ROZHODNUTÍ ZAHAJOVACÍHO SEMINÁŘE SOUTĚŽNÍ SEZÓNY 2020/21
A DALŠÍ FUTSALOVÉ INFORMACE

Svazem futsalu byl zřízen nový účet pro placení členských příspěvku č.ú.1601616016/0600.
Do 31.8. 2020 funguje tento nový účet souběžně se starým 369-369000369/0800.
Od 1.9. 2020 bude možno platit členské příspěvky jen na nový účet!!!
Rozhodnutí o soutěžním ročníku 2019/20
Zástupci týmů rozhodli, že v každé soutěži bude vyhlášen vítěz bez určení dalšího pořadí. Týmům DC
Pelikans Legends a Nota „B“ budou předány poháry za vítězství v soutěžích (putovní i trvalé). Další
ceny nebudou uděleny. Částka určená na ceny pro ročník 2019/20 (6000 Kč) bude převedena do
dalšího ročníku. Družstvům bude o poměrnou částku (300 Kč) sníženo startovné.
V platnosti zůstávají oddílové i osobní tresty pro kluby FK Denas Děčín a FC Mexico Děčín.
Start hráčů Denasu povolen po zaplacení pokuty 500 Kč/hráč od 31.8. 2020. Start hráčů Mexica po
zaplacení stejné pokuty od 1.1. 2021. Ostatní tresty a pokuty se ruší.
Soutěžní ročník 2020/21
Složení soutěží zůstává stejné jako pro jaro 2020 (9+10) vyjma Espanyolu který se nakonec
nepřihlásil. Ostatní týmy jsou považovány od 11.6. 2020 za přihlášené a při ne dohrání soutěže bude
proti nim postupováno dle Propozic. Pohár i Náhradní Liga prokázaly, že „změkčování“ Propozic vede
jen k anarchii a nedisciplinovanosti týmů. Řídící soutěže bude tudíž dbát na jejich přesné dodržování
a případné porušení trestat.
Novinkou v ústroji týmů je povinnost stejně barevných stulpen i v 1. třídě!!!
Bylo schváleno doplnění Propozic o postup při ne dohrání/přerušení soutěží.
Změna předsedy v klubu DC Pelikans Legends bude zanesena v novém adresáři.
Zásadní novinkou při podávání přestupů je, že každý účastník přestupního řízení ( předseda
mateřského klubu, předseda nového klubu i hráč který přestupuje) musí mít zaplacen členský
příspěvek Svazu Futsalu. Pokud tomu tak není je povinnost zaslat spolu s přestupním lístkem i doklad
o zaplacení čl. příspěvku daného předsedy/hráče. Pokud mateřský tým již nevyvíjí činnost orazítkuje
přestupní lístek předseda OSF Děčín.
Při podávání registrace musí mít zaplacen čl. příspěvek předseda klubu do nějž podává hráč
registraci.
Předsedové všech aktivních klubů jsou povinni mít zaplacen členský příspěvek do 20.8. 2020!!!
Přestupy je možno podávat od 1.8. 2020 do 30.4. 2021. Přestupy i registrace jsou do 31.12. 2020
vyřizovány zdarma.
Všichni kdo provádějí registrace/přestupy si prostudují novou přílohu č.1 Propozic kde budou
všechny tyto změny zaneseny.
Každý tým který bude chtít čerpat v roce 2021 dotaci OSF Děčín zaregistruje nebo nahlásí k registraci
mládežníka ročník narození 2000-2005.
Termíny pro platby:
20.6. startovné 1000 Kč
20.7. pronájem hřiště max. 1750 Kč (obě platby na č.ú. jako doposud: 115-5064200207/0100)

Do prvního zápasu členský příspěvek SF ČR. Předseda klubu do 20.8..
Změny Svazu Futsalu směrem k okresním soutěžím.
Svaz Futsalu dlouhodobě směřuje ke stavu aby každý klub měl statut zapsaného spolku ve Spolkovém
rejstříku u Krajského soudu. Kluby okresu Děčín po diskuzi jednohlasně vyjádřili nesouhlas s tímto
postupem. Jde o administrativně náročný proces. Přináší mnoho problémů pří zakládání i v dalším
průběhu činnosti klubu. Neodpovídá úrovni soutěží hraných v okresech ČR. Kluby neorganizují mimo
zápasy klubový život. Nemají svoje hřiště ani žádný další majetek. Chtějí si jen jednou týdně hodinu
zakopat.
Kompromisem mezi Svazem Futsalu a okresy je nejméně pro podzim 2020 „Smlouva o společnosti“.
Kluby okresu Děčín jsou povinny předat předsedovi OSF Děčín do 20.7. 2020 vyplněnou a
podepsanou „Smlouvy o společnosti“ . Bez této smlouvy nesplní klub podmínky pro start v sezóně
2020/21 a bude proti němu postupováno dle Propozic.
V případě že platnost „Smlouvy o společnosti“ nebude Svazem Futsalu prodloužena za termín 31.12.
2020 přestanou být kluby okresu Děčín členy Svazu Futsalu ČR. Zahajovací seminář konaný dne 11.6.
2020 nastínil možnost dalšího postupu.

V Děčíně dne 14.06. 2020

Petr Procházka, předseda OSF Děčín

