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Česká  federace  sálového  fotbalu – Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává  
SOUTĚŽNÍ ŘÁD platný pro soutěže pořádané v rámci ČFSF s platností od 1. 9. 
2010. 
 

SOUTĚŽNÍ  ŘÁD 
 

OFICIÁLNÍ NÁZVY A ZKRATKY POUŽÍVANÉ V NORMÁCH ČFSF 
 
Česká federace sálového fotbalu – futsal,o.s.                          ČFSF 
Valná hromada                                                                          VH  
Výkonný výbor                                                                           VV  
Revizní a odvolací komise                                                         RaOK 
Futsal - sálový fotbal                                                                 SF 
Okresní sdružení (štáb) sálového fotbalu                                 OSSF 
Krajské sdružení (štáb) sálového fotbalu                                  KSSF 
Pravidla sálového fotbalu - futsal                                      PSF 
Soutěžně technická komise                                               STK 
Soutěžní řád                                                                              SŘ 
Disciplinární komise                                                           DK 
Disciplinární řád                                                                         DŘ 
Registrační řád                                                             RŘ 
Přestupní řád                                                              PŘ 
Hospodářská směrnice                                                   HS 
Komise rozhodčích                                                   KR 
Matriční komise                                                                      MK 
Ligová komise                                                                           LK 
Komise mládeže                                                                       KM 
Tisková komise                                                             TK 
Propozice soutěží                                                                  PS 
Termínová listina                                                                       TL 
Řídící orgán soutěže                                                   ŘOS 
Rozpis utkání                                                                            RU 
Členský průkaz                                                              ČP 
Zápis z utkání                                                                           ZU 
Zpráva delegáta                                                                        ZD 
Celostátní liga                                                                           CL               
Krajská liga                                                                              KL 
Okresní liga                                                                               OL   
Český pohár                                                                              ČEP 
Národní finále                                                                    NF             
Kvalifikace o Celostátní ligu                                                       KoCL 
Veteránská  liga                                                                         VEL  
Žákovská liga                                                                             ŽL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KAPITOLA  I. 
ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ 

Článek  1 
1. Soutěžní řád (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace soutěží pořádaných 
v  rámci  České federace sálového fotbalu – Futsal o.s.  (dále jen ČFSF) a vztahuje se    
na všechny jejich účastníky (členy, hráče, družstva, funkcionáře, rozhodčí, delegáty, a 
další činovníky vykonávající při soutěžích příslušné funkce a činnosti) a na řídící orgány 
těchto soutěží (dále jen ŘOS).  Družstva odpovídají za porušení řádů a předpisů svých  
členů, hráčů, funkcionářů a dalších osob, které pověřili vykonáváním funkcí, nebo činností 
při soutěžích a jednotlivých utkáních. Organizace soutěží v rámci ČFSF může probíhat 
pouze na území  České republiky. 
2.  K vydání SŘ je oprávněn Výkonný výbor ČFSF (dále jen VV ČFSF).  
3.  Výklad SŘ přísluší Soutěžně  technické komisi ČFSF (dále jen STK ČFSF) .  
4.  Změny SŘ vydané STK ČFSF a schválené VV ČFSF nabývají platnosti následujícím 
soutěžním ročníkem. O schválených změnách  musí VV ČFSF písemně  informovat  
podřízené krajské sdružení/štáby (dále jen KSSF) a tyto  pak musí o změnách a doplňcích  
informovat  podřízené okresní sdružení/štáby (dále jen OSSF) a družstva pod ně spadající 
5.  Úpravy a doplňky v organizaci soutěží v sálovém fotbalu - futsalu (dále jen SF) se 
zpravidla vyhlašují do konce soutěžního ročníku, který předchází soutěžnímu ročníku,       
v němž má k úpravám a doplňkům dojít, nejpozději však do rozlosování nového 
soutěžního ročníku, v němž má k úpravám a doplňkům v organizaci soutěže dojít.  
6.  Všechny  výjimky v organizaci soutěží podléhají schválení VV ČFSF.  
7. Fakultativní doplňky SŘ vydané ŘOS jednotlivých stupňů musí být přesně specifikovány 
a  vydány písemnou formou v  Propozicích soutěže (dále jen PS).  Tyto doplňky nesmí 
odporovat obligatorním ustanovením SŘ. 
 
Článek  2 -  Řídící orgány soutěží 
1.  Statut ŘOS je určen Stanovami ČFSF. Všechny mistrovské a pohárové  soutěže v SF 
na území ČR řídí a organizuje VV ČFSF. Pravomoc řídit a organizovat mistrovské              
a pohárové soutěže na jednotlivých organizačních stupních deleguje VV ČFSF                
na příslušné ŘOS ,které  jsou vytvořeny v souladu se Stanovami  a  řády ČFSF.  Tyto  jsou  
ŘOS svých soutěží, které řídí a organizují  dle schváleného organizačního uspořádání a 
zvyklostí.  
a)  VV ČFSF ( popřípadě  jím určený orgán ) přímo organizuje  a  řídí : 
-  Celostátní ligu (dále jen CL) 
-  Národní finále Českého poháru (dále jen NF ČEP) 
-  Kvalifikaci o postup do Celostátní ligy (dále jen KoCL) 
-   Národní finále veteránů 
 -  Národní finále žáků 
b) KSSF:  organizují  a  řídí  KL, krajský stupeň ČEP  a  soutěže  spadající do jeho  
kompetence. 
c)  OSSF:  organizují  a  řídí  OL, okresní stupeň ČEP a  soutěže  spadající do jeho  
kompetence. 
2. ŘOS, případně odborná komise jím pověřená, zřizuje listinu delegátů příslušných 
soutěží, zajišťuje proškolení delegátů a jejich nasazování k utkáním (turnajům) příslušné 
soutěže. 
 
Článek  3 -  Odborné komise 
1.  Pro řízení soutěží si příslušný ŘOS vytvoří odborné komise,  které dohlížejí zda 
soutěže probíhají dle platných řádů a směrnic, které jsou oprávněné projednat dle své 
odbornosti porušení příslušných řádů a norem ČFSF a o tomto projednání  vydat písemné 
Rozhodnutí příslušné odborné komise. Komise mají též právo předkládat připomínky        
a návrhy na doplnění řádů, ale nemají právo platné řády měnit. Komise musí být 
minimálně tříčlenná, ale vždy musí mít lichý počet členů.   
a)  Soutěžně technická komise (dále jen STK) – řeší porušení ustanovení  Stanov, SŘ, RŘ, 
PŘ, PS, PSF a ostatních norem SF a pokynů ŘOS. Podle povahy porušení výše 



uvedených dispozic provádí příslušná opatření, které uvede písemně v rámci   rozhodnutí. 
V případě potřeby a návaznosti předá řešení viníka(ů) dalším odborným komisím,                  
dle jejich kompetence. Proti  rozhodnutí STK se lze odvolat k STK nejbližšího vyššího 
stupně, odvolání proti  rozhodnutí  STK ČFSF  řeší  RaOK ČFSF. 
b)  Disciplinární komise (dále jen DK) – řeší disciplinární přestupky členů a družstev. Podle 
povahy porušení  provádí příslušná opatření, které uvede písemně v rámci rozhodnutí. 
V případě potřeby a návaznosti předá řešení viníka(ů) dalším odborným komisím,             
dle jejich kompetence. Proti  rozhodnutí  DK se lze odvolat k  DK nejbližšího vyššího 
stupně, odvolání proti rozhodnutí DK ČFSF  řeší  RaOK ČFSF. 
c)  Matriční komise (dále jen MK) - zajišťuje  evidenci členské základny, přestupů              
a hostování  hráčů, zajišťuje tisk soupisek družstev a členských průkazů členů ČFSF. 
Centrální matrika shromažďuje a eviduje matriku všech krajů v ČFSF registrovaných          
a vede matriku družstev CL. Proti rozhodnutí MK se lze odvolat k STK nejbližšího vyššího 
stupně, odvolání proti rozhodnutí MK ČFSF řeší RaOK ČFSF. 
d)  Komise rozhodčích (dále jen KR) - organizuje a řídí činnost rozhodčích, organizuje 
školení rozhodčích, vydává licenci rozhodčího, provádí delegaci rozhodčích 
 na jednotlivá utkání/turnaje, přijímá a řeší námitky či stížnosti na rozhodčí od oprávněných 
orgánů, řeší porušení předpisů a norem ČFSF ze strany rozhodčích a v případě 
disciplinárního provinění rozhodčího předává řešení přestupku příslušné DK. Proti 
rozhodnutí KR se lze odvolat k ŘOS nejbližšího vyššího stupně, odvolání proti rozhodnutí 
KR ČFSF řeší RaOK ČFSF. 
e) Ligová komise (dále jen LK) - je VV pověřena řízením CL. Řeší porušení PS CL           
ze strany družstev a jednotlivců účastnících se v této soutěži. Podle povahy porušení 
provádí příslušná opatření, které uvede písemně v rámci Rozhodnutí. V případě potřeby    
a návaznosti předá řešení viníka(ů) dalším odborným komisím (STK ČFSF, DK ČFSF, KR 
ČFSF), dle jejich kompetence. Odvolání proti rozhodnutí LK řeší RaOK ČFSF.  
e)  Další odborné  komise  - Komise mládeže (dále jen KM), Tisková komise (dále jen TK), 
apod.  jsou zřízeny dle potřeby příslušného ŘOS. 
2. Odborná komise vzniká tak, že příslušný ŘOS jmenuje předsedu komise, který navrhne 
další členy komise a složení komise předloží ŘOS ke schválení. Pokud ŘOS složení 
komise neschválí, předseda komise předloží druhý návrh složení komise. V případě, že by 
ŘOS složení komise opět neschválil, musí do 7 dnů jmenovat nového předsedu, který má 
opět dva pokusy na složení komise. ŘOS má právo odvolat předsedu odborné komise    
za soustavné porušování norem a řádů ČFSF nebo při nečinnosti komise. Důvody tohoto 
svého rozhodnutí musí ŘOS konkrétně doložit a seznámit s ním písemně všechna 
družstva spadající do působnosti ŘOS, v případě odvolání odborné komise KSSF 
seznámit s rozhodnutím i podřízené OSSF. Pokud je odvolán předseda odborné komise 
ČFSF, musí být s tímto rozhodnutím seznámeni všechny podřízené  KSSF.               
3. Předseda odborné komise má právo odvolat člena své komise v případě, pokud se člen 
soustavně nepodílí na práci komise nebo soustavně porušuje platné normy a řády ČFSF, a 
odvolaného člena komise nahradit jiným. Tuto změnu ve složení odborné komise musí 
předložit ke schválení ŘOS a důvody odvolání člena komise musí konkrétně doložit. 
Odvolaný člen komise má právo se proti svému odvolání z funkce odvolat k ŘOS. V tomto 
případě je rozhodnutí o odvolání člena odborné komise z funkce pozastaveno                  
až do vyřešení odvolání ŘOS, jehož rozhodnutí je konečné. Při odstoupení z funkce, 
vystoupení z ČFSF, vyloučením z  ČFSF nebo úmrtím člena odborné komise, předseda 
navrhne doplnění komise a toto doplnění předloží ke schválení ŘOS. Pokud z komise 
odstoupí najednou nadpoloviční většina členů komise, je toto předseda komise povinen 
bezodkladně ohlásit ŘOS a tato skutečnost je důvodem k zániku komise a jmenování 
nového předsedy. Odstoupení členů odborné komise musí být předsedovi této komise 
podáno písemnou formou. 
4. Odborná komise v průběhu funkčního období zaniká pokud: 
a) najednou odstoupí nadpoloviční většina členů komise 
b) ŘOS odvolá předsedu komise 
c) předseda komise  
-  odstoupí z funkce 



-  vystoupí z ČFSF 
-  je vyloučen z ČFSF 
-  zemře 
5.  Předseda odborné komise, který byl ŘOS odvolán, má právo podat proti svému 
odvolání námitku k RaOK ČFSF, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od vyrozumění     o 
svém odvolání z funkce. V takovémto případě je rozhodnutí o odvolání předsedy odborné 
komise z funkce pozastaveno až do vyřešení případu RaOK ČFSF. 
6. Při zániku odborné komise ŘOS nejpozději do 7 dnů jmenuje nového předsedu, který 
navrhne složení nové komise. Se skutečností, že odborná komise zanikla, stejně tak          
i s důvody zániku komise, musí ŘOS neprodleně seznámit družstva ve své působnosti         
a podřízené ŘOS. 
 
Článek 4 – Revizní a odvolací komise ČFSF 
1.  Revizní a odvolací komise (dále jen RaOK) ČFSF je ustanovena dle Stanov ČFSF.  
2.  Každý člen ČFSF má právo obrátit se k RaOK, jako ke konečné instanci s námitkou 
proti rozhodnutí jakéhokoli orgánu ČFSF,  kterým se cítí být poškozen. 
3. Před podáním odvolání či námitky k RaOK musí podatel vyčerpat všechny ostatní 
možnosti, dané mu platnými normami ČFSF. 
4.  RaOK je nejvyšším odvolacím orgánem ČFSF a řeší s konečnou platností: 
- odvolání proti rozhodnutím odborných komisí ČFSF 
- námitky proti rozhodnutím o odvoláních a námitkách, které byly podány k nižším 

orgánům 
- odvolání některé z odborných komisí proti zrušení jejího rozhodnutí nadřízeným 

orgánem 
- námitky proti rozhodnutím jakéhokoli orgánu ČFSF, včetně VV  
- námitku předsedy odborné komise proti svému odvolání z funkce 
- odvolání proti vyloučení z  ČFSF (v případě potvrzení rozhodnutí o vyloučení z  ČFSF 

má postižený poslední opravnou možnost odvoláním k VH ČFSF) 
5.  Podání k RaOK musí splňovat stejné náležitosti, jako námitka (viz. čl. 64). Při nesplnění 
všech obligatorních podmínek nebude podání řešeno a podavatele o tomto RaOK 
písemně seznámí do 7 dnů od přijetí neúplného podání. Podání splňující všechny 
náležitosti musí RaOK začít řešit nejpozději do 7 kalendářních dnů od přijetí. 
6.  Poplatek za projednávání případu RaOK je stanoven v HS a bude uhrazený na účet 
ČFSF. V případě kladného vyřízení případu se poplatek podávajícímu vrací. 
7. Ztráta mandátu v průběhu funkčního období je u člena RaOK řešena shodně se ztrátou 
mandátu člena VV dle stanov ČFSF.   
8. RaOK má právo projednat a změnit jakékoli rozhodnutí orgánů ČFSF, u kterého nabyla 
dojmu, že je v rozporu s normami ČFSF a má právo toto rozhodnutí zrušit a vrátit věc 
k projednání zpět příslušnému orgánu ČFSF. 
 
Článek 5 – Rozhodování komisí 
1.  Všechny odborné komise, stejně tak RaOK, si určí způsob, jakým budou jednat (osobní 
jednání, fax, E-mail, telefon apod.) a o určení způsobu jednání učiní zápis. 
2.   Členové komisí rozhodují hlasováním a to nadpoloviční většinou. 
3.   Z jednání komise musí být proveden zápis, ze kterého musí být patrné, jak který         
ze členů komise hlasoval. 
 

KAPITOLA II. 
ŘÍDÍCÍ  NORMY  SOUTĚŽÍ 

Článek  6 
Soutěže v SF se řídí těmito normami : 
Stanovy ČFSF                                              
Pravidla sálového fotbalu - futsal     -  PSF 
Soutěžní řád                              -  SŘ 
Registrační řád                                     -  RŘ 
Přestupní řád                            -  PŘ 



Disciplinární řád                                     -  DŘ 
Hospodářská směrnice                            -  HS 
Propozice soutěží                                     -  PS 
Termínovou listinou                                  - TL 
 
Článek  7 – Propozice soutěží 
PS pro danou soutěž vydává příslušný ŘOS. PS musí plně respektovat ustanovení řádů, 
norem, předpisů, PSF a být s nimi v souladu. V PS je písemně uveden systém a podmínky 
účasti v dané soutěži. V PS lze volně upravit ta práva a povinnosti účastníků, která nejsou 
SŘ upravena , avšak jsou pro konkrétní soutěž specifická (např. výše startovného,  záloha 
na pokuty,  sazebník pokut, pořadatelská služba, apod.). 
 
1. PS nižších stupňů musí navazovat a být přizpůsobeny PS vyšších stupňů, zejména  
systému  postupu a sestupu.  V případech, kdy by došlo k rozporu mezi  předpisy  nižších 
a vyšších ŘOS,  jsou vyšší  ŘOS  oprávněny  změnit  PS  nižších  ŘOS. 
2. ŘOS nižšího stupně jsou povinny odeslat PS, které řídí, ŘOS vyššího stupně v určeném 
termínu, nejpozději 14 dnů před zahájením své soutěže. 
3. Součástí PS na jednotlivých stupních jsou TERMÍNOVÉ LISTINY, ROZPIS UTKÁNÍ 
(TURNAJŮ), SAZEBNÍK POKUT (jestliže ŘOS vybírá zálohu na pokuty)  a případně další 
dokumenty vydané ŘOS (např.  povinnosti vedoucích družstev,  povinnosti pořadatele,  
adresář ŘOS, adresář družstev, apod.). Dále  může být v PS stanoven poplatek za jednání 
odborných komisí (STK, DK, MK, apod.). 
 
Článek  8 – Rozpis utkání 
ŘOS v rámci PS vydá před zahájením soutěže rozpis utkání (turnajů) /dále jen RU/.       
RU (turnajů) je závazný pro všechny účastníky soutěží. Změny a doplňky v RU (turnajů) 
může provádět pouze příslušný ŘOS. 
1. ŘOS nižších stupňů jsou povinny přizpůsobit své RU, RU ŘOS vyšších stupňů.  
2.  Družstva jsou povinna se dostavit k utkání dle RU, aniž čekají na zvláštní oznámení 
ŘOS,  pokud v PS není stanoveno jinak. 
3. Porušení, nebo nedodržení RU má povahu porušení SŘ. Viník může být podle povahy 
porušení postižen  pořádkovou pokutou, disciplinárními tresty a soutěžně – technickými 
opatřeními. 
 
Článek  9 – Sazebník pokut 
Jestliže ŘOS  v  PS stanoví  vybrání zálohy na pokuty, určí si celkovou výši  a musí být 
zcela zřetelně písemně uvedeno, jaká bude udělena pokuta v případě nesplnění 
požadovaného úkolu, nebo  přestupku (SAZEBNÍK POKUT).  Udělení pořádkové pokuty 
stanovené PS schvaluje příslušný ŘOS, případně jím pověřená komise. Provinivší 
družstvo  je o udělené pokutě informováno prostřednictvím Rozhodnutí příslušného 
orgánu (komise) a udělená pokuta automaticky stržena ze zálohy na pokuty, s čímž je 
družstvo seznámeno v rámci vyúčtování  této zálohy. 
 
 
Článek  10 - Další  dokumenty 
Termínová listina -  TL určuje  časově  plnění termínů  určených řády  ČFSF a PS. 
ŘOS  může v rámci PS vydat další dokumenty, které upřesňují podmínky účasti v soutěži.  
 

KAPITOLA III. 
ORGANIZACE  SOUTĚŽÍ 

Článek  11 - Mistrovské  soutěže 
Mistrovské soutěže v SF  se řídí tímto SŘ a PS, které pro každou soutěž vydává ŘOS.  
V rámci ČFSF se pořádají soutěže mistrovské, pohárové a nemistrovské. Za soutěžní 
utkání se považují utkání mistrovská (čl. 11/1,2) a pohárová (čl. 11/3).  
1.   Dlouhodobé soutěže: 



 a)  Celostátní liga ( CL) - nejvyšší soutěž v ČFSF, řízením soutěže je VV pověřena   LK. 
CL je možno nazvat dle sponzora této soutěže. 
b) Krajská liga ( KL),  nejvyšší soutěž v daném kraji, ŘOS je příslušné KSSF.  Podle 
místních    podmínek mohou jednotlivé KSSF nejvyšší soutěže sloučit a pořádat 
společnou KL. Krajskou ligu je  možno nazvat dle svého kraje (např. JIHOČESKÁ,  
PLZEŇSKÁ , apod.), případně podle sponzora této soutěže.  
c)  Okresní liga  (OL) a nižší pražské soutěže, ŘOS je příslušné OSSF (MŠSF Praha). 
Okresní ligu je  možno nazvat dle svého okresu, města  (např. PRACHATICKÁ,  
DĚČÍNSKÁ, apod.), případně též dle sponzora této soutěže. 
d)  Další (nižší) organizační uspořádání soutěží uvede příslušný ŘOS ve svých  PS. 
2.  Kvalifikační turnaje:  
a)   Kvalifikace o  CL, ŘOS je VV ČFSF 
b)   Kvalifikace o  KL, ŘOS je příslušné  KSSF  
c)   Kvalifikace o  OL, ŘOS je příslušné  OSSF 
Článek  12 – Řízení mistrovských soutěží 
Není-li v PS uvedeno jinak, je pořadatelem mistrovské soutěže příslušný ŘOS, , který  řídí 
příslušnou soutěž prostřednictvím svých komisí. Tento orgán musí v PS uvést své 
povinnosti vůči startujícím družstvům. Každé porušení těchto povinností řeší nejbližší vyšší 
ŘOS. Dle povahy porušení povinností je řeší pořádkovou pokutou, disciplinárně, 
popřípadě i jinak. Jedná se zejména o učinění všech opatření pro regulérní a hladký 
průběh soutěže. Uspořádání všech soutěží musí být provedeno v souladu se SŘ. 
 
Článek  13 - Systém  mistrovských  soutěží 
1. Mistrovské soutěže se obvykle hrají  systémem každý s každým dvoukolově. 
S přihlédnutím k  ekonomickým  a  územním  podmínkám  a  k  počtu  družstev  v  dané  
lokalitě se může hrací systém upravit dle specifických podmínek a zvyklostí tak, aby nebyl 
narušen sportovní charakter a plnění funkce soutěže. ŘOS stanový hrací systém v PS. 
Mistrovské postupové soutěže se musí zúčastnit minimálně čtyři družstva. 
 
2.  Český pohár (dále jen ČEP)  se hraje třístupňovým systémem: 
a) okresní stupeň - ŘOS je příslušné OSSF, který určí systém dle specifických podmínek  
a zvyklostí. V  PS musí být stanoven postup do krajského stupně. V prvním stupni nelze 
využívat možnost střídavého startu. 
b) krajský stupeň - ŘOS je příslušné KSSF, který určí systém dle specifických podmínek                     
a zvyklostí. Aby mohl  vítěz krajského stupně  přímo postoupit do NF musí se krajského 
stupně ČEP zúčastnit minimálně čtyři družstva. Systém pro postup z krajů s menším 
počtem účastníků ČEP než 4, určí ŘOS NF ČEP.  
c) národní finále - ŘOS je VV ČFSF. Zúčastní se vítězové krajských finále, v případě 
potřeby doplní počet družstev družstvo pořadatele turnaje, případné další doplnění 
družstev na určený počet určí ŘOS NF ČEP. Systém NF musí být stanoven v PS.  
Na ČEP se  vztahují  všechna ustanovení SŘ  a  DŘ  týkající  se  soutěžních utkání. 
 
Článek  14 - Zařazení  družstev  do  soutěže 
1.  ŘOS zařadí družstva do příslušné soutěže : 
a) podle výsledků soutěží v minulém soutěžním ročníku a podle ustanovení SŘ o postupu 
a sestupu mezi jednotlivými stupni soutěží 
b)  podle přihlášky  do soutěže 
c) na základě žádosti o přeřazení do nižší soutěže 
d) odhlášení ze soutěže 
f)  vyloučení ze soutěže 
g) nepřihlášení se do soutěže v daném termínu 
2. Družstva mohou požádat o zařazení do soutěže v jiném okrese (kraji) než kam územně 
patří. Takovouto žádost projednává příslušné sdružení (štáb), do jehož působnosti spadá 
soutěž  do které chce být družstvo zařazeno. 



3. Odhlásí-li se přihlášené družstvo ze soutěže po jejím rozlosování a před jejím 
zahájením, nemůže být v tomtéž ročníku zařazeno do jiné mistrovské soutěže. Pro příští 
soutěžní ročník bude zařazeno do nejnižší soutěže místně příslušné. 
4. Nedohraje-li družstvo mistrovskou soutěž v daném ročníku, je ze soutěže vyřazeno 
(vyloučeno) a v příštím soutěžním ročníku může být zařazeno až do nejnižší soutěže své 
místně příslušné. Vzniknou-li některému ze soupeřů, nebo ŘOS marně vynaložené 
náklady, je vyloučené družstvo povinno tyto náklady uhradit. 
5. Nepřihlásí-li se družstvo v daném termínu do určené soutěže, bude zařazeno                    
do soutěže dle rozhodnutí příslušného ŘOS. 
6. Nepřihlásí-li se družstvo  do soutěže v daném soutěžním ročníku, bude v následujícím  
soutěžním ročníku  zařazeno do nejnižší  soutěže místně příslušné. 
7. V případě, že  soutěž je pro velký počet družstev potřeba rozdělit  na více soutěží, může 
toto rozdělení provést ŘOS s ohledem na účelné uspořádání soutěže, její systém, počet 
účastníků a ekonomickou účelnost. 
8. ŘOS má právo vyloučit z účasti družstva, která závažně, nebo soustavně porušují 
ustanovení norem a řádů ČFSF  
9. Do základního kola Českého poháru (dále jen ČEP) se může družstvo přihlásit pouze 
ve stejném okrese  (kraji),  kde je registrováno pro dlouhodobou soutěž (kam územně 
spadá). Vyjímkou mohou být družstva, která jsou registrovaná v ČFSF, a v okrese (kraji) 
kam územně spadají není ČEP organizován. Tato družstva mohou požádat o zařazení    
do ČEP v jiném okrese (kraji) příslušný ŘOS, který o jejich žádosti rozhodne.   
10.  ŘOS před zahájením soutěže posoudí oprávněnost startu družstva dle podmínek 
stanovených SŘ a PS. Na základě tohoto posudku rozhodne o zařazení družstva            
do soutěže. 
 
Článek  15 - Schvalování soutěží 
Uspořádání mistrovských soutěží musí být schváleno nadřízeným ŘOS. Příslušná  STK      
je oprávněna činit opatření k zajištění regulérního a hladkého průběhu soutěže. Rovněž   
je oprávněna učinit opatření, aby soutěž byla odehrána dle stanovené Termínové listiny. 
 
Článek  16 - Úpravy,  změny  a  doplňky  v organizaci  soutěže 
1.  Úpravy, změny a doplňky v organizaci soutěže mohou provádět pouze ŘOS, které 
přitom musí respektovat postupová a sestupová pravidla stanovená SŘ.  
2.  Při realizaci úprav v jednotlivých soutěžích je nutno přihlížet k plnění funkce soutěže    
a k ekonomickým podmínkám.  
 
Článek  17 - Zákaz  utkání  
ŘOS může v odůvodněných případech vydat zákaz pořádání utkání, nebo turnajů. 
Takovýto zákaz může vydat i nadřízený ŘOS  nižšímu  ŘOS. Příslušný ŘOS je povinen 
vydat písemně  důvod takovéhoto opatření. 
 
 
Článek 18 - Tituly  a  odměny  v mistrovských  soutěžích  
1.  V mistrovských soutěžích v SF se udělují následující tituly : 
a) MISTR ČESKÉ REPUBLIKY - nositelem tohoto titulu je vítěz CL v daném soutěžním 
ročníku 
b)  v ostatních soutěžích se udělují tituly PŘEBORNÍK, nebo VÍTĚZ  s  označením 
příslušné soutěže dle jejich propozic 
2. Odměny (ceny) pro družstva v jednotlivých soutěžích stanoví ŘOS a uvede toto 
ustanovení v PS.  Udělení odměn (cen) není povinné. 
 
Článek  19 - Postupy  a  sestupy 
Přesný počet postupujících a sestupujících družstev, jakož i systém postupu a sestupu 
stanový příslušný ŘOS s ohledem na PS vyššího stupně a uvede je ve svých PS. 
1. Postup - může být přímý, nebo z kvalifikačního turnaje. Družstvo má právo postupu     
po splnění podmínek určených SŘ a  PS. V případě nesplnění uvedených podmínek, nebo 



nezájmu, vzniká právo postupu dalšímu družstvu soutěže v pořadí určeném konečnou 
tabulkou soutěže. Systém postupu musí být stanoven v PS. 
2. Sestup – systém  sestupu musí být stanoven  v  PS. 
3. ŘOS jsou povinny nahlásit písemně postupující a sestupující družstva ŘOS, které přímo 
navazují na danou soutěž. Ohlašovací povinnost je do tří pracovních dnů po skončení 
dané soutěže. 
4. Postup družstev z KL do Kvalifikace o postup do CL stanoví Propozice vydané STK 
ČFSF. 
5.  SŘ umožňuje postoupení (přenechání) soutěže. Podmínky (výklad) určí příslušná STK  
ŘOS. 
 
Článek  20 -  Tabulková  kritéria  mistrovských  soutěží  pro  postup  a  sestup 
1. Průběžná tabulka – stanovení pořadí družstev během soutěže se řídí těmito 
ustanoveními:  
a)  body 
b)  brankový rozdíl 
c)  větší počet vstřelených branek 
 
2. Konečná tabulka–stanovení pořadí družstev po ukončení soutěže nebo její základní 
části se řídí těmito ustanoveními: 
a)  větší počet bodů získaných v utkáních soutěže 
b)  při rovnosti bodů dvou a více družstev se utvoří užší tabulka z jejich vzájemných 
utkání, ve které rozhoduje : 
ba)  větší počet získaných bodů 
bb) větší rozdíl mezi vstřelenými a obdrženými brankami 
bc) větší počet vstřelených branek 
3.  Nerozhodnou-li tato kritéria, pak rozhodují kritéria z celkové konečné tabulky : 
a)  větší rozdíl mezi vstřelenými a obdrženými brankami 
b)  větší počet vstřelených branek 
c) nové utkání, kde je hrací doba  stejná jako v příslušné soutěži, ze  které se stanovuje  
konečná tabulka.  V případě nerozhodného výsledku se postupuje dle článku 21/3. 
 
Článek  21 - Tabulková kritéria jednorázových kvalifikačních turnajů 
1. Pořadí družstev v jednorázových kvalifikačních turnajích se určuje dle článku 20/2,3 .  
2.  Pokud nelze určit  konečné pořadí  dle čl. 20/2,3  musí ŘOS  v PS  určit další postup 
(např. použitím  pomocného kritéria, prodloužení, nové utkání, atd.) 
3. Pomocné kritérium : 
a)  jsou jím kopy na branku ze značky pokutového kopu 
b)  rozhodčí určí branku, na kterou se provedou všechny kopy  
c)  první rozhodčí losuje mincí za účasti obou kapitánů. Vítěz losu určí pořadí  kopů 
d)  kopy provádějí družstva střídavě 
e)  každá ze stran provede po pěti kopech. Je-li jejich výsledek nerozhodný, pokračuje  se 
po jednom kopu až do rozhodnutí.  Vítězí družstvo s vyšším počtem vstřelených branek 
 f)  branky z kopu je dosaženo, přejde-li míč úplně brankovou čáru do branky : 
  -  přímo z kopu 
  -  po odražení od brankové tyče nebo od břevna 
  -  po doteku nebo zahrání míče brankářem 
g) kopy  provádí 5 hráčů  z  každého družstva, které  nahlásí trenéři (kapitáni)                                                                
obou družstev. Platí i pro případné další kopy (možno změnit  pořadí  hráčů), kop může 
provádět i brankář. Nesmí  je provádět hráč, který  musel opustit  hřiště pro 5 osobních 
chyb, či hráč vyloučený. Dokončí-li družstvo utkání  pouze se 4 hráči, provádí jeden z nich 
2 kopy  
h) hráč smí provést kop na branku podruhé teprve až kop provedou všichni oprávnění 
hráči jeho družstva 
i)  před započetím kopů smí družstvo vystřídat brankáře 
j)  každý hráč, který je oprávněn zúčastnit se provádění kopů, smí kdykoli               



 převzít místo brankáře svého družstva 
k) všichni hráči - kromě hráče provádějícího kop a soupeřova brankáře, se musí              
při provádění kopu zdržovat na druhé polovině hrací plochy 
l) nařídí-li rozhodčí, aby se kop opakoval, musí ho provést tentýž hráč 
m) brankář soupeřova družstva musí stát nohama v  klidu  na  brankové čáře branky, 
dokud není kop proveden 
 

KAPITOLA IV. 
HŘIŠTĚ 

Článek  22 
1.  Utkání všech soutěží v SF se hrají na hřištích (v halách a tělocvičnách), které schválil    
ŘOS.  Hřiště musí plně odpovídat ustanovením PSF  o hrací ploše. 
2.  ŘOS může povolit pro určitou soutěž v určité hale výjimku z PSF v ustanovení                        
o rozměru hrací plochy. Tuto výjimku lze udělit pouze pro nižší stupně  soutěží. 
3.  O  regulérnosti hrací plochy rozhoduje s konečnou platností  I. rozhodčí utkání. 
 

KAPITOLA V. 
NÁLEŽITOSTI  ČLENŮ 

Článek  23 -  Věková hranice  
1. V soutěžích SF dospělých startují hráči, kteří dovršili 15-ti let svého věku. Horní věková 
hranice hráčů není omezena. 
 
Článek  24 - Členský průkaz 
1. Každý člen ČFSF musí být zaregistrován podle Registračního řádu (dále jen RŘ) a musí 
mít vystaven členský průkaz (dále jen ČP). 
2.  ČP nemůže být nahrazen žádným jiným průkazem. Hráč bez platného ČP nesmí být 
připuštěn k utkání ani být  přítomen na střídačce družstva, pokud není dále stanoveno 
jinak. 
3.  Při falšování,  nebo úmyslném  poničení ČP může být viník podle povahy porušení  
postižen pořádkovou pokutou, disciplinárním trestem, nebo soutěžně technickými 
opatřeními. 
 
 
 
 
 

KAPITOLA VI. 
NÁLEŽITOSTI  DRUŽSTEV  PRO  ZAŘAZENÍ  DO  SOUTĚŽE 

Článek  25 - Podmínky  účasti  družstva  v  mistrovských  soutěžích  
1. Družstvo má právo startu v soutěžích po splnění podmínek určených SŘ a PS vydanými  
ŘOS. 
2.  Družstva zařazená do příslušných soutěží jsou povinna : 
a)  vyhovovat podmínkám pro účast stanovených  v  PS  a  SŘ 
b)  mít všechny členy, kteří jsou zařazeni do družstva, registrovány podle RŘ 
c)  řídit se bezezbytku ustanoveními  řádů, norem  a  pravidel ČFSF 
e) učinit všechna opatření k sehrání všech utkání a usilovat o hladký a regulérní průběh  
soutěže 
3.  Pokud ŘOS stanoví v PS podmínky pro účast družstva v mistrovské soutěži ( povinnost 
rozhodčího, pořadatelskou službu apod.), je plně v  kompetenci ŘOS určit, jaké sankce    
při nesplnění těchto podmínek družstvo dostane ( pořádková pokuta, disciplinární              
a sportovně – technické sankce).  
4.  Klub  může mít v jedné soutěži zařazeno více družstev. 
 
Článek  26 -  Přihlášení  do soutěže 



SŘ určuje tyto obligatorní náležitosti pro přihlášení družstva  do soutěže:   
a)  přihláška do soutěže (viz RŘ) 
b)  ŘOS může určit dle zvyklostí další obligatorní náležitosti družstva 
 
Článek 27 - Soupiska družstva   
1. Každé družstvo, které se účastní  soutěží ČFSF musí mít vystavenou  soupisku 
družstva dle RŘ na předepsaném tiskopise. 
2.  Jakékoli přesuny hráčů mezi družstvy podléhá ustanovením RŘ. 
3.  Zneužití soupisky, falšování údajů a neoprávněné zásahy do potvrzené soupisky budou 
podle charakteru a intenzity poklesku postihovány pořádkovými pokutami, disciplinárními 
tresty, popřípadě herními důsledky. 
4. Soupiska družstva se vydává pouze pro družstvo, které se v daném soutěžním ročníku 
účastní některé ze soutěží ČFSF. 
 
Článek  28 - Nedoručení  soupisky 
1.  Družstvo, které nedoručí soupisku ŘOS v níž má startovat v daném termínu,  může být 
zatíženo pořádkovou pokutou. 
2.  Nedoručí-li soupisku ani do pěti dnů po uplynutí daného termínu, může být ze soutěže 
vyloučeno. 
 
Článek 29 – Start hráče 
K soutěžnímu utkání družstva je oprávněn nastoupit pouze hráč nebo člen, který je         
za družstvo řádně zaregistrován, je uveden na soupisce družstva, v ZU, není 
v disciplinárním trestu ani v disciplinárním řízení, nemá povolené hostování v jiném 
družstvu a je vybaven platným ČP. 
 
Článek  30  -  Střídavý start 
1. Má-li klub v soutěžích v daném soutěžním ročníku více družstev (dvě a více)  je povinen 
zaslat příslušnému ŘOS, v níž družstva startují, soupisky všech družstev klubu. 
2. Pokud družstva klubu nehrají na stejném stupni soutěže, mají možnost využít tzv. 
“střídavého startu“, tj. za družstvo na vyšším stupni soutěže může nastoupit v utkání 
pouze celkem maximálně pět libovolných hráčů z družstev nižších soutěží (např. z B do A, 
z C do A, z C do B, apod.). Za družstvo nižší soutěže mohou nastoupit v utkání pouze 
celkem maximálně dva hráči z družstev vyšších soutěží ( například : z A do B, z A do C,    
z B do C atd.) 
3.  Hráč, který nastupuje na střídavý start, musí být označen v ZU (vedle jména hráče je 
v závorce uvedeno v závorce označení mateřského družstva - (A), (B), (C), apod.  
4. Hráč, který nastupuje na střídavý start musí doložit příslušnost soupiskou družstva       
na které je uveden.  
5.  Z hlediska norem SF není střídavý start považován za hostování  
 
Článek  31  --    Neoprávněný  start  hráče 
Hráč uvedený na soupisce jednoho družstva nesmí hrát za jiné družstvo. Toto ustanovení 
se nevztahuje na hostování a tzv. střídavý start  hráčů družstva jednoho klubu. 
 
Článek  32  --    Start  cizinců 
Start cizinců, stejně jako jejich počet v družstvech není omezen. 
 

KAPITOLA VII. 
ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE 

Článek   33 -  Zahájení  soutěže 
Soutěže v SF probíhají od 1. října běžného roku do 31. března roku následujícího. Tímto 
datem je určen začátek a konec soutěžního ročníku. ŘOS určí začátek a konec soutěže, 
kterou řídí. Vždy však je povinen respektovat začátek a konec soutěží nadřazeného ŘOS. 
 
Článek  34 -  Zahájení  turnaje 



1. Turnaj jednorázový, finálový, nebo kvalifikační, podléhá režimu, který stanovil jeho ŘOS  
v  PS  turnaje.   
2.  Turnaj dílčí, který je součástí dalších turnajů jedné dlouhodobé soutěže, podléhá 
režimu dle zvyklostí a místně příslušný ŘOS je povinen seznámit subjekty soutěže se 
všemi povinnostmi, které se týkají zahájení turnaje  v  PS. 
 
Článek 35 -  Hlášení  termínů  utkání, turnajů  a  jejich  změn 
Pořadí utkání v turnaji je předem určeno ŘOS v RU a nelze je svévolně měnit. 
1. O změnu termínu (den) turnaje/utkání může pořadatel, účastníci utkání, nebo ŘOS 
požádat minimálně 15 dní před stanoveným termínem dle RU. 
2. O změnu termínu (času) turnaje/utkání může pořadatel, účastníci utkání, nebo ŘOS 
požádat minimálně 15 dní před stanoveným termínem dle RU. 
3. Změnu termínu turnaje, nebo změny v místě konání turnaje je ŘOS povinen neprodleně 
ohlásit účastníkům soutěže. 
4. ŘOS může v odůvodněných případech změnu  v  pořadí utkání nařídit, vyjmout             
z turnaje utkání jednoho družstva a odehrát je v náhradním termínu. ŘOS musí písemně 
uvést důvod takovéhoto opatření. 
5. Všechny změny termínu turnaje/utkání oproti RU stanovené v PS musí schválit ŘOS. 
Schválené změny je ŘOS povinen neprodleně ohlásit všem účastníkům utkání.  Účastníci 
utkání jsou povinni schválené změny akceptovat a dodržet nově určený termín 
turnaje/utkání. 
6. Změnu termínu turnaje/utkání může ŘOS provést i po termínech určených v čl. 35/1,2, 
ale pouze v opodstatněných případech, ale pouze se souhlasem účastníků utkání. Důvody 
takovéto změny je ŘOS povinen uvést písemně a následně je dát  na  vědomí všem 
účastníkům soutěže. 
 

KAPITOLA  VIII. 
ZAHÁJENÍ UTKÁNÍ 

Článek  36  --    Nástup družstva k utkání 
Před utkáním je družstvo povinno  řídit se pokyny, které jsou uvedeny v PSF                     a 
ustanoveními tohoto SŘ,  které se týkají činností družstva před zahájením utkání.  
 
1.  Před zahájením utkání obě družstva dle stanoveného pořadí (viz čl. 42,43)  vyplní 
Zápis z utkání (dále jen ZU)  dle předloženého tiskopisu ve všech určených kolonkách. 
2.   Do ZU  mohou být uvedeni pouze hráči a  členové technického týmu  družstva kteří 
jsou přítomni. 
3. Předají I. rozhodčímu utkání ČP  všech  členů družstva uvedených v ZU a platnou 
soupisku. 
4. Dostaví-li se celé družstvo bez ČP, oznámí to kapitán,  nebo vedoucí družstva 
delegátovi (I. rozhodčímu, není-li delegát přítomen) a rozhodčí tuto skutečnost zaznamená 
v  ZU zároveň s důvodem,  proč  nebyly ČP celého družstva předloženy. Kapitán  družstva 
napíše v ZU prohlášení, že všichni hráči jsou v družstvu řádně zaregistrováni a toto  
prohlášení potvrdí svým podpisem.  Všichni hráči musí předložit osobní průkaz s fotografií 
na jehož základě může být prokázána jejich totožnost (občanský průkaz, pas, apod.).  
Rozhodčí společně s kapitány obou družstev provedou kontrolu totožnosti těchto hráčů. 
Hráč, který nepředloží žádný osobní doklad potvrzující jeho totožnost, nemůže v utkání 
nastoupit. 
5.  Družstvo jehož hráči nastoupí bez ČP,  tyto předloží buď v průběhu či bezprostředně po 
utkání delegátovi utkání (I. rozhodčímu),  nebo  nejpozději do 3 dnů od úředního začátku 
utkání příslušnému ŘOS.  Nemůže-li družstvo ČP předložit z důvodu ztráty, odcizení či 
zničení,  předloží ve stejné lhůtě vysvětlení těchto okolností. ŘOS posoudí důvody proč 
hráči nastoupili bez ČP a rozhodne o dalších opatřeních.       
6. Prokáže-li se, že některý člen družstva nastoupil k utkání neoprávněně, budou vůči 
družstvu vyvozeny herní a disciplinární důsledky. 
7. ŘOS může družstvo, které nastoupí  bez ČP  finančně postihnout, a  to za každé utkání, 
ke  kterému nastoupilo bez ČP. Tato finanční sankce musí být uvedena v PS. 



8. Opozdivší se hráč může nastoupit v kterékoli minutě utkání, je-li hra přerušena.            
Při nastoupení musí odevzdat rozhodčímu svůj ČP a kapitán soupeřova družstva  má 
právo provést ihned kontrolu totožnosti. ZU je třeba ihned doplnit. ZU doplní vedoucí  
družstva, nebo  kapitán, který  potvrdí start hráče (člena)  podpisem. 
9. Všichni hráči, kteří se v průběhu utkání zapojí do hry musí být uvedeni v ZU.  Pokud se 
do utkání zapojí hráč, který je k tomu oprávněn, ale není uveden v ZU musí být do ZU 
okamžitě doplněn. Všechny záznamy o technických, osobních a disciplinárních chybách, 
kterých se dopustil se hráči do ZU doplní. Branka kterou by vstřelil hráč neuvedený v ZU 
nebude uznána.  
 
Článek 37 - Zahájení  utkání 
1. Rozhodčí zahájí hru, je-li na hrací ploše přítomen PSF stanovený počet hráčů každého 
družstva ve stanovené výstroji a  byly-li splněny podmínky nástupu družstev k utkání dle 
článku 36 .  
2. Je-li k utkání ve stanovený čas připraveno pouze jedno družstvo, rozhodčí utkání zahájí, 
ihned ukončí pro nepřítomnost jednoho z družstev a tuto skutečnost uvede v ZU. 
 
Článek  38 -  Čekací doba 
1.  Čekací doba není stanovena.  
2.  ŘOS  může ve svých propozicích čekací dobu a podmínky pro její čerpání určit. 
3.  Pokud ŘOS čekací dobu zavedl a nastoupí-li některé z družstev  po úředním začátku 
utkání v rámci čekací doby, musí tuto skutečnost rozhodčí uvést v ZU. 
 
Článek 39 -  Důsledky nenastoupení k utkání 
1.  V případě, že družstvo k utkání nenastoupí, rozhodne o výsledku utkání STK ŘOS        
na základě zjištěných a prokázaných skutečností. 
2. Družstvo, které zavinilo neodehraní utkání, má povinnost uhradit pořadateli účelně 
vynaložené náklady, které měl s účastí na utkání nebo s jeho pořádáním.  Způsob a výši 
náhrady řeší  PS,  nebo je určí ŘOS v rámci Rozhodnutí příslušné odborné komise. 
 
Článek  40 -  Provádění kontroly totožnosti 
1. kontrolu totožnosti ( identifikaci ) členů  družstev je možno na požádání kapitána provést 
po podpisu ZU kapitánem před utkáním a nejpozději před zahájením druhého poločasu 
utkání. Identifikace hráče, který byl doplněn do ZÚ po zahájení druhého poločasu může 
být provedena ihned po skončení utkání. 
2.  Postup provádění kontroly 
a)  kontrolu totožnosti provádí spolu  oba kapitáni v přítomnosti I. rozhodčího na základě 
ČP členů družstva uvedených v ZU a to tak, že kapitán kontrolovaného družstva 
představuje jednotlivé členy svého družstva a po jejich kontrole podle dokladu 
osvědčujícího totožnost (OP, ŘP apod.) přebírá od kontrolujícího kapitána soupeřů ČP již 
zkontrolovaných členů. Výsledek kontroly totožnosti rozhodčí uvede do ZU. 
b) v případě neprokázání totožnosti některého člena družstva, na základě Námitky 
uvedené kapitánem do ZU, rozhodčí provádí sám identifikaci takového člena a to tím 
způsobem, že zaznamená do ZU podle výpovědi člena jeho osobní údaje včetně  adresy 
trvalého bydliště a nechá ho to podepsat. Uvedené údaje rovněž podepíše kapitán            
a vedoucí družstva.  Po utkání odevzdá jeho ČP společně se ZU. 
c)  v případě odmítnutí podrobit se kontrole uvede rozhodčí tuto skutečnost do ZU             
a po utkání zabezpečí předání ZU i ČP hráče (člena), který se odmítl podrobit  kontrole 
totožnosti ( popřípadě  celého družstva ) ŘOS. 
d) za zabezpečení kontroly totožnosti zodpovídá kapitán a vedoucí družstva. Odmítnutí 
identifikace hráče (člena) může mít kromě herních důsledků v souladu s článkem 57-5f)     
i disciplinární opatření vůči kapitánovi, vedoucímu, hráči a členovi družstva, který 
identifikaci odmítl. V případě nesprávného postupu  i  proti rozhodčímu. 
e) v případě uvedení námitky proti startu hráče (člena) nebo odmítnutí identifikace 
některým členem družstva uvedené do ZU rozhodčím utkání, musí se na nejbližší 
zasedání příslušné STK dostavit kapitáni, vedoucí obou družstev, rozhodčí utkání a hráč 



(člen), proti kterému byla do ZU uvedena námitka nebo se odmítl podrobit kontrole 
totožnosti. 
3.  Kontrolu totožnosti má právo provést i delegát utkání (turnaje). 
4. V případě, že po provedené kontrole totožnosti kapitán soupeře neuvedl ihned žádné 
námitky, považují se  dodatečně podané námitky za neopodstatněné a nepřihlíží se k nim. 
 
Článek  41 -  Ověření  Zápisu  z  utkání 
1. Správnost ZU ověří kapitáni družstev vlastnoručními podpisy do příslušné kolonky před 
zahájením utkání. Kapitán každého družstva je oprávněn před začátkem utkání 
nahlédnout do ZU a popřípadě požádat rozhodčího o kontrolu ČP  nebo si ZU opsat.   
2. Do ZU není nikdo, kromě rozhodčích, oprávněn cokoliv psát s výjimkou sestav družstev, 
doplnění střídajících hráčů, případně prohlášení o zaregistrování hráčů za příslušné 
družstvo. 
3.  Kapitáni družstev, nebo jejich zástupci jsou povinni po skončení utkání podpisem v ZU 
potvrdit výsledek utkání, totožnost vyloučených, nebo napomínaných hráčů a převzetí ČP. 
Odmítne-li některý z kapitánů družstev podepsat popis přestupků, nebo totožnost hráče, 
poznamená to rozhodčí do ZU s udáním všech podrobností. 
4.  Kapitán, nebo vedoucí družstva je oprávněn po skončeném utkání opsat si ze ZU popis 
přestupku hráče pro disciplinární řízení. Dále je oprávněn požádat rozhodčího o zapsání 
námitky  proti porušení řádů a pravidel ČFSF.  
 

KAPITOLA IX. 
POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ UTKÁNÍ 

Článek 42 -  Povinnosti domácího družstva 
Domácí družstvo je to družstvo, které je v rozpisu utkání soutěže uvedeno na prvním 
místě ve dvojici družstev hrajících příslušné utkání. 
Domácí družstvo je povinno : 
-  dostavit se na utkání včas dle RU 
-  napomoci při vyplnění ZU, tento zápis vyplňuje jako druhé družstvo  
-  dle potřeby je povinno dát k dispozici rozhodčímu regulérní míč 
-  napomáhá pořadateli v případě potřeby udržovat pořádek na hrací ploše bezprostředně 
před,  během a  po utkání 
-  napomáhá pořadateli v případě potřeby udržovat pořádek i mimo hrací plochu (např. 
v hledišti) bezprostředně před,  během a  po utkání 
-  po utkání opouští  hrací plochu jako druhé družstvo 
-  respektovat  rozhodnutí ŘOS,  pořadatelů  a  dodržovat provozní řád haly 
- v případě nedostavení se delegovaného rozhodčího podle potřeby dodat jednoho člena 
k řízení utkání  
 
Článek  43 -  Povinnosti hostujícího družstva 
Hostující družstvo je povinno : 
-  dostavit se na utkání včas  dle RU 
-  respektovat volbu dresů domácího družstva  
-  jako první vyplnit ZU 
-  poskytovat pořadateli součinnost  při zajištění bezpečnosti na hřišti  před, během           
a  po   utkání 
-  napomáhá pořadateli v případě potřeby udržovat pořádek i mimo hrací plochu (např. 
v hledišti) bezprostředně před,  během a  po utkání 
-  po utkání opouští hrací plochu jako první družstvo 
-  respektovat  rozhodnutí ŘOS,  pořadatelů  a  dodržovat provozní řád haly 
-  v případě nedostavení se delegovaného rozhodčího podle potřeby dodat jednoho člena 
k řízení utkání 
 
Článek  44 -  Povinnosti pořadatele 
Pořadatele utkání  určí ŘOS v PS , je zejména povinen: 
-  zajistit řádně fungující pořadatelský sbor v čele s hlavním pořadatelem 



-  připravit v souladu s PSF hrací plochu, mít k dispozici odpovídající míče, a ostatní 
náležitosti v souladu řády a PS    
-  dodat na utkání ZU,  píšťalku, náhradní časomíru, karty (žlutá a červená) pro případ 
nedostavení se delegovaných rozhodčích 
-  zajistit pro soupeře, rozhodčí a delegáta uzamykatelné šatny a umožnit jim se řádně 
umýt ( osprchovat) 
-  zajistit stolek pro časomíru a zapisovatele  
- zajistit poskytnutí první pomoci případně odvoz do zdravotnického zařízení 
-  zajistit bezpečnost účastníků utkání a diváků, jakož i pořádek na hřišti a v hledišti 
-  je-li stanoveno v PS vyplatit po utkání/turnaji rozhodčí a delegáta  
- umožnit pořídit televizní, filmový, video, nebo podobný záznam utkání 
- další případné povinnosti dle zvyklostí stanovené v PS 
 
Článek   45 -  Účastníci utkání jsou povinni  
1. Všichni účastníci utkání (hráči, členové technického týmu družstev, rozhodčí, delegát)  
se nesmí  účastnit utkání pod vlivem alkoholických nápojů, nebo omamných prostředků                              
a  nepoužívat zakázaných podpůrných prostředků (dopingu). V případě, že budou vyzváni, 
dostavit  se ke kontrole.  Porušení tohoto článku je disciplinární provinění. 
2.  Dodržovat všechna ustanovení řádů týkajících se utkání a stanovený provozní řád haly. 
 
 
 
 
 

KAPITOLA X. 
POVINNOSTI  A  PRÁVA  ČLENŮ  DRUŽSTVA 

Článek 46 -  Vedoucí  družstva  je  povinen  
1. Vedoucí družstva je povinen dle stanoveného pořadí (viz čl. 42,43) vyplnit před utkáním 
ZU v příslušných rubrikách.  Do ZU uvést pouze přítomné členy družstva, kteří jsou 
oprávněni v utkání nastoupit (viz čl.31-2). Pokud je v ZU uveden menší než povolený 
maximální počet hráčů a členů družstva, může ho doplnit  na povolený počet kdykoliv 
v průběhu utkání při dostavení se člena družstva (viz čl.36-2).  Řádně vyplněný ZU 
předložit spolu s platnými ČP uvedených členů družstva delegátovi, nebo I. rozhodčímu 
pověřenému řízením utkání. 
2.  Zabezpečit řízení utkání v nepřítomnosti kvalifikovaného rozhodčího (viz čl.42, 43). 
3. Ovládat a dodržovat všechna ustanovení řádů, PSF a směrnic ČFSF, dodržovat pokyny 
ŘOS ,  PS  a  seznámit s nimi všechny členy družstva. 
4.  Dbát na kázeň v družstvu. 
5.  Zástupce vedoucího družstva, trenér a asistent mají povinnosti shodné s povinnostmi 
vedoucího družstva. 
 
Článek  47 -  Kapitán družstva je povinen 
1.  Doplnit,  popřípadě opravit sestavu svého družstva v ZU (viz čl. 41).  
2.  Podepisovat ZU  a  potvrzovat správnost údajů v něm uvedených ( je tedy odpovědný 
za neoprávněný start hráčů ), oznámit hlavnímu rozhodčímu odchod ( předčasný ) hráče 
ze hřiště do kabin. 
3.  Podpisem v ZU potvrdit dohodu družstev,  nebo výsledek losování o  řízení utkání 
laickým rozhodčím. 
4.  Při dostavení se družstva bez ČP napsat do ZU prohlášení o zaregistrování hráčů       
za příslušné družstvo a toto podepsat  (viz čl. 36-4).  
5.  Být označen viditelnou páskou na levém rukávě v souladu s PSF. 
6.  Při zahájení utkání zajistit ve spolupráci s rozhodčími společný pozdrav.  
7.  Dbát spolu s vedoucím,  trenérem  a  asistentem na kázeň v družstvu. 
8. Zajistit spolu se svými spoluhráči a pořadatelskou službou bezpečnost rozhodčích, 
delegáta,  hostujících hráčů,  zejména při jejich odchodu do kabin. 
9.  Po skončení utkání podepsat ZU (viz čl. 41). 



10.  Po utkání převzít ČP,  popřípadě vyslechnout připomínky rozhodčího nebo delegáta. 
 
Článek   48 -  Kapitán družstva je oprávněn  
1. Dotázat se slušným způsobem rozhodčího utkání na důvod jeho rozhodnutí pouze 
v přerušené hře. 
2.  Požádat rozhodčího o kontrolu průkazů soupeřových hráčů. 
3.  Provést kontrolu totožnosti ( identifikaci ) hráčů soupeře (viz čl. 40). 
4.  Vyslovit své připomínky  a  požádat rozhodčího o záznam případných námitek do ZU, 
nejpozději před převzetím ČP po skončení utkání. 
5.  Opsat si ZU.  
 
Článek  49 -  Hráči družstva jsou povinni 
1. Ovládat PSF a základní ustanovení  SŘ i PS, řídit se jimi a  podřídit se rozhodnutím 
ŘOS a  jeho komisí, po případném vyčerpání všech možností opravných prostředků 
daných řády ČFSF. 
2.  Chovat se na hrací ploše i mimo ni ukázněně, plně respektovat nařízení a pokyny 
rozhodčích, delegáta  a členů pořadatelské služby, odpovídající za zajištění klidu              a 
bezpečnosti na hřišti. 
 
3. Dbát o svůj zdravotní stav, nenastupovat k utkání v době lékařem uznané pracovní 
neschopnosti a  nepoužívat zakázaných podpůrných prostředků (dopingu). V případě, že 
budou vyzváni, dostavit  se ke kontrole. 
4.  Ostatní práva a povinnosti jsou předmětem interních vztahů mezi hráči a družstvem. 
 

KAPITOLA XI. 
ROZHODČÍ  A  DELEGÁTI 

Článek  50 -  Delegování rozhodčích 
1. K  řízení utkání deleguje Komise rozhodčích (KR) ŘOS kvalifikované rozhodčí 
příslušných výkonnostních tříd. 
2.  Námitky družstev k delegování rozhodčích jsou nepřípustné, pokud ŘOS v PS 
nestanoví jinak. 
 
Článek  51  --    Nedostavení  se  delegovaného  rozhodčího 
1. Nedostaví-li se delegovaný rozhodčí do stanoveného začátku utkání a v hale je 
přítomen jiný kvalifikovaný rozhodčí, je povinen převzít řízení utkání. Je-li v hale přítomno 
více rozhodčích,  přísluší přednostní právo vždy rozhodčímu s vyšší kvalifikací.  
2.  Delegát utkání sám nesmí řídit, je však povinen ustanovit při nedostavení rozhodčích, 
kdo utkání bude řídit. V soutěžích nižšího stupně může ŘOS v PS toto upravit jinak. 
3.  Není-li  v hale přítomen žádný kvalifikovaný rozhodčí, řídí utkání členové z obou 
družstev  laičtí rozhodčí – viz čl. 42, 43). O tom, kdo bude utkání řídit jako první a druhý 
rozhodčí, rozhodnou kapitáni družstev dohodou nebo losem za účasti navrhovaných 
členů. Tato dohoda podepsaná kapitány obou družstev musí být uvedena do ZU, který je 
povinno mít pořádající družstvo k dispozici. Mistrovské utkání musí být sehráno i za řízení 
laických rozhodčích. Zápis je směrodatný pro ŘOS a za jeho správné vyplnění a odeslání 
do 48 hodin ručí pořadatel utkání. 
4.  Náhradní rozhodčí a laický rozhodčí mají všechny povinnosti a práva delegovaného 
rozhodčího, ale nemusí řídit utkání v předepsaném úboru. Svůj úbor však mají přizpůsobit 
sportovnímu prostředí,  za pomoci pořadatele. 
5. Zahájí-li utkání kvalifikovaný rozhodčí (ač původně nebyl delegován), musí jej dokončit   
i tehdy, dostaví-li se později k utkání delegovaný. Zahájí-li utkání člen některého družstva 
(laický rozhodčí ) a později se dostaví delegovaný rozhodčí, převezme ihned řízení 
delegovaný rozhodčí a v utkání pokračuje. 
6.  V případě, že první rozhodčí v průběhu hry náhle onemocní, nebo se zraní tak, že není 
schopen utkání dořídit, pak tento rozhodčí utkání přeruší, oznámí to kapitánům, a řízení 
utkání převezme druhý rozhodčí. Vystřídaný první rozhodčí může utkání dokončit jako 
asistent ( časomíra, zapisovatel ). 



 
Článek   52 -  Povinnosti  a  práva  rozhodčích 
Delegovaní rozhodčí utkání jsou povinni : 
1.  Dostavit se nejpozději 30 minut před stanoveným začátkem utkání na hřiště, kde je 
utkání pořádáno ( není-li stanoveno v PS jinak ). 
2. Prohlédne hrací plochu, zda je připravena  a  způsobilá k utkání.  
3. Provede kontrolu platnosti soupisek družstev a ČP členů  družstva uvedených v ZU.    
4.  Provést kontrolu správnosti vyplnění ZU.  
5. Nepřipustit k utkání hráče, který nemá ČP, nebo jehož ČP je neplatný (viz. čl. 24).  
Pokud nemá ČP celé družstvo postupuje se dle čl. 36-4 . 
6.  Ponechat si ČP u sebe a po utkání je odevzdat kapitánům obou družstev ( při inzultaci 
hráčem odebrat ČP celého družstva ). 
7.  Provést kontrolu výstroje hráčů. 
8.  Řídit utkání v předepsaném úboru. 
9. Zahájit utkání v úředně stanoveném začátku nástupem obou družstev, při respektování 
ustanovení o čekací době (je-li určena v PS). 
10. Řídit utkání nestranně podle PSF, řádů a svého nejlepšího vědomí i svědomí.  
Důsledně trestat neukázněné chování hráčů a členů technického týmu družstev               
a  všechny přestupky proti slušné hře. 
11. Dodržet hrací dobu stanovenou PS. Poločasová přestávka je maximálně 5 minut    
není-li v PS stanoveno jinak. 
12. Doplnit po utkání ZU případnými námitkami kapitánů a předložit jim ho k podpisu, 
včetně záznamu o vyloučených a napomínaných hráčích s uvedením jejich přestupků. 
Kapitáni svým podpisem rovněž stvrzují převzetí ČP hráčů svých družstev. 
13.  Poznamenat v ZU : 
a) nástup družstva po určeném začátku utkání s udáním důvodů 
b) závady zjištěné na hřišti ( včetně  předepsaných náležitostí ) 
c) námitky kapitána družstva  
d) vyloučené a ostatní provinivší se hráče, činovníky, nebo diváky s potřebným                  
a dostatečným vysvětlením 
e) přestupky hráčů, činovníků i diváků na základě sdělení delegáta – instruktora utkání 
zejména těch hráčů, kteří se dopustili za zády hlavního rozhodčího přestupku 
zasluhujícího disciplinární řízení 
 f)  ostatní údaje podle předtisku  
g)  nastoupení družstva  bez  ČP (viz čl.36-4) 
14.  Podepsat ZU a odevzdat ho delegátovi (pořadateli, ŘOS) utkání. V případě, že je ZU 
podklad pro jednání DK,  podat o události podrobnou zprávu. 
15.  Omluvit se neprodleně ŘOS, nemůže-li se k utkání dostavit. 
16.  Delegovaný rozhodčí je oprávněn rozhodovat o způsobilosti hrací plochy, o přerušení 
utkání a předčasném ukončení utkání podle bližších ustanovení SŘ  a  PSF. 
 
Článek  53 -  Povinnosti  a  práva  delegátů 
1.  Delegát  je vysílán z rozhodnutí ŘOS, aby v rámci této kompetence zastupoval ŘOS, 
dohlížel na průběh utkání a spravedlivě ohodnotil výkon rozhodčích.  Delegát je oprávněn 
vynášet sportovně technická rozhodnutí ke každé vzniklé situaci v duchu norem ČFSF. 
2.  Delegát  je v rámci výše uvedené kompetence povinen : 
- se dostavit k utkání nejpozději 30 minut před stanoveným začátkem utkání ( není-li v PS 
stanoveno jinak ). 
-    dbát, aby se dodržovala ustanovení, platné řády a pokyny vydané příslušnými orgány 
- kontrolovat, jak se plní ustanovení směrnic a pokynů řídících utkání 
- provede kontrolu ČP a licence rozhodčích 
- spolu s rozhodčími provede kontrolu platnosti soupisek družstev a ČP členů  družstev     
- provede kontrolu správnosti vyplnění ZU  
- sledovat, jak rozhodčí při utkání dodržují a uplatňují PSF a jejich vzájemnou  spolupráci 
- sledovat před utkáním, v průběhu utkání i po jeho skončení všechny okolnosti    

související s utkáním  



3.  Nedostaví-li se k utkání rozhodčí, provede delegát  všechna opatření, aby řízení utkání 
bylo zajištěno. Náhradní I. rozhodčí má mít nejvyšší kvalifikaci z přítomných rozhodčích. 
Obdobně určí delegát  i druhého rozhodčího. Není-li přítomen žádný kvalifikovaný 
rozhodčí, zajistí řízení utkání jiným nejvhodnějším způsobem. 
4. Sledovat chování hráčů, trenérů, členů technického týmu družstva, diváků a rozhodčích, 
v případě nutnosti upozornit hlavního pořadatele, aby zajistil pořádek při utkání a odchod 
hráčů i rozhodčích po utkání až do doby, kdy bude zajištěn jejich bezpečný odjezd. 
5.  Před utkáním, nebo v přestávce může delegát  vhodným způsobem poučit hráče obou 
družstev, popřípadě i trenéry a vedoucí družstev o slušné hře a správném sportovním 
chování.        
6. Zjistí-li delegát  závady, nebo nedostatky na straně domácího a nebo hostujícího 
družstva, projedná je s jeho vedoucím, popřípadě zástupcem, kapitánem nebo hlavním 
pořadatelem. Zjištěné nedostatky uvede delegát  ve Zprávě delegáta (dále jen ZD). 
7.  Zjistí-li delegát, že hráč za zády rozhodčího porušil pravidlo tak, že by měl být vyloučen 
a rozhodčí tak neučinil, je povinen provést toto opatření : měl-li být hráč podle názoru 
delegáta  vyloučen, oznámí to delegát  rozhodčímu a požádá ho, aby zaznamenal 
přestupek hráče do ZU. Musí to oznámit rozhodčímu ihned po utkání, dříve než rozhodčí 
vydá ČP kapitánům. Důvod, pro který byl učiněn tento záznam o přestupku hráče, sdělí 
delegát  kapitánovi družstva v přítomnosti rozhodčího při převzetí dokladů hráčů po utkání. 
Jestliže podle názoru delegáta  hráč zasluhuje vyloučení za přestupek, kterého se dopustil 
před zahájením II. poločasu, nesmí být hráči z tohoto důvodu zamezen nástup do II. 
poločasu. Delegát  je povinen ve ZD  jasně a věcně popsat přestupek provinivšího se 
hráče. 
8. Po utkání delegát  provede pohovor bez cizí účasti o průběhu utkání s rozhodčími. 
Obsah pohovoru uvede ve ZD, ve které přehledným a vyčerpávajícím způsobem  zhodnotí 
výkon rozhodčích 
9. Ve ZD uvede všechny nesrovnalosti zjištěné v průběhu utkání/turnaje (soupisky, ČP, ZU, 
přestupky hráčů a členů družstev, přestupky rozhodčích a funkcionářů ČFSF). Počet 
vyhotovení této zprávy stanoví  ŘOS. ZD odešle doporučeně nejpozději do 48 hodin        
po utkání, v případě, že je ZD podkladem pro disciplinární řízení, odešle kopii ZD do 24 
hodin po utkání příslušné komisy.   
10. Další povinnosti (např. zadávání výsledků, termín odeslání ZD, předávání ZU 
příslušným komisím na projednání, apod.) určí ŘOS v povinnostech delegáta. 
  
Článek  54 -  Přerušení  a  předčasné  ukončení  utkání 
O přerušení utkání z technických důvodů rozhodne pouze  I. rozhodčí. Své rozhodnutí 
uvede s odůvodněním do ZU. 
1. Je-li utkání přerušeno z  technických důvodů (poškození brankových tyčí, porucha 
osvětlení apod.), je pořadatel povinen učinit všechna opatření k tomu, aby se v utkání 
mohlo po přerušení opět pokračovat ve lhůtě stanovené rozhodčím. Tuto lhůtu určí         po 
uvážení rozhodčí, případně po domluvě s delegátem (obvykle 15 až 20 minut). 
2.  V případě poruchy osvětlení, dodávky elektrické energie, nebo poruchy na zařízení 
haly, se stanoví čekací doba na odstranění poruchy v délce přiměřené povaze poruchy. 
Rozhodčí hru přeruší a vyčká určenou čekací dobu, nejdéle však 60 minut, bude-li 
porucha odstraněna, v utkání se bude pokračovat. 
3.  Bude-li porucha trvat déle než určenou čekací dobu a nejsou-li reálné předpoklady     
pro znovuzahájení utkání, bude se utkání považovat za nedohrané. ŘOS – pořadatel je 
povinen se dohodnout, pokud možno ihned, s oběma soupeři na náhradním utkání, 
popřípadě dát všem účastníkům  včas vědět o náhradním termínu. 
4. V  případě neregulérního osvětlení hrací plochy  o této skutečnosti rozhodne I. rozhodčí 
utkání.  
5. Není-li možné utkání po přerušení dohrát z vyšší moci, rozhodčí utkání ukončí               
a družstva se ihned dohodnou na novém termínu společně s ŘOS, který o tom vydá 
oficiální zprávu. 
6. Ztratí-li hra sportovní charakter, dojde-li na hřišti k výtržnostem, neuposlechne-li hráč 
příkazu rozhodčího, nebo opustí-li některé družstvo svévolně hrací plochu před normálním 



ukončením utkání, rozhodčí utkání ukončí a důvody tohoto rozhodnutí uvede v ZU. 
Rozhodčí je však před tímto rozhodnutím povinen vyčerpat všechny možnosti                
pro dokončení utkání. 
7.  O výsledku předčasně ukončeného utkání i o dalších opatřeních rozhodne STK ŘOS. 
Bylo-li utkání předčasně ukončeno bez viny obou družstev, bude se celé utkání opakovat 
v novém termínu. Jestliže předčasné ukončení utkání zaviní některé z družstev, vyvodí 
z toho ŘOS herní a disciplinární důsledky. 
8.  Způsob úhrady či podílu plnění na úhradě nákladů v případě nařízení nového utkání 
může ŘOS stanovit v PS, nebo o něm rozhodnout samostatně dle konkrétního případu.   
 

KAPITOLA XII 
HODNOCENÍ  VÝSLEDKŮ 

Článek   55 
Výsledky utkání schvaluje STK příslušného ŘOS. 
1.  Za vítězství v utkání získává družstvo 3 body, za nerozhodný výsledek získávají obě 
soupeřící družstva po 1 bodu, za porážku nezíská družstvo žádný bod. 
2. Vítězem příslušné soutěže se stává to družstvo, které obsadí v konečné tabulce první 
místo. Tuto tabulku vydává po skončení soutěže ŘOS a je povinen zaslat ji všem 
účastníkům soutěže a nadřízenému orgánu. Konečnou tabulku sestavuje ŘOS               
dle ustanovení článku 20/2,3.  
3.  Konečné tabulky jednorázových turnajů a kvalifikací se řídí ustanoveními článku 21. 
4.  STK může delegovat pravomoci schvalování výsledků na jinou komisi či orgán ČFSF.  
 

KAPITOLA XIII. 
PROVINĚNÍ DRUŽSTVA 

Článek 56 - Provinění 
Všechna porušení ustanovení SŘ, PS, PSF, RŘ, ostatních platných norem a ustanovení 
vydaných ŘOS na všech stupních budou trestána dle povahy : 
1.   pořádkovou pokutou za porušení řádů a směrnic, která ztěžují průběh soutěže, ale 
nenarušují její regulérnost. Pořádkovou pokutu mohou ŘOS ukládat v souladu 
s příslušným ustanovením SŘ s ohledem na závažnost přestupků. Proti udělené 
pořádkové pokutě  lze podat námitku dle SŘ (viz čl. 62). 
2.   herními důsledky vyhlášenými STK ŘOS ( kontumace ) za závažná porušení SŘ          
a  směrnic, kterými byla narušena regulérnost soutěží. Případně nepovolení postupu                 
do vyšší soutěže (kvalifikace o vyšší soutěž). 
3. disciplinárně, pokud porušení řádů a směrnic je možno kvalifikovat jako disciplinární   
provinění. 
 
Článek  57 -  Herní důsledky 
Herními důsledky – vyhlášením kontumačního výsledku ve prospěch soupeře se potrestá 
družstvo za následující porušení norem FSF : 
1.  Nenastoupení družstva k utkání v určeném termínu a čase. 
2.  Inzultace rozhodčího utkání hráčem, členem technického týmu nebo funkcionářem 
družstva. 
3.  Prokázané použití nedovolených povzbuzujících prostředků ( drogy, alkohol, apod.). 
4.  Ovlivňování výsledků utkání neregulérním způsobem. 
5.  Neoprávněný start : 
a)  start hráče na neplatný členský průkaz 
b) start hráče na cizí členský průkaz 
c) start hráče po vyloučení ze hry,  ještě před rozhodnutím DK 
d) start hráče v době projednávání přestupku 
e) start hráče v době zastavení  činnosti 
f) odmítnutí podrobit se kontrole totožnosti 
g) neoprávněný střídavý start mezi družstvy jednoho klubu 
h) neoprávněné nastoupení za mateřské družstvo v době hostování v jiném družstvu 



i)    start hráče za jiný klub než kde je registrován 
h)   start hráče bez vydaného ČP 
6. ŘOS může rozhodnout o výsledku utkání při dodržení zásady uvedené v čl. 56, i když 
nebyly podány námitky. 
7. Herními důsledky, tj.vyhlášením kontumačního výsledku, je možno postihnout jen  
porušení norem, která jsou uvedena v  SŘ.  Za porušení povinností je možno podle jejich 
povahy trestat disciplinárně,  nebo pořádkovou pokutou. 
8.  Družstvo, kterému byla zastavena činnost na určitý počet soutěžních utkání, odehraje 
tato utkání, ale po skončení celé soutěže mu budou odečteny ŘOS za každé takto 
odehrané utkání tři body. Soupeř získá tolik bodů a takové skóre, jaký bude výsledek 
utkání. 
 
Článek  58 - Kontumace  utkání 
1. Při vyhlášení kontumačního výsledku se přiznávají družstvu, v jehož prospěch se utkání 
kontumuje, tři body a aktivní brankový poměr (5:0). Mužstvu, proti kterému byl kontumační 
výsledek vyhlášen, se započítává nula bodů a pasivní brankový poměr ( 0 : 5 ) 
2. Jestliže vítězné družstvo kontumovaného utkání dosáhlo při utkání příznivějšího 
brankového poměru,  platí brankový poměr kontumovaného utkání. 
3.  Jestliže je utkání kontumováno vinou obou družstev, je jim započítáno nula bodů            
a pasivní brankový poměr  ( 0 : 5 ). 
 
Článek   59 -  Zrušené  utkání 
V případě zrušení utkání ( dle PSF ) se přiznává výsledek 1:0  tomu družstvu, v jehož 
prospěch bylo utkání zrušeno a tři body za předpokladu, že toto družstvo v okamžiku 
zrušení prohrávalo, nebo hrálo nerozhodně. V případě, že toto družstvo vedlo, zůstává 
platný výsledek utkání dosažený na hřišti. 
 
Článek   60 -  Vyloučení  družstva  ze  soutěže 
1. Družstvo v jehož neprospěch budou vyhlášeny 3 kontumační výsledky v průběhu 
jednoho ročníku  soutěže jako důsledek nedostavení se k utkání může být ŘOS vyloučeno 
ze soutěže.  
2.   Pokud bylo družstvo ze soutěže vyloučeno nebo vystoupilo ze soutěže kdykoliv před 
jejím ukončením, pohlíží se na družstvo jako by v soutěži nestartovalo a všechny jeho 
dosavadní výsledky se ruší. 
3.  Družstvo, které bylo ze  soutěže vyloučeno, nebo vystoupilo, se nemůže vrátit               
do soutěže rozehraného ročníku.  Považuje se vždy za sestupující družstvo. 
4. Bude-li družstvo vyloučeno ze soutěže  ze závažných disciplinárních důvodů, rozhodne 
o tom, kam bude zařazeno v příštím soutěžním ročníku ( přihlásí-li se ) STK ŘOS, ze které 
bylo vyloučeno. Jedná se o zařazení do nižších stupňů soutěží až po trest absolutní, jímž 
je vyloučení družstva a jeho hráčů z ČFSF.  
 

KAPITOLA XIV. 
ROZHODNUTÍ   

Článek  61 -  Rozhodnutí 
1. Příslušný orgán (komise ŘOS) vydá rozhodnutí o provinění družstva či jednotlivce. 
Rozhodnutí musí být provedeno písemnou formou a musí obsahovat: 
a)  Projednání přestupku – kde bude stručně uveden přestupek, jak byly porušeny platné  
normy, nebo důvod projednání přestupku, námitky či odvolání 
b) Rozhodnutí  – kde budou uvedeny příslušné normy na základě jakých bylo rozhodnutí 
provedeno  
c)  Poučení o možnosti odvolání proti rozhodnutí  
d)  Datum rozhodnutí, jména, příjmení a  podpisy příslušného orgánu,  který rozhodnutí 
provedl. Podpisy nejsou podmínkou při zaslání mailem. 
2.  Rozhodnutí musí být zasláno doporučenou poštou všem zúčastněným stranám 
(provinivší se, ŘOS i straně poškozené) a to nejpozději do 7 dnů od data projednání 
příslušným orgánem, případně jiným způsobem, který ŘOS určí v PS.  



 
 
 
 

KAPITOLA XV. 
NÁMITKY   

Článek  62 -  Námitky 
Námitky lze podávat proti skutečnostem souvisejícím s utkáním nebo rozhodnutím orgánů 
ČFSF týkající se družstev či jednotlivých členů ČFSF. V případě, že je námitka podávána 
proti rozhodnutí orgánu ČFSF, které se týká pouze jednotlivce (člena ČFSF), podává 
námitku tento člen. Opodstatněné a doklady doložené námitky lze podat během soutěží 
v termínech určených v článku 63.   
Námitky je možno podat zpravidla : 
a)  při porušení ustanovení  SŘ  a  PS 
b)  při porušení ustanovení PSF 
c)  při nedodržení dalších platných norem  SF 
1. Podání námitek proti technickým chybám rozhodčích nemůže mít vliv na změnu 
výsledku dosaženého na hřišti.  Podání námitky proti výkonu rozhodčích je nepřípustné. 
2.  Podané námitky v první instanci řeší obvykle příslušné odborné komise ŘOS. 
 
Článek  63 - Termín  podání  námitky 
1. Námitky proti skutečnostem známým v průběhu utkání, nebo ihned po utkání,               
je rozhodčí povinen na žádost kapitána družstva zaznamenat do ZU a to ještě před tím, 
než kapitán ZU podepíše.   
2. Příslušný orgán I. instance má právo  vyžádat si doplňující podklady potřebné 
k projednání  námitky uvedené v ZU. 
3.  Námitky, které nejsou uvedeny v ZU, nebo se netýkají soutěžního utkání, se musí 
podat písemně – doporučenou poštou  příslušnému ŘOS (orgánu I. Instance) a to 
nejpozději do 3 následujících pracovních dnů (rozhoduje datum razítka) po události, která 
je předmětem námitky. Vychází-li jako poslední den termínu pro podání námitky den 
pracovního klidu, je lhůtou pro podání námitky  nejbližší pracovní den. Námitka musí 
splňovat náležitosti dle čl. 64. 
4.  Namítající musí zaslat kopii námitky doporučenou poštou i odpůrci, kterého se námitka 
týká, a to ve stejný den, kdy je námitka podána. O námitce uvedené v ZU již nebude 
odpůrce nijak písemně vyrozuměn, protože s námitkou byl seznámen při podpisu ZU. 
5.  Námitka uvedená v ZU nemusí splňovat náležitosti dle článku 64, musí být ale jasně    
a srozumitelně formulována. 
6. V případě, že budou zjištěny nové skutkové okolnosti události nebo budou předloženy 
nové důkazy, které ve lhůtě 3 pracovních dnů po události nebyly známy nebo byly 
zatajeny, může být námitka podána ve lhůtě nejpozději 3 měsíců po skončení příslušného 
soutěžního ročníku. 
 
Článek 64 - Obligatorní  náležitosti  námitky 
a)  písemná forma 
b)  označení orgánu, jemuž je námitka podána 
c)  název, sídlo a  kontaktní adresa družstva podávajícího námitku 
d) příjmení, jméno a  adresa dvou zástupců, kteří jsou oprávněni družstvo zastupovat 
e)  název odpůrce, jehož se námitka týká 
f)  podrobný popis události, jíž se námitka týká 
g)  uvedení normy SF, na základě které navrhovatel námitku podává 
h)  označení důkazů, o které se navrhovatel opírá ( svědci, listiny atd.) 
i)  podpis dvou členů oprávněných jménem družstva jednat 
j)  kopie dokladu o zaplacení příslušného poplatku (viz HS) 
k) kopie podacího lístku od doporučeného dopisu, jímž byla kopie odvolání zaslána                  
na vědomí odpůrci (viz čl. 63/4) 



V případě, že námitku podává člen ČFSF proti rozhodnutí, které se týká přímo jeho, 
nejsou obligatorními náležitostmi náležitosti podle bodu c), d) a i). Místo těchto uvede 
namítající své jméno, příjmení, adresu a kontakt a doplní námitku svým podpisem. 
 
Článek   65 -  Vyjádření  účastníků utkání jichž se námitka týká 
Účastník utkání, jehož se námitka týká (odpůrce), může zaslat příslušnému ŘOS (orgánu 
I. Instance) vyjádření k námitce nejpozději do tří pracovních dnů po obdržení 
doporučeného dopisu s námitkou, jinak se vystavuje  nebezpečí,  že námitka  bude  
projednána  bez  přihlédnutí  k  jeho  stanovisku. 
 
Článek   66 -  Výše námitkových poplatků 
1.  Námitka dle  čl. 63-3  musí být doložena námitkovým poplatkem stanoveným v HS. 
Poplatky se poukazují na účet  ŘOS,  který námitku projednává.  
2. Námitka uvedená v ZU je bez poplatků. 
Článek  67 -  Projednání námitky 
1.  Pokud  námitka nesplňuje formální a  obsahové náležitosti uvedené v čl.63-3 příslušný 
ŘOS (orgán I. instance)  její projednání odmítne a o tomto podatele námitky písemně 
doporučenou poštou vyrozumí. 
2. Námitka musí být projednána do 7 dnů od obdržení podkladů pro projednání                   
a rozhodnutí  ve věci námitky  musí být předáno nebo zasláno doporučenou poštou všem 
zúčastněným stranám, ŘOS,  příp. dalším odborným komisím kterých se rozhodnutí týká.        
 

KAPITOLA XVI. 
ODVOLÁNÍ 

Článek   68 -  Odvolání 
1. Odvolání proti rozhodnutí I. instance je možno podat doporučeným dopisem 
příslušnému ŘOS (orgánu II. instance,) který určují normy ČFSF (nejblíže vyšší nadřízený 
ŘOS orgánu, který vydal rozhodnutí a všem účastníkům předmětného sporu). 
2. Oprávnění podat odvolání má výhradně ten, proti kterému je rozhodnutí namířeno, a to 
do 15 dnů od doručení rozhodnutí orgánu I. instance. Odvolání družstva má právo podat 
výhradně oprávněný zástupce družstva. 
3.  Odvolání družstva musí obsahovat stanovené náležitosti dle čl. 69 a výše poplatků je 
stanovena v HS. Odvolává li se jednotlivec, jsou nahrazeny náležitosti podle čl. 69 c), d) a 
g), jménem, příjmením, adresou, kontaktem a podpisem odvolávajícího se. 
4. Odvolávající se musí zaslat kopii podaného odvolání doporučenou poštou všem 
účastníkům řízení, tzn.  orgánu I. instance proti jehož rozhodnutí je odvolání podáno         
a také odpůrci (existuje-li) a to ve stejný den, kdy je odvolání podáno. 
5. Orgán, který vystavil rozhodnutí I. instance má povinnost a účastníci předmětného 
sporu mají právo po doručení kopie odvolání neprodleně zpracovat písemné stanovisko 
k odvolání, zejména k uváděným důvodům a zaslat je doporučenou poštou orgánu II. 
instance, který bude odvolání projednávat a to nejpozději do 7 dnů od obdržení  odvolání. 
6. Projednávání odvolání se má odvolávající se právo zúčastnit. Orgán II. instance, který 
bude odvolání projednávat je povinen ho se způsobem projednání (v případě osobního 
jednání i s termínem a místem projednávání) seznámit v dostatečném předstihu, 
minimálně 7 dní před stanoveným termínem.  Projednání odvolání se má právo zúčastnit  
vedoucí družstva (příslušný funkcionář uvedený na soupisce) a jeho zástupce (nebo 
kapitán družstva). V případě, ze orgán II. instance nebude svolávat zasedání, ale bude 
jednat      na dálku pomocí elektronické pošty a telefonů, musí být odvolávající se písemně 
doporučenou poštou vyrozuměn se všemi vyjádřeními, která orgán II. instance získal        
a má právo  se k nim ještě jednou písemně vyjádřit a to do 7 dnů od přijetí vyjádření 
ostatních účastníků řízení. 
7.  Odvolání podané po lhůtě stanovené v článku 68/2, nebo bez předepsaných náležitostí 
stanovených v článku 69 nebude projednáno a odvolávající se o tom bude písemně 
vyrozuměn doporučenou poštou. 
8.  Příslušný odvolací orgán II. instance, jemuž je doručeno odvolání, o něm rozhodne     
na podkladě výsledků vlastního šetření, vyjádření STK, ŘOS a s přihlédnutím k platným 



normám FSF vydaným pro řízení soutěží ve lhůtě co nejkratší, nejdéle však do 21 dnů    
od doručení odvolání.  
9.  Rozhodnutí příslušného orgánu II. instance musí splňovat ustanovení článku  61. 
10. Příslušný orgán II. instance potvrdí rozhodnutí I. instance dojde-li k závěru,                     
že  rozhodnutí I. instance je věcně správné a v souladu s příslušnými normami FSF.   
11.  Zrušit, nebo změnit rozhodnutí I. instance se může pouze tehdy, zjistí-li se v jejím 
rozhodnutí porušení či nedodržení příslušných norem FSF.   
12.  Pokud příslušný orgán II. instance zjistí v rozhodnutí I. instance porušení příslušných 
norem má právo vydat vlastní rozhodnutí, tj. trest snížit či zvýšit, nebo jej zcela zrušit         
či uložit jiný druh trestu.   
13.  Příslušný orgán II. instance může zrušit nebo změnit rozhodnutí orgánu I. Instance, 
jsou-li v odvolacím řízení zjištěny nové skutkové okolnosti, předloženy nové důkazy, které 
nebyly při rozhodování v I. instanci známy. 
14.  V případě zrušení rozhodnutí I. instance orgánem II. instance, má tento právo odvolat 
se k nejbližšímu vyššímu orgánu, který je nadřízený orgánu, který vydal příslušné zrušení 
rozhodnutí. Toto odvolání je bez poplatků. V případě odvolání RaOK ČFSF je rozhodnutí 
RaOK ČFSF konečné. 
 
Článek   69 -  Obligatorní náležitosti odvolání 
a)  písemná forma 
b)  označení orgánu, jemuž je odvolání  podáno 
c)  název, sídlo a  kontaktní adresa družstva podávajícího odvolání 
d)  příjmení, jméno a  adresa dvou zástupců, kteří jsou ve  věci odvolání jménem družstva 
jednat 
e)  stručný popis události, jíž se odvolání týká 
f)  zdůvodnění odvolání a předložení důkazů o svých tvrzeních ( svědci, listiny atd. ) 
g)  datum podpis dvou členů oprávněných jménem družstva jednat 
h)  kopie dokladu o zaplacení příslušného poplatku  
i)  kopie podacích lístků od doporučené pošty, jímž bylo odvolání zasláno na vědomí 
ostatním účastníkům řízení (viz čl. 68/4) 
 
Článek   70 -  Společná  ustanovení  k  námitkovému  a  odvolacímu  řízení 
1.  Námitky, nebo odvolání lze vzít zpět (odvolat je) pouze před zahájením jednání, v němž 
se rozhoduje. 
2.  Byly-li námitky, nebo odvolání vzaty zpět před projednáváním, může být namítajícímu 
odvolateli uloženo, aby uhradil příslušnému orgánu všechny prokazatelné výlohy, které 
podáním námitek,  nebo odvoláním vznikly  a  vklad bude vrácen. 
3. Rozhodl-li příslušný orgán o námitkách,  nebo odvolání kladně ve prospěch 
namítajícího, nebo odvolatele, může tomu, kdo zavinil podání námitky, nebo odvolání, 
předepsat k úhradě vzniklé výlohy, spojené s projednáváním případu. 
4.  Bylo-li námitkám, nebo odvolání vyhověno, byť i jen částečně, vrací se vklad v plné 
výši, v opačném případě propadá vklad ve prospěch příslušného orgánu. 
5. Bezdůvodné podání námitek, nebo odvolání může být potrestáno podle platných 
disciplinárních předpisů. 
6.  Obligatorní náležitosti pro podání námitky (odvolání) k RaOK jsou shodná s čl.64 SŘ, 
poplatek viz HS bude uhrazen na účet ČFSF.  
7. Podává li námitku nebo odvolává li se k RaOK odborná komise ČFSF, je tato námitka 
(odvolání) osvobozena od poplatku. 
 

KAPITOLA XVII. 
ZDRAVOTNÍ  ZPŮSOBILOST 

Článek   71 
ŘOS nevyžaduje po členech ČFSF obligatorně potvrzení o jejich zdravotním stavu. Je věcí 
rozhodčích, funkcionářů, členů technického týmu, hráčů a členů družstva, aby nastupovali 
k utkání v bezvadném zdravotním stavu. 
 



KAPITOLA XVIII. 
SOUTĚŽE MLÁDEŽE 

Článek 72 – Organizování soutěží mládeže 
1.  Soutěže mládeže organizuje ČFSF obvykle prostřednictvím svých KM na jednotlivých 
stupních. ŘOS, pořádající soutěže mládeže, musí pro tyto soutěže vydat PS. 
2.  Mistrovské soutěže žáků 
Žákovské soutěže se hrají dvoustupňovým systémem 
a) Krajské soutěže se organizují v  jednotlivých  krajích a mohou být dle specifických 
podmínek a zvyklostí rozděleny na okresní skupiny se společným krajským finálovým 
turnajem. ŘOS je  příslušné KSSF. Systém určuje ŘOS. Vítěz kraje postupuje do NF žáků. 
b)  Národní finále žáků - turnaj vítězů jednotlivých krajských soutěží – ŘOS je VV ČFSF, 
případně subjekt jím pověřený. 
3.  V žákovských soutěžích startují žáci ve dvou věkových kategoriích: 
a) mladší žáci – ti , kteří dosáhnou v roce zahájení soutěžního ročníku k  1.1. věku 
maximálně 12 let 
b)  starší  žáci - ti , kteří dosáhnou v roce zahájení soutěžního ročníku k  1.1. věku 
maximálně 14 let 
4. Soutěže pro hráče ve věkovém rozmezí 15 – 18 let se též považují za soutěže mládeže. 
5. Pokud to považuje za účelné a je-li toto opatření v návaznosti na nadřízené 
mezinárodní orgány, může VV ČFSF nebo jím pověřený orgán vyhlásit pro soutěže 
mládeže i jiné rozdělení věkových kategorií. 
6. Družstva v soutěžích mládeže startují na soupisky potvrzené ŘOS, hráči nemají 
vystavené členské průkazy a neplatí členské příspěvky. Ostatní ustanovení všech norem 
ČFSF zůstávají pro soutěže mládeže v platnosti. 
7.  V žákovských soutěžích získává titul „ MISTR ČESKÉ REPUBLIKY „ vítěz Národního 
finále žáků dané věkové kategorie 
 

KAPITOLA XIX. 
SOUTĚŽE VETERÁNŮ 

Článek 73 – Organizování soutěží veteránů 
1. Soutěže veteránů organizuje ČFSF prostřednictvím svých VV na jednotlivých stupních. 
ŘOS, pořádající soutěže veteránů, musí pro tyto soutěže vydat PS.  
2. Podmínky pro účast v soutěži určuje VV ČFSF nebo subjekt ČFSF jím pověřen.  
3. Věková kategorie veteránů je osoba starší 40 let. 
 

KAPITOLA XX. 
SOUTĚŽE ŽEN 

Článek 74 – Organizování soutěží žen 
1.  Soutěže žen organizuje ČFSF prostřednictvím svých VV na jednotlivých stupních.   
ŘOS, pořádající soutěže žen, musí pro tyto soutěže vydat PS. 
2.  Podmínky pro účast v soutěži určuje VV ČFSF nebo subjekt ČFSF jím pověřen. 
3. Věková kategorie žen je osoba starší 15 let. 
 

KAPITOLA XXI. 
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE 

Článek 75 – Organizování mezinárodních soutěží 
1. ČFSF organizuje, pokud je tímto pověřen nadřízeným mezinárodním orgánem, 
mezinárodní soutěže jakékoli věkové kategorie, a to soutěže klubové i soutěže 
reprezentačních výběrů. 
2.  Organizací mezinárodní soutěže může VV pověřit některý další subjekt ČFSF 
3.  Mezinárodních soutěží organizovaných v rámci  U.E.F.S a AMF se můžou zúčastnit 
pouze členové registrovaní v ČFSF. 
 



KAPITOLA XXII. 
ORGANIZACE  NEMISTROVSKÝCH  SOUTĚŽÍ 

Článek 76 
1.  V případě nemistrovských soutěží se použijí přiměřeně ustanovení SŘ 
2.  ŘOS mohou stanovit podrobnější podmínky organizace nemistrovských soutěží 
3.  Propozice nemistrovských soutěží a přátelská utkání schvaluje řídící orgán pořadatele. 
Pořadatel této nemistrovské soutěže je povinen zaslat propozice všem zúčastněným 
družstvům. Příslušný VV v jehož oblasti je turnaj pořádán musí pořadatel informovat, 
pokud chce při akci použít oficiální logo nebo oficiální názvy s přímou vazbou na ČFSF. 
 
Článek 77 
1.  V zájmu rozvoje a rozšíření sálového fotbalu je možné vyhlašovat jednorázové soutěže 
s upravenými pravidly. Takovými soutěžemi jsou zejména turnaje se zkrácenou hrací 
dobou, apod.  nikoliv však  s odlišným počtem hráčů a odlišným míčem. 
2.  Při schvalování soutěží, v nichž se hrají utkání podle upravených pravidel se postupuje 
dle ustanovení tohoto SŘ. Hrát soutěžní utkání je však možno jen podle pravidel 
schválených ŘOS, který respektuje pravidla pro tyto soutěže vydaná.  
 

KAPITOLA XXIII. 
ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ 

Článek 78 
1. Obligatorní ustanovení tohoto SŘ jsou všechny subjekty povinny dodržovat bezezbytku. 
2. Fakultativní ustanovení SŘ řádu může ŘOS upravit dle regionálních zvyklostí a specifik. 
Vždy však tak, aby tyto úpravy neodporovaly ustanovením SŘ a sportovní etice. 
3. Fakultativní změny a doplňky  je oprávněn pro danou sezónu vydávat příslušný                   
ŘOS  prostřednictvím své STK. 
4. Řešení všech náležitostí, které nejsou obsaženy v řídících normách soutěží (viz. čl.6), je 
v pravomoci ŘOS toho stupně, v jehož působnosti k události došlo. Rozhodnutí ŘOS 
nesmí být v rozporu s jakýmkoli ustanovením některé z řídících norem soutěží. 
 


