
ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ 
     a 

                         STK FOTBALU ČSNS 
 

                                                     vydávají tyto 
 

                       PROPOZICE 
 

Mistrovství ČR ve fotbalu neslyšících pro rok 2018 

 

M - ČR FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH (FSN 2018)  
 

Datum konání:  od 7. dubna do 30. června 2018 
 

Ředitel soutěže: Radek PROBOŠT 
 

Přihlášky:   do 7. ledna 2018 na adresu předsedy STK F ČSNS p. Jiřího KOLÍSKY 
 

Vklad:   1000,- Kč - startovné 
 

Pravidla:   hraje se dle pravidel kopané FIFA a dle rozpisu M ČR FSN (STK F) 

Hráči je povinni nosit na nohách chrániče. Pokud hráči nebudou mít chrániče, nesmí 

hrát fotbal! 
 

Podmínky účasti:  dle Manuálu ČSNS a dle rozpisu M ČR FSN (STK F).  

Soupisku musí předložit do 4. dubna 2018 před soutěži FSN 2018 na STK F k 

potvrzení a schválení (Kolískovi a Bělohlávkovi). V soupisce musí být maximálně 45 

hráčů včetně s neomezeným povolením k hostování. Vedoucí družstev jsou povinni 

doložit před utkáním platné soupisky s potvrzením schváleným STK F, platné průkazy 

ČSNS ke kontrole o zaplacení členských příspěvků na rok 2018 a podepsané čestné 

prohlášení o zdravotní způsobilosti a hraní na vlastní nebezpečí. Kdo odmítne 

podepsat prohlášení, nesmí hrát žádné zápasy.  
 

Systém soutěže:  dle rozpisu M ČR FSN (STK F) 

Na soutěže FSN 2018 se přihlásili – I. PSKN Praha, SKN Brno, TJ Slovan Zlín a SSK 

Vítkovice. STK Fotbalu se rozhodlo, že bude hrát každý s každým (doma a venku).  

Stravování:   dle směrnic ČSNS – (dle možností vysílající kluby) 

Cestovné:   dle směrnic ČSNS – (dle možností vysílající kluby) 

Náklady:  nájem, rozhodčí proplácí dle směrnic ČSNS – (dle možností vysílající domácí  

organizace – kluby)  

Ceny:  vítěz soutěže získává pro rok 2018 titul Mistr ČR, putovní pohár  

Upozornění:   všechna utkání se hrají v termínech stanovených STK F ČSNS a dle odsouhlaseného 

rozpisu zápasů. Informace o potvrzení termínu utkání a výsledky M-ČR FSN 2018 - 

odkazy na webové stránky: www.czechdeaffotbal.cz . 

 

Schvalovací složka: agenda MČR 2018 – Ing. Marcela Hyklová – 2018/1/28 

 

 

 

 

 

 Radek PROBOŠT       Jiří KOLÍSKA 

    ředitel soutěže          předseda STK F ČSNS 

http://www.czechdeaffotbal.cz/

