M–ČR - Fotbalová soutěž neslyšících 2020-2021 (M-ČR - FSN 2020-2021) ve fotbalu
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI A
O ZAPLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ, PŘEDPISY SOUTĚŽE.
Prohlašujeme tímto, že níže uvedené sportovní akce – M-ČR – FSN 2020-2021 se zúčastňujeme na vlastní
zodpovědnost a na vlastní nebezpečí. V případě vzniklého úrazu nebudeme po pořadateli vymáhat náklady
spojené se vznikem případného úrazu a veškeré následky vzniklé úrazem si poneseme sami. Toto prohlášení platí
pouze pro rok 2020-2021. U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce.
Každý (platí pro fotbalisty, vedoucího, trenéra, lékaře a maséra) si musí pečlivě přečíst níže uvedené stránky
číslo 2 až 6 a dodržovat níže uvedené předpisy. Také čestně prohlašujeme, že máme zaplacené členské
příspěvky klubu (kdo nebude mít zaplacené členské příspěvky, toho bude řešit disciplinární komise – bude platit
finanční pokutu a také může mít zastavenou členskou činnost).
Kdo odmítne podepsat prohlášení, nebude smět hrát fotbal M-ČR - FSN 2020-2021. V případě, že někdo nastoupí
bez podepsání prohlášení, bude zato odpovědný klub (dostane od disciplinární komise finanční postih nebo může
být i zastavena činnost).
Svým podpisem stvrzujeme souhlas s tímto prohlášením.
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Povinnosti a práva příslušníků družstva
1. Družstvo musí vždy mít vedoucího staršího 18 let, který je uveden v Zápisu o utkání. V utkáních dorostu nesmí
být vedoucí družstva hráčem ani náhradníkem uvedeným v Zápisu o utkání, pokud není dále stanoveno jinak.
V případě vykázání vedoucího družstva z lavičky pro příslušníky družstva, převezme jeho povinnosti jiný
funkcionář nebo hráč (ne kapitán) nebo náhradník. V družstvu dorostu, které nemá s sebou jiného funkcionáře
staršího 18 let, převezme v takovém případě povinnosti vedoucího družstva hráč (ne kapitán) nebo náhradník,
je-li starší 18 let. Není-li s družstvem mládeže jiná osoba starší 18 let, která by se v takovém případě mohla
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ujmout funkce vedoucího družstva, utkání se dohraje, ale rozhodčí po jeho ukončení nepředá družstvu
registrační průkazy hráčů, ale spolu se Zápisem o utkání je zašle řídícímu orgánu soutěže.
Vedoucí družstva nemůže současně vykonávat pořadatelskou funkci, funkci rozhodčího nebo pomezního
rozhodčího.
Bez vedoucího družstva rozhodčí utkání nezahájí a vše popíše v Zápisu o utkání.
2. Za příslušníky družstva jsou spolu s vedoucím považováni:
a)
trenér a asistent družstva,
b)
lékař nebo zdravotník družstva,
c)
masér družstva,
d)
hráči družstva a náhradníci včetně vystřídaných, odvolaných a vyloučených hráčů.
3. Pouze příslušníci družstva se při utkání mohou zdržovat na lavici pro příslušníky družstva, pokud pravidla
fotbalu nestanoví jinak.
4. Je-li některý z příslušníků družstva během utkání rozhodčím z prostoru hřiště vykázán, plní jeho povinnosti
uložené mu pravidly fotbalu a soutěžním řádem jiný příslušník družstva.
5. Všichni příslušníci družstva zdržující se během utkání v ohraničeném prostoru hřiště musí být v zápisu o utkání
uvedeni jménem, příjmením a datum narození a musí být označeni způsobem, který stanoví pravidla fotbalu a
rozpis soutěže.
1. Vedoucí družstva je povinen:
a) Dbát spolu s trenérem a asistentem na kázeň a pořádek v družstvu.
b) Vyplnit zápis o utkání řádně a včas tak, aby mohl být spolu s platnými registračními průkazy hráčů předán
ke kontrole rozhodčímu pověřenému řízením utkání minimálně 30 minut před utkáním, pokud příslušný
rozpis soutěže nestanoví jinou lhůtu.
c) Zabezpečit řízení utkání i v nepřítomnosti delegovaného rozhodčího.
d) Znát a dodržovat všechna ustanovení tohoto soutěžního řádu, pravidel fotbalu, disciplinárního řádu, rozpisů
soutěží a dalších směrnic a pokynů vydaných řídícími orgány a řídícím orgánem soutěže.
e) Před utkáním, v průběhu utkání i po jeho skončení respektovat pokyny rozhodčího a delegáta svazu, chovat
se na hrací ploše i mimo ni ukázněně, na žádost rozhodčího nebo delegáta svazu prokázat svou totožnost.
Zajistit, aby vyloučený hráč nebo náhradník opustil prostor hřiště.
f) Při utkáních mládeže a v utkáních, kde je kapitán mladší 18 ti let, splnit spolu s kapitánem před a po utkání
všechny povinnosti uložené kapitánovi tímto soutěžním řádem a pravidly fotbalu.
g) Do zápisu před utkáním a po utkání budou podepisovat jenom vedoucí mužstva (zruší podepisování od
kapitánů, protože většinou kapitáni dali před utkáním přednostně rozcvičku, také po utkání zbytečně čekali
od rozhodčího – dali přednostně osprchovat, také nevím po utkání v kolikáté minutě, kdo dal, komu a dostal
žluté nebo červené karty. Zápis o utkání (nový) je na odkazy: zde
1. Doplnit nebo opravit údaje v zápise o utkání.
2. Před utkáním podepsat zápis o utkání a tím potvrdit správnost údajů uvedených v zápisu. Tato povinnost
zakládá u vedoucího družstva odpovědnost za neoprávněný start hráče či hráčů.
4. Oznámit rozhodčímu odchod a střídání hráčů.
5. Potvrdit podpisem v zápisu o utkání dohodu klubů nebo výsledek losování o řízení utkání oddílovým
rozhodčím.
6. Zajistit spolu se svými spoluhráči a ostatními příslušníky družstva (čl. 53 odst. 1 soutěžního řádu.)
bezpečnost a ochranu zdraví rozhodčích a hráčů družstva soupeře, zejména při jejich odchodu do kabin.
7. Být označen na levém rukávu páskou podle pravidel fotbalu.
8. Ihned po utkání se společně s rozhodčími odebere do kabiny rozhodčích, kde:
• potvrdí v zápisu o utkání totožnost střídaných a provinivších se příslušníků družstva
• převezme registrační průkazy a převzetí potvrdí podpisem
• vyslechne připomínky rozhodčího a delegáta utkání.
10. Před začátkem utkání požadovat od rozhodčího kontrolu registračních průkazů soupeřova družstva ve
své přítomnosti.
11. Požadovat od rozhodčího uvedení námitek do zápisu o utkání podle bodu 28 výkladu k pravidlu V
pravidel fotbalu, a to nejpozději před podpisem zápisu o utkání po skončení utkání.
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2. Trenér a asistent družstva jsou povinni:
a) Dbát s vedoucím družstva na kázeň a pořádek v družstvu.
b) Znát a dodržovat všechna ustanovení tohoto soutěžního řádu, pravidel fotbalu, disciplinárního řádu a rozpisů
soutěží.
c) Chovat se na hrací ploše i mimo ni ukázněně, respektovat pokyny rozhodčích a delegáta. Na žádost
rozhodčího nebo delegáta utkání prokázat svou totožnost.
d) Předkládat orgánu klubu k projednání disciplinární provinění, kterých se dopustili členové družstva.
e) Za vedení družstva při tréninkovém procesu i při utkáních je odpovědný trenér příslušného družstva. Pokud
trenér nemůže dočasně plnit své povinnosti vyplývající z trenérské smlouvy, je povinen ho zastupovat v
plném rozsahu schválený asistent.
f) Ostatní práva a povinnosti trenérů jsou uvedeny ve směrnicích a smlouvách, případně rozpisech soutěží.
3. Lékař (zdravotník) a masér družstva jsou povinni:
a) Chovat se na hrací ploše i mimo ni ukázněně, respektovat rozhodnutí a pokyny rozhodčích, delegáta svazu
a členů pořadatelského sboru, odpovídajících za zajištění klidu na hřišti a bezpečnosti účastníků utkání.
b) Prokázat na žádost rozhodčího nebo delegáta svazu svou totožnost.
c) Podřídit se rozhodnutím a opatřením řídících orgánů a řídícího orgánu soutěže a jeho komisí.
4. Hráči družstva jsou povinni:
1. Chovat se na hrací ploše i mimo ni ukázněně, respektovat rozhodnutí a pokyny rozhodčích, delegáta svazu a
členů pořadatelského sboru odpovídajícího za zajištění klidu v prostoru hřiště a bezpečnost a zdraví účastníků
utkání.
2. Znát a dodržovat pravidla fotbalu a základní ustanovení soutěžního řádu a rozpisu soutěže.
3. Po skončení utkání urychleně opustit hřiště podle pravidel fotbalu. Rozpisy soutěží mohou upravit bližší
podmínky pro uplatnění tohoto ustanovení a stanovit, zda za jeho porušení bude na základě zápisu rozhodčího
klub postižen pořádkovou pokutou.
4. Dbát o svůj zdravotní stav a na základě preventivních zdravotních prohlídek osvědčovat zdravotní způsobilost
k tréninkům a ke hře. Nepoužívat zakázaných podpůrných prostředků (doping) a v případě, byli-li vyzváni,
dostavit se k dopingové kontrole.
5. Podřídit se rozhodnutím a opatřením řídících orgánů a řídícího orgánu soutěže a příslušných komisí.
5. Kapitán družstva je povinen:
1. Dbát spolu s vedoucím, trenérem a asistentem družstva na kázeň a pořádek v družstvu.
2. Být označen na levém rukávu páskou podle pravidel fotbalu.
3. Po utkání kapitán zajistí a provede společný pozdrav družstva s hráči soupeře a rozhodčími,
Kapitán družstva je oprávněn:
6. Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti:
1. Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci o své zdravotní
způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce.
2. Hráč proto musí vlastnoručně podepsat prohlášení následujícího znění: „Prohlašuji na základě lékařského
posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěž fotbalových tréninků a
utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví.“ Za hráče mladšího 18 let podepíše takové prohlášení jeho
zákonný zástupce.
3. Prohlášení, musí být opatřeno datem a nesmí být starší než 1 rok. Kluby jsou povinny mít k dispozici
prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu prohlášení provádějí řídicí orgány soutěží, které v případě nedostatků
(prohlášení s prošlou lhůtou, chybějící prohlášení hráčů) jsou oprávněny postihnout klub pořádkovou
pokutou.
4. Každé mužstvo je povinno zajistit formuláře „Prohlášení “, které je možné obdržet u předsedy STK Fotbalu.
(formulář „Prohlášení“. Pokud jej někdo nemá, ať kontaktuje předsedu STK Fotbalu).
5. Kapitán a vedoucí družstev jsou povinni doložit před utkáním ke kontrole podepsané čestné prohlášení o
zdravotní způsobilosti. Kdo odmítne podepsat prohlášení, nesmí hrát žádné zápasy!!!!
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