INFORMACE ZE ZAHAJOVACÍ SCHŮZE FUTSALU DĚČÍN
PRO JARNÍ SEZÓNU 2021
29.04. 2021
Vzhledem k přijatým nařízením vlády budeme při organizaci našich zápasů postupovat tímto
způsobem:
Jsou povoleny tréninky, ne zápasy. Váš klub nemá právní subjektivitu. Je sice registrován ve
Svazu Futsalu ČR, ale to je všechno. Nemá IČO, není členem České Unie Sportu, není
registrován v Národní Sportovní Agentuře a samozřejmě ani ve spolkovém rejstříku
Krajského Soudu. Všechny tyto náležitosti splňuje Futsal Děčín z.s. jehož jsou všichni hráči a
rozhodčí účastnící se našich soutěží členy.
Tudíž budou naše zápasy oficiálně tréninky futsalového klubu Futsal Děčín z.s. To pro případ
kdyby přišla nějaká kontrola. Dle všech mích konzultací jde o nezpochybnitelnou informaci.
Problém může nastat s počtem hráčů na hřišti. Vládní nařízení mluví o šest dvojcích na hřišti
které mezi sebou nemusí dodržovat rozestupy. Oni nenapíší 12 hráčů, to by bylo
jednoduché, přitom výsledek je stejný. Pro každého hráče musí být na hrací ploše k dispozici
15m2. Což znamená 165m2 pro 10 hráčů+1 rozhodčí.
Naše nejmenší hřiště Kocanda měří 34x23=782m2. Bohužel porušení nařízení nastane při
střídání hráčů. Povolená dvanáctka hráčů má být samozřejmě neměnná. Nikdo z oslovených
předsedů klubů neměl problém toto nařízení obcházet.
Změny Propozic:
V okresním přeboru bude po závěrečném 14. kole určena konečná tabulka % ziskem bodů
jelikož mužstva budou mít nestejný počet zápasů. V 1. třídě budeme takto postupovat jen za
předpokladu když nějakému týmu bude zrušen zápas(y) díky třem a více lidem v karanténě.
Tak jak je uvedeno v Propozicích bod č.15. a č.16.
Výstroj: vzhledem k tomu, že se nemáme kde převlíkat a oficiálně se jedná o tréninky jsou
povinné jen úplně stejná trika s čísly. Trenky, stulpny nemusí být stejné, naopak je
doporučeno aby měl každý hráč jiné.Povoleny jsou sportovní tepláky.
Platí do rozvolnění opatření ( dokud nebudou povoleny zápasy).
Při stejném bodovém zisku dvou a více mužstev v okresním přeboru rozhoduje CELKOVÉ
SKÓRE. Při odehrání všech zápasů v 1. třídě určuje pořadí Propozice bod č.19.
Příloha č.1 Propozic – podávání přestupů – úprava:
Spolu s vyplněným přestupním lístkem se zasílá na adresy registrace@futsal.cz
petaprochy@centrum.cz a adresu mateřského klubu doklad o zaplacení poplatku 100 Kč.
Poplatek neplatí hráči mladší 18 let. Přesný postup je uveden v příloze č.1 (zasílám)
Příloha č. 2 Propozic – organizace zápasů na Kocandě – úprava:

Příloha č.2 se ruší
Dodatek bodu č. 11 Propozic :
Domácí tým 1. zápasu dne vyzvedne na baru restaurace 10 minut před začátkem klíč, ne dřív
jelikož pro to není důvod!!! Po skončení zápasu předá klíč zástupci domácího týmu dalšího
zápasu. Po posledním zápasu zavře a zhasne domácí tým hřiště a klíč hodí DO POŠTOVNÍ
SCHRÁNKY na vchodových dveřích restaurace.
Další informace:
Slavoj – vchod na hřiště bránou z ulice Truhlářská. NEPROCHÁZET BUDOVOU!!!
Všechny změny Propozic a jejich příloh Vám budou zaslány a od 3.5. 2021 zveřejněny na
www.futsaldc.cz
Nezapomeňte zaplatit členské příspěvky dle přílohy č.1 Propozic.
Rozhodčí budou do doby omezení sportování oblečeni při zápasech ve sportovním.
Ne v dresu rozhodčího.
Přestupy je možno podávat do 31.05. 2021.
Všechny změny budou zaneseny do Propozic a jejich příloh. Platnost od 30.4. 2021.
Pro organizaci soutěží, udílení disciplinární tresty a pokut budou striktně platit Propozice a
Příloha č.1.
Bez úlev!!!
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