
 

PROPOZICE MČR 2020/2021 – play off 

ŘOS: VV ČFSF 

POŘADATEL :  Česká Federace Sálového Fotbalu – Futsal z.s. 

TERMÍN:   19. .6. 2021, 12:00 

MÍSTO KONÁNÍ:   Sportovní hala Radodín, http://halaradotin.cz/kontakt/ 

ÚČASTNÍCI:   4 družsteva , postupující ze základních skupin.  

HRACÍ SYSTÉM:  Nejlepší tým kvalifikace Morava proti druhému postupujícímu kvalifikace 

   Čechy a  nejlepší tým kvalifikace Čechy proti druhému postupujícímu  

   kvalifikace Morava. Poražení semifinálových utkání hrají o 3. Místo,                 

.                                   vítězové finále.           

PREZENCE:  prezence družstev proběhne u delegáta turnaje vždy nejpozději 30 minut před 

prvním utkáním družstva.  

NÁKLADY:  náklady na soutěž se hradí ze startovného, vyrovnání nákladů hradí pořadatel. 

STARTOVNÉ:  5 000 Kč doplatek k již zaplacené záloze startovného složí družstva v 

hotovosti při prezenci u delegáta turnaje. Družstva, za které nebyla uhrazena 

záloha uhradí na místě celé startovné. 

ZÁLOHA NA POKUTY: každé družstvo složí při prezenci na turnaji zálohu na pokuty v částce 

2000 Kč. Z této zálohy budou družstvu automaticky strhávány poplatky při 

neplnění povinností určených Propozicemi soutěže a řády ČFSF dle 

Sazebníku pokut. Po ukončení turnaje bude družstvům záloha 

(nespotřebovaná část) vrácena. 

VYHODNOCENÍ:  Vítěz obdrží putovní pohár, první tři týmy pak poháry a medaile, čtvrtý tým 

pohár. Finalisté získávají právo účasti v následujícím ročníku Ligy Mistrů  

UEFS, poražení semifinalisté právo účasti v poháru UEFS.  

 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

 

PRAVIDLA:  hraje se podle platných pravidel, řádů a směrnic ČFSF. Kompletní znění je 

uvedeno na: www.futsal-salovyfotbal.com  

HRACÍ DOBA:  Semifinále se hraje  2 x 20 minut čistého času.  V případě nerozhodného 

výsledku se prodlužuje 2x5 minut čistého času. Jestliže se nerozhodne ani po 

prodloužení, bude se kopat 5 penalt na každé straně, případně pak po jedné 

až do rozhodnuti.  

Utkání o 3.místo se hraje 2 x 20 minut hrubého času,  při rozdílu skóre 

menším než 3 branky se poslední 3 minuty hrají na čistý čas. Při 

nerozhodném výsledku se budou kopat penalty  po jedné až do rozhodnuti. 

Finále se hraje stejným způsobem jako semifinále. 

DELEGACE ROZHODČÍCH: pro řízení utkání budou rozhodčí delegováni KR ČFSF, kteří budou 

vykonávat funkci I. a II. rozhodčího, funkci zapisovatele a časoměřiče. 

 PREZENTACE:          k utkáním se družstvo prezentuje soupiskou a členským průkazem nebo 

dokladem totožnosti. Vedoucí družstva předloží delegátovi při prezenci 

soupisku družstva včetně požadovaného dokumentu ke kontrole. Po 

skončení svého posledního utkání na turnaji si dokumenty a soupisku u 

delegáta vyzvedne. Soupisku je možné doplnit i na místě. 

ZÁPIS Z UTKÁNÍ:  vedoucí družstva se musí 20 minut před každým utkáním svého družstva 

dostavit k delegátovi turnaje, kde vypíše ZU. Hráči budou v ZU uvedeni 

postupně dle čísel dresů. Po skončení utkání se kapitáni obou týmů odeberou 

s rozhodčími do kabiny delegáta turnaje a svým podpisem potvrdí pravdivost 

ZU. 

ČEKACÍ DOBA:  není 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ: dle výsledku utkání play off 



 

VYLOUČENÍ:            ČK po 2. ŽK bez zápisu – stop na 1 utkání nepodmíněně, u přímo udělených 

ČK se zápisem, jednotlivé přestupky vyřeší na místě delegát turnaje, v 

případě vážného provinění předá případ k vyřešení celostátní DK 

JEDNÁNÍ KOMISÍ:  za projednávání přestupků družstva proti PS, PSF a řádům ČFSF bude 

družstvu stržen z vratné zálohy poplatek ve výši 500 Kč 

 

SAZEBNÍK POKUT 

POZDNÍ PREZENCE DRUŽSTVA NA TURNAJI A K UTKÁNÍ: 500 Kč 

POZDNÍ VYPLNĚNÍ ZÁPISU 500 Kč 

NEDOSTAVENÍ SE K UTKÁNÍ 2000 Kč 

KONTUMACE UTKÁNÍ 1000 Kč  

POPLATEK ZA JEDNÁNÍ KOMISÍ (STK, DK) 500 Kč 

ČK PO 2. ŽK 300 Kč 

PŔÍMO UDĚLENÁ ČK 500 Kč 

NEPLNĚNÍ MIMOŘÁDNÝCH POŽADAVKŮ / POKYNŮ ŘOS 1000 Kč  

NEDOSTAVENÍ SE NA TURNAJ 5000 Kč 

 

ČÍSLO ÚČTU ČFSF:   Česká federace sálového fotbalu-Futsal, z.s., 3273794399/0800 

 

ŘOS SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PROPOZICÍCH 

 


