
 

Propozice Futsalu Havířov 2019/20 

 

 

 

Tyto propozice upravují pravidla futsalu pro soutěž Futsal Havířov.  

Všechny mužstva jsou povinny znát, dodržovat a řídit se těmito propozicemi.  

V případě nedodržování těchto propozic, budou mužstva trestána dle sazebníku trestů.  

Propozice je možno i během rozběhlého ročníku rozšiřovat a doplňovat o další body.  

 

 

 

 

 

 

 

Název soutěže:  Futsal Havířov 

E-mail:   info@futsalhavirov.cz 

Webové stránky:  www.futsalhavirov.cz 

Místo konání zápasů: Městská sportovní hala Slávie (ulice Astronautů, Havířov) 

Hrací dny: pátky, soboty, neděle a ve dnech státních svátků dle rozlosování soutěže 

 

 

 

 

 

Vedení Futsal Havířov:  

Předseda: 

Jakub Karkoška  mobil: 731 371 755  e-mail: karkoska.kuba@seznam.cz 

Místopředseda:  

Jiří Spitz mobil: 777 023 101  e-mail: jiri.spitz@seznam.cz 

Výkonný výbor: 

Radim Majer mobil: 737 579 999  e-mail: majer.radim11@seznam.cz 

Ing. Daniel Vodák      e-mail: info@futsalhavirov.cz 

Předseda komise rozhodčích:  

Václav Schubert mobil: 731 923 388  e-mail: vaclav.schubert@seznam.cz  



 

Systém soutěže:  

7 mužstev. Každý s každým hraje tříkolově. 

Každé mužstvo tedy odehraje 18 utkání. Soutěž se hraje bez jakékoliv nástavby a Play-off.  

Po odehrání tříkolového systému, se sečtou body, které rozhodnou o pořadí v konečné tabulce. 

 

Vítězství =  3 body 

Remíza = 1 bod 

Prohra  = 0 bodů 

 

V konečné tabulce rozhodují tyto kritéria: 

- Body. 

- Vzájemné utkání (u 3 a více mužstev minitabulka). 

- Rozdíl skóre. 

- Vyšší počet vstřelených branek. 

- Menší počet červených karet. 

- Menší počet žlutých karet. 

- Los. 

Hrací doba: 

2 x 15 minut (hrubý čas, zastavuje se pouze, když je delší časová prodleva). 

Poslední 2 minuty každého utkání čistý čas. 

V případě remízy se utkání neprodlužuje.  

Každé mužstvo má možnost si vzít jednou za utkání Time-out na 30 sekund.  

Mužstvo je povinno být připraveno a nastoupeno v čas určený dle rozpisu soutěže na palubovce.  

Čekací doba je nulová, v případě nenastoupení bude utkání kontumováno ve prospěch soupeře. 

Počet hráčů: 

Mužstvo musí nastoupit minimálně v počtu 3+1 jinak utkání nebude zahájeno. 

V případě, že počet hráčů klesne během zápasu pod 3+1, bude utkání kontumováno. 

To pravidlo se nevztahuje na dobu trestu (2 minuty) v případě vyloučených hráčů.  

V době trestu je minimální počet hráčů snížen na 2+1. 

Výstroj mužstev: 

Mužstva nastupují v jednotných dresech a trenýrkách.  

Dresy musí být označeny na zádech číslem o minimální velikosti 25 cm.  

Brankář musí mít odlišný dres od hráčů. 

Kapitán bude označen páskou na ruce. 

Štulpny a chrániče nejsou povinny.  

Vedení Futsal Havířov doporučuje hráčům hrát v holeních chráničích kvůli prevenci úrazu. 

Hráči jsou povinni nastoupit v sálové obuvi k tomu určené.    

Je přísně zakázáno, aby hráči nastupovali v hodinkách, řetízkách, prstýnkách a dalších nebezpečných 

věcech, které nepatří k futsalu.  

Jde o Vaše zdraví a zdraví Vašich soupeřů. Respektujte to! 



 

Soupisky:  

Každé mužstvo je povinné odevzdat do 31.8.2019 řádně vyplněnou soupisku mužstva.  

Minimální počet hráčů na soupisce je 8 a maximální počet hráčů na soupisce je 30.  

Bez soupisky není možno nastoupit k utkání Futsal Havířov.  

Každý hráč, který je uveden v zápise o utkání a nastupuje k utkání, musí být zapsán na soupisce 

mužstva.  

Pokud vedoucí mužstva takto neučiní, start hráče není možný a v případě jeho nastoupení k utkání je to 

považováno jako neoprávněný start hráče, a tím pádem bude utkání kontumováno 0:5 ve prospěch 

soupeře.  

Dále se bude postupovat dle platného sazebníku trestů.  

 

Dopsání hráče na soupisku během sezóny:  

Dopsat hráče během sezóny je možné, ale pouze za předpokladu splnění těchto podmínek: 

1. E-mail: 

- Vedoucí mužstva napíše e-mail na info@futsalhavirov.cz a informuje vedení soutěže o doplnění 

soupisky. 

- V e-mailu uveďte Jméno a příjmení hráče, datum narození, mužstvo, místo bydliště. 

 

2. Doplnění soupisky na hale: 

- Informovat hlavního rozhodčího utkání o této informaci a nahlásit nutné údaje o hráči. 

- Dopsat hráče do zápisu o utkání. 

- Informovat o doplnění soupisky kapitána soupeřova týmu. 

- Neprodleně po zápase (nejpozději do 24 hodin) napsat e-mail na info@futsalhavirov.cz  

a informovat o doplnění soupisky vedení soutěže (Jméno a příjmení hráče, datum narození, 

mužstvo, místo bydliště).  

- Pokud mužstvo nesplní náležitost poslaní mailu, bude mužstvu udělena pořádková pokuta. 

 

Start hráče a konfrontace: 

Každý hráč, který nastupuje nebo nastoupil k utkání Futsal Havířov je povinen v případě vyzvání od 

hlavního rozhodčího prokázat svou totožnost nějakým průkazem s fotkou, kde bude uvedené jméno, 

příjmení a datum narození (např. OP, ŘP atd.).  

O kontrolu prokázání totožnosti hráčů může požádat pouze kapitán nebo vedoucí soupeřova mužstva  

a to prostřednictvím HR.  

Kontrola totožnosti obou mužstev se také může konat na popud HR nebo vedení Futsal Havířov, pokud 

existuje podezření, že nějaký hráč startuje neoprávněně.  

Celou konfrontaci vždy řídí HR utkání.  

Pokud hráč, který při konfrontaci byl vyzván HR, aby prokázal svou totožnost tak neučiní, nebude 

připuštěn k utkání.  

V případě, že utkání již bylo odehráno a hráč nastoupil v utkání a není schopný nebo ochotný prokázat 

svou totožnost, bude tento start považovaný jako neoprávněný a se bude dále postupovat dle platných 

propozic Futsal Havířov a sazebníku trestu.  

Kontrola totožnosti musí být provedena po utkání nejpozději před podepsáním zápisu oběma kapitány. 

Na námitky, které budou vzneseny po podepsání zápisu již nebude brán zřetel. 



 

Přestupy hráčů: 

Přestup hráče z jednoho týmu do druhého je možný pouze tehdy, pokud hráč v aktuální sezóně ještě 

nenastoupil k žádnému utkání.  

V případě, že hráč již odehrál nějaké utkání nebo byl uveden v zápise o utkání, není přestup možný. 

Každý hráč může v aktuálním soutěžním ročníku nastoupit pouze za jedno mužstvo. 

Červené karty: 

Hráč, který obdrží červenou kartu, je vyloučen do konce utkání a jeho mužstvo hraje 2 minuty 

v oslabení, pokud hráč v době vyloučení byl na hrací ploše.  

V případě obdržení branky může mužstvo doplnit zpět do hry jednoho hráče.  

Pokud vyloučený hráč nebyl na hrací ploše, odpadá trest 2 minut. 

Vyloučený hráč nesmí automaticky nastoupit k dalšímu utkání svého mužstva, v případě závažných 

prohřešků proti pravidlům a v případě nesportovního chování určí výši trestu vedení Futsal Havířov  

dle sazebníku trestů. 

Hráč, který obdrží červenou kartu dostává automaticky pokutu 100 Kč.  

Za uhrazení pokuty je zodpovědný vedoucí mužstva, který ji musí uhradit někomu z vedení Futsal 

Havířov.  

Peníze budou použity do rozpočtu soutěže.  

V případě neuhrazení pokuty má vyloučený hráč zastavenou činnost a nesmí nastoupit k utkání.  

Případné nastoupení bude považováno jako neoprávněný start a utkání bude kontumováno 5:0 ve 

prospěch soupeře. 

Žluté karty: 

Žluté karty se každému hráči během sezóny sčítají.  

V případě dosažení níže uvedeného počtu karet nesmí hráč nastoupit k danému počtu utkání.  

Příklad:  

Hráč XY obdržel v 9.kole žlutou kartu v zápase.  

Vzhledem k tomu, že to byla v letošní sezóně již 4 žlutá karta, nesmí hráč nastoupit k následujícímu 

utkání.  

Případné nastoupení bude považováno jako neoprávněný start a utkání bude kontumováno 5:0 ve 

prospěch soupeře. 

Za nastoupení hráče je výhradně zodpovědný vedoucí mužstva, který je povinen si hlídat počet žlutých 

karet u hráčů ve svém týmu.  

Za žluté karty není finanční trest. 

 

4 žluté karty = 1 zápas stop 

8 žlutých karet = 2 zápasy stop 

12 žlutých karet = 3 zápasy stop 

 

Tresty za červené a žluté karty se v případě shody (dosažení v jeden moment) sčítají. 



 

Dodatek k ČK a ŽK: 

V případě, že je hráči udělen osobní trest zastavení činnosti (např. 5 utkání) a mužstvo tohoto hráče 

během jeho probíhajícího trestu nenastoupí k nějakému utkání a utkání je kontumováno, započítává se 

tento zápas trestanému hráči jako odpykaný a trest se snižuje (na 4 utkání) jako kdyby mužstvo utkání 

normálně odehrálo. 

Ceny: 

Mistr soutěže dostává k zapůjčení putovní pohár pro vítěze Futsal Havířov, který musí vrátit na konci 

kalendářního roku ve kterém ho získal.  

Za pohár zodpovídá vedoucí mužstva. 

 

1.místo = 3 000 Kč + pohár + láhev 

2.místo = 2 000 Kč + pohár + láhev 

3.místo = 1 000 Kč + pohár + láhev 

Nejlepší střelec  = pohár + láhev 

Kontumace: 

Kontumace je 5:0. 

Mužstvo, jehož vinou bude nějaké utkání kontumováno dostává pokutu 500 Kč za každé zkontumované 

utkání.  

V případě neuhrazení pokuty nesmí mužstvo nastoupit k dalšímu utkání Futsal Havířov. 

Mužstvo, které dosáhne 4 kontumace během jedné sezóny, bude vyloučeno ze soutěže bez náhrady 

startovného a jeho výsledky budou anulovány.  

Peníze vybrané za kontumované utkání dostává soupeř, jehož utkání se nehrálo.  

V případě, že utkání bylo zahájeno a kontumováno během zápasu nebo až po jeho skončení, budou 

peníze za kontumaci použity do rozpočtu Futsal Havířov. 

Schůze: 

Vedení Futsal Havířov může i během rozběhlé sezóny svolat v případě potřeby schůzi se zástupci 

mužstev.  

Každé mužstvo je povinné být na všech schůzích Futsal Havířov zastoupeno minimálně v počtu jednoho 

zástupce.  

Nedodržení povinností bude trestáno pořádkovou pokutou. 

Pořádková pokuta: 

Za nedodržování těchto propozic a jiných přestupků, které mohou být v rozporu s dobrými mravy a 

slušným chováním může udělit vedení soutěže hráči nebo klubu pořádkovou pokutu ve výši  

100 – 500 Kč. 

Nezaplacení pořádkové pokuty může vést až k vyloučení ze soutěže. 

Míče: 

Utkání se hrají futsalovými míči značky SELECT. Míče zajišťuje vedení soutěže.  



 

Rozlišovací dresy: 

V případě shody barvy dresů nebo jejích podoby, může hlavní rozhodčí utkání nařídit mužstvu, které je 

napsáno jako hostující, aby si navlékly rozlišovací dresy.  

Mužstvo je povinné toto rozhodnutí respektovat.  

V případě potřeby si může kapitán mužstva zapůjčit rozlišovací dresy u stolku s časomírou a přebírá za 

ně zodpovědnost i za jejich vrácení.  

Rozhodčí uvede záznam o zapůjčení rozlišovacích dresů do zápisu o utkání. 

Ostatní: 

Hráči a funkcionáři klubu nesmí být během utkání pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek. 

Všichni hráči startují na vlastní nebezpečí a jsou zodpovědní za svůj zdravotní stav. 

Všichni účastníci Futsal Havířov jsou povinni dodržovat řád MSH Slávie a nepoškozovat zařízení haly. 

Hráči jsou povinní dodržovat FAIR-PLAY a chovat se v souladu s dobrými mravy. 

Kapitán mužstva musí před a po skočení zápasu podepsat zápis o utkání. 

 

 

 

 

 

vedení Futsal Havířov 

v Havířově 27.08.2019 

 


