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Všechny týmy mají povinnost zaplatit do prvního zápasu členské příspěvky za hráče kteří 

nastoupí k danému utkání! 

Hodnocení podzimní části 2015:  kvůli chování hráčů ukončil činnost rozhodčí Milan Čech.  

Novým rozhodčím je pan Jiří Hanzlík, předseda Krajské komise futsalu (odměna 200 Kč) 

Předseda DAF projevil lítost nad ukončením činnosti pana Čecha a apeloval na slušné chování 

hráčů i diváků během zápasů. 

Byl dokončen přerod D.A.F.  z občanského sdružení na spolek. Všechny dokumenty včetně 

stanov je možno najit na: www.justice/Veřejný rejstřík/Děčínská asociace futsalu z.s. 

Bylo projednáno omezení hracích dnů v Březinách na přání majitele hřiště. Proto i přes 

kritiku stavu hříště na Slavoji nezbývá než tam hrát. Novým hřištěm je UT Kocanda. Zde se 

odehrají páteční zápasy z Březin. 

Přílohou Propozic se stane „Postup při organizování zápasů na UT Kocanda“. Všechny týmy ji 

budou dodržovat. Vydána bude po 14. kole. 

Registrace, přestupy, hostování se provádějí již jen elektronicky na adrese 

registracefutsal@fotbal.cz. Kopii vždy zaslat na petaprochy@centrum.cz. Již nic neodesílat 

klasickou poštou! 

Přestupy/hostování je možno podávat jen do 30.4. Nový hráči se mohou registrovat bez 

omezení. 

Bylo upozorněno, že na lavičce se mohou být během utkání jen hráči řádně oblečeni 

v dresech a nejvýše tři činovníci daného klubu zaregistrování ve SF ČR. Nedodržení bude 

tvrdě trestáno a pokutováno. 

Zástupci týmů upozorněni na povinnost psát do Zápisu o utkání „F“ u hráčů kterým běží doba 

na zanesení registrace/přestupu/zaplacení čl. příspěvku do FUTisu. Bylo důrazně upozorněno 

na povinnost včas vyplnit Zápis o utkání a předat ho soupeři a hlavně včas nastoupit k utkání. 

Vše bude přísně pokutováno a může i skončit kontumací! 

V Březinách budou pověšeny v brankách nové sítě a pravidelně upravováno lajnování 

brankoviště. 

Nový ročník  2016/17 odstartuje 22.8.  2016. Při nižším počtu účastníků než letos (třeba 

12+12) o týden později. Přihlášky = zaplacení startovného (600-900 Kč)  je nutno provést do 

10.6. 

Hra brankaře – „druhé hraní“ bude probíhat od podzimu 2016 dle celostátních  pravidel 

futsalu. 

V září 2016 odstartuje nová soutěž Starých gard. Je určena pro hráče narozené 1977 a starší. 

Bude se hrát jak okresní tak krajský přebor. Týmy si mohou vybrat do které soutěže se 

přihlásí. 

Nový předseda Staré dámy, u Denasu změna mailové adresy. Všichni si zkontrolují platnost 

kontaktů Vašeho týmu v adresáři. Případné změny nahlásit urychleně předsedovi. 
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Pokuta 100 Kč za neúčast na zahajovací schůzi: Denas. Huntířov, Jílové, Slovanka, Mexico, DC 

Východ, Pop Servis, Stará dáma. 

Pokuta 300 Kč za pozdní zaplacení pronájmu hřiště: Huntířov, Stará dáma – oba zaplaceno. 

 

 

 

Petr Procházka, předseda OKF Děčín 


