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ŘÍDÍCÍ KOMISE SOUTĚŽE / HRÁČSKÁ KOMISE 

 

 

 

PROPOZICE 

 

 

 

 

 

 

ČESKOKRUMLOVSKÉ FUTSAL LIGY 

ČESKÝ KRUMLOV 

2021-2022
 

 

 

 

Soutěže : 1. liga – 8 účastníků 

                2. liga – 7 účastníků 
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Složení hráčské komise (ŘK)  

Předseda:          Jiří ZEMAN      M: 724 814 242 

Místopředseda: Tomáš VAŘIL  M: 605 160 342 

Členové:            Tomáš ŠIMEK  M: 607 887 660 

                           Michal ŠUBRT  M: 777 891 625 

 

Složení řídící komise (ŘK)  

Pavel ŠPIROCH          M: 777 939 209, 

Oldřich LUKEŠ     M:723 914 786   

 

Disciplinární komise :        Pavel Špiroch  

                      Oldřich Lukeš  

        

 

Seznam rozhodčích : 

 

Jiří ČERNÝ                             M: 724 014 069  

Antonín PETROUŠEK               M:721 193 119  

Pavel HLADÍK                            M:721 566 410  
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ADRESÁŘ VEDOUCÍCH DRUŽSTEV :  

 

1.FC KARLÍK MIRKOVICE   KALISTA                M: 602 518 268 

                                                        ŠEBEK  Karel          M: 734 648 137 

 

 

ALKÁČI  Z KÁVINY ČK     GÁBOR Pavel              M: 723 540 587 

                                                  MUSIL Milan                M: 720 061 342  

 

                                                                               

BOMBARĎÁCI  VELEŠÍN      PETŘÍK Jan            M: 721 000 651 

                                                     KLABOUCH Karel    M: 722 948 448       

                           

 

GS TEAM  KÁJOV                SLÁDEČEK Miroslav  M: 777 106 573 

                                                  AUSBERGER David      M: 775 751 146 

                                                   

                            

RED DEVILS                           ZEMAN Jiří                M: 724 814 242 

                                                   ZEMAN Petr                M: 724 258 710 

 

 

FC LIJÁK                           PAZDERKA Hynek       M:733 134 855 

EGGENBERG ČK             FILIP Jiří                          M: 773 645 772 

 

 

TEQUILA ČK                      ŠTEKER Daniel      M: 776 003 220 

                                               KONRÁD Milan           M: 608 130 371 

 

 

S.A.K. ,,A“ ČK               TOMAN Jiří           M: 773 169 744 

                                             KROUPA Michal           M: 722 907 630 

 



 4

 

 

VYŠEHRAD XXL  ČK     ŠPIROCH Pavel        M: 777 939 209  

                                             LUKEŠ Oldřich           M: 723 914 786                                                                      

                                                             

 

JEDLIČKY ČK              VAŘIL Tomáš        M: 605 160 342 

                     TZ: 380 374 240  

                                              MIKEŠ Filip              M: 723 892 502 

  

                                                             

MATES ČK              ŠIMEK Tomáš          M: 607 887 660 

                                             KORDÍK Richard       M: 606 672 657   

                                                                       

 

TREVL TEAM ČK           KOTLÁR  Milan       M: 728 529 729 

                                             ŠIMEK Filip               M: 777 098 479 

  

 

AMATEAM ČK                MONDEK Ondřej     M: 606 935 557 

                                             Hálek Michal.              M: 777 900 077 

 

 

HAPOEL ČK        ŠUBRT Martin         M: 603 183 372 

                                             ŠUBRT Michal           M: 777 891 625  

 

 

  S.A.K. „B“ ČK           NEUBAUER David    M: 721 101 669 

                                            SÝKORA Jaromír        M: 602 183 377 
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1. Řízení soutěže:  

Organizátorem je hráčská komise (HK) a je nadřízena řídící komisi (ŘK). 

Soutěž řídí dle pokynů HK řídící komise. 

2. Účastníci :  

1. liga – 8 mužstev, 2.liga – 7 mužstev 

3. Systém soutěží :  

1.liga se hraje dvoukolově (podzim, jaro). 2.liga se hraje v základní části dvoukolově. Mužstva na 

1.- 4.místě základní části hrají jednokolově nadstavbovou část a započítávají se pouze vzájemná 

utkání. Mužstva na 5. – 7. místě hrají také jednokolově nadstavbovou část se započtením všech 

dosažených výsledků . 

4. Startovné :  

Startovné 4.000,- Kč. 

5. Soupisky :  

Mohou obsahovat neomezený počet hráčů, kteří mají platný registrační průkaz (RP). Tyto lze 

během soutěže doplňovat. Přihlášku k novému zaregistrování si vedoucí mužstev vyzvednout u 

ŘK. Vyplněnou s příslušným poplatkem odevzdá opět u ŘK.  K utkání může nastoupit 12 hráčů.  

6. Kontumace :  

Utkání bude kontumováno z důvodů : nepřipravené hřiště - nezabezpečení branek se sítěmi, míče, 

pomezního rozhodčího s praporkem, zápisu o  utkání, hlavního rozhodčího v případě, že se 

delegovaný nedostaví, nezajištění píšťalky a karet pro něj, za porušení nařízení DK a 

nenastoupení k zápasu, dle l.58 SŘ. Po čtvrté kontumaci je mužstvo ze soutěže vyloučeno.  

7. Přestupy a hostování :  

Jsou možné podle l.4 Přestupního řádu v termínech od 01.07. do 31.03.  

8. Pravidla :  

Hraje se podle pravidel futsalu FIFA s doplňky.  

9. Změna pravidel : - ruší se pravidlo 14 "akumulované fauly".  

Hrací plocha má rozměry 40 x 20 m, minimálně 36 x 18 m. Při vyloučení hráče v utkání hraje 

mužstvo oslabeno 5 minut. Hraje se 2 x 30 minut, přestávka 5 minut, čekací doba není.  

10. Protesty :  

Řeší komise ŘK - vše se opírá o znění disciplinárního řádu. Námitky je možno podat doporučeně 

členovi ŘK a to nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení utkání. 
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11. Povinnosti vedoucích :  

Nosit k utkání registrační průkazy hráčů, kteří k utkání nastupují. Vedoucí domácího týmu musí 

mít k dispozici před utkáním čistý zápis , psací potřeby, píšťalku. ŽK, ČK a praporek Vedoucí 

obou týmů a kapitáni odpovídají za to, aby byl před utkáním řádně a čitelně vyplněn zápis. V 

případě, že se nedostaví delegovaný rozhodčí k utkání, má domácí mužstvo povinnost zajistit 

řízení zápasu. Domácí zajištují přinesení pranek na hřiště a po skončení zápasu je uklidí a 

zamknou. 

12.. Dodržování termínů zápasů : 
Souhlas ke změně termínu nebo času utkání dává pouze řídící orgán soutěže, tj. ŘK. Mužstva 

mohou žádat o změnu termínu utkání po vzájemné dohodě 

takto : - členů ŘK. 

Mužstvo, žádající změnu termínu utkání je povinno uvědomit o změně rozhodčího a zajistit jej na 

k novému termínu utkání, ovšem pouze osobu ze seznamu rozhodčích. Při nesplnění této 

podmínky nebude utkání považováno jako soutěžní a bude kontumováno. 

Náhradní termín si musí odkládající mužstvo domluvit s Pro-Sportem (objednatelem hrací 

plochy) a FK Slavojem ČK kvůli volnému termínu. Pronájem si uhradí dle sazebníku FK Slavoj 

nad rámec startovného. 

13. Sestupy a postupy : 

Z 1. ligy sestupuje mužstvo na 8. místě a vítěz 2. ligy postupuje.  

14. Zápisy o utkání : 

Za doručení zápisu odpovídá vedoucí domácího družstva. Zápis musí být doručen nejdéle do 

21:00 hod.následujícího pondělí po odehrání zápasu do poštovní schránky ČUS v budově 

autobusového nádraží. 

 15. Pojištění : 

Účastníci soutěže nejsou pojištěni. 

16. Střídavý start : 

Je povolen start 5 hráčů z B (C) týmu za A (B) tým a 3 hráčů z A za B tým. Všichni tito hráči 

musí být označeni v Zápise o utkání.Hráči, kteří hrají v mužstvech učastníků vyšších soutěží 

futsalu- FIFA jsou povinni tuto skutečnost oznámit a provést hostování v Městské lize futsalu . 

Pokud dojde k termínové kolizi obou soutěží a hráč se rozhodne hrát ve vyšší soutěži, je povinen 

hostování ukončit a odevzdat zde RP. Pokud takto neučiní, bude to považováno jako porušení 

soutěžního řádu. Hráč  se nemuže účastnit ve stejném termínu více soutěží futsalu- FIFA. 

17. Zastavení činnosti : 

Dle rozsahu DŘ a povahy přestupku nařizuje ŘK. 

Výši trestu za ČK určí dle DŘ DK. 

Hráč, který byl vyloučen nesmí v dalším zápase nastoupit a čeká na vyjádření DK. 
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18. Hráči: 

K utkání mohou nastoupit pouze hráči s platným registračním průkazem,kteří jsou uvedeni na 

soupisce mužstva. Utkání se mohou účastnit jen hráči uvedení v zápise o utkání před začátkem 

zápasu. Během zápasu nelze již hráče dopisovat. Pokud nastoupí k utkání hráč, který není uveden 

v zápise a má platný RP, rozhodčí tuto skutečnost zapíše do zápisu. Pokud hráč je na soupisce 

týmu, zaplatí mužstvo pouze administrativní pokutu. 

19. Hřiště :  

Hřiště s umělou trávou na v areálu FK Slavoj ČK. 

20. Pokuty :  

Kontumace, odstoupení mužstva z utkání, nedohrání utkání :         250,- Kč  

Neodeslání zápisu do termínu, neúplné vyplnění, neuvedení hráče v zápise,  

ze záznamy nevyplývající SŘ                                                    100,- Kč  

Neodeslání zápisu do 10 dní                             300,- + odečtení 3 bodů  

Neuvědomění rozhodčího o změně termínu utkání             200,- Kč 

Neuvědomění správce hřiště na nádraží o změně termínu utkání  120,- Kč 

Nezabezpečení praporku pro pomezního rozhodčího            100,- Kč  

Za disciplinární přestupky mužstev a funkcionářů max.     500,- Kč  

Uvádění nepravdivých údajů při registraci a přestupech hráče   200,- Kč 

Neodevzdání soupisky do stanoveného termínu                            200,- Kč 

Nastoupení hráče v úboru, který není shodný s dresy svého 

 mužstva                                                                                         300.- Kč 

Nastoupení hráče s číselným označením na zádech, které není 

v souladu s pravidly  ( nebo bez čísla)                                          200,- Kč 

Při nezaplacení pokuty do termínu stanoveného OKF se tato částka zvyšuje o 100 %.  

Po nezaplacení do 2.termínu je mužstvo ze soutěže vyloučeno.  

21. Vyloučení mužstev ze soutěže  

Hráči mužstev, která byla vyloučena ze soutěže mají zastaveny přestupy a hostování :  

11) do konce sezóny, pokud mužstvo uhradilo pokutu, stanovenou OKF,  

2) na 2 roky, pokud mužstvo neuhradilo pokutu stanovenou OKF. Toto ustanovení se nevztahuje 

na hráče, kteří uhradí individuálně 50% pokuty stanovené OKF,minimálně však 300,-Kč.  

22. Poplatky :  

Vystavení RP, přestupy a hostování 50,- Kč    
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 Duplikát  200,-Kč 

Vystavení mimo zasedání ŘK ve zrychleném řízení 100,- Kč. 

23. Zasedání ŘK:  

Každé úterý od 17:00 hod do 17:30 hod ve Squash-fitness v Tovární ul.  

24. Míče : 

HK schválila pro soutěž futsalové míče č.4 (se sníženým odskokem) . 

25. Přerušené utkání : 

Pokud je utkání přerušeno pro vlivem špatných povětrnostních podmínek a nelze ho dohrát, bude 

se dohrávat v náhradním termínu od té minuty, ve které rohhodčí utkání přerušil a uvedl v zápise 

o utkání. Zápis zůstává u rozhodčího utkání a nelze jej doplňovat.  

 

 

UPOZORNĚNÍ:  V celém areálu je nutné dodržovat pořádek. Je zde zákaz   

                               kouření, konzumace  alkoholu a vodění domácích zvířat !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


