč za pozdní zaplacení pronájmu hřiště: El Clasico. 
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V Děčíně dne 12.3. 2015                                                                      sepsal: Procházka Petr 

 

 

 

                                                    


