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I. Všeobecná ustanovení:
Čl. 1. – Řízení soutěží - Fotbalová soutěže neslyšících, dále jen FSN:
1.1. Soutěže FSN řídí Sportovní technická komise fotbalu ČSNS, dále jen STK F ČSNS.
1.2. K vydání rozpisu je oprávněna STK F ČSNS. Změny a doplňky rozpisu mohou být provedeny do
1. března běžného roku nebo do 2 let k 1. březnu nebo do 3 let atd.
1.3. Soutěžní ročník trvá vždy od 1. ledna do 31. prosince.
1.4. V rámci STK F ČSNS se pořádají mistrovská utkání – M-ČR mužů, M-ČR žáků a M-ČR juniorů,
pohárová – Český, Moravský, Superpohár - finále, nemistrovská – akce turnaje neslyšících. Za
soutěžní utkání se považují utkání mistrovská a pohárová.
Čl. 2. – Účastníci soutěží:
Písemné přihlášky k účasti ve FSN – M-ČR mužů se zasílají předsedovi STK F do termínu
stanoveného STK F ČSNS. STK ČSNS vydají po uzavření přihlášek přesné propozice.
Čl. 3. – Předpisy:
Hraje se podle pravidel fotbalu platných od 1. 7. 2016, soutěžního řádu fotbalu platného (SŘF) od
9. 7. 2016, také podle manuálu ČSNS, předpisů Audiogram , rozpisu FSN a dále ve znění změn a
doplňků uveřejňovaných na internetových stránkách FAČR – Fotbalové asociace České republika
(www.fotbal.cz). Důležité změny uveřejňuje STK F rovněž ve svých zpravodajích nebo na
webových stránkách www.czechdeaffotbal.cz .
Čl. 4. – Vklad, kauce, startovné – FSN - M-ČR mužů:
4.1. Kluby, které se chtějí zúčastňovat soutěží, musí splňovat podmínky stanovené soutěžním řádem a
tímto rozpisem FSN.
4.2. Součástí přihlášky je vklad ve výši podle rozhodnutí STK F ČSNS po uzavření přihlášení maximální (700,- až 1000,- Kč), který bude použit jako finanční prémie pro mužstva, která se umístí
na 1. - 3. místě - podle počtu zúčastněných mužstev.
4.3. Podmínkou pro toto rozdělení je počet zúčastněných mužstev ve FSN – M-ČR mužů.
4.4. Výše startovného pro soutěž juniorů byla dle rozhodnutí STK F ČSNS stanovena na částku 600,Kč, minikopané žáci – 300,- Kč.
4.5. Minimální výše soutěžní zálohy (kauce) u jednoho oddílu musí činit 1000,- Kč.
Ze soutěžní zálohy bude hrazeno:
▪ úhrada poplatků za hostování
▪ poplatků za projednávání v DK ČSNS
▪ pokuty za žluté a červené karty
▪ poplatky za projednávání v STK F ČSNS (např. změny termínů)
▪ pořádkové pokuty dle SŘF, DŘ, tohoto rozpisu, atd.
▪ nehlášené utkání nebo opožděné hlášení utkání
4.6. Z této zálohy nebudou hrazeny poplatky za námitky, protesty a odvolání proti rozhodnutí DK ČSNS
nebo STK F ČSNS, žádost o zrušení nebo přeměnu trestu.
4.7. Součástí přihlášky jsou i tzv. kauce ve výši 1000,- Kč, která je vratná, odehraje-li družstvo všechna
utkání FSN a startovné dle manuálu ČSNS a rozhodnutí STK F ČSNS ve výši 300 až 1000,- Kč.
Celkový vklad bude oznámení po uzavření přihlášek.
Čl. 5. – Termíny a začátky soutěží:
5.1. Povinnosti klubů týkající se termínů, hlášení utkání, začátků utkání a nastoupení k utkání jsou
upraveny Soutěžním řádem fotbalu (dále jen SŘF) a tímto rozpisem FSN.
5.2. STK F ČSNS vydává termínovou listinu soutěží formou rozlosování pro jednotlivé části.
5.3. Pokud některému klubu stanovené termíny a začátky nevyhovují a chce-li soutěžní utkání sehrát
v sobotu nebo v neděli s jiným začátkem než pořádající klub dříve stanovil, je povinen nahlásit
změnu soupeři a STK F ČSNS, nejpozději však 21 dní před stanoveným termínem. Pokud bude
chtít klub soutěžní utkání předehrát nebo odložit na jiný termín, musí žádající klub předložit STK
F ČSNS oboustrannou dohodu klubů nejpozději 21 dní před stanoveným termínem utkán
s úhradou 100,- Kč. Uvedené poplatky budou odečteny ze soutěžní zálohy.
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5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

Chce-li termín utkání změnit klub, jehož družstvo je vylosované jako hostující, musí vždy předložit
oboustrannou dohodu. STK F ČSNS má právo na základě zdůvodněných žádostí klubů, pokud
nedojde k oboustranné dohodě, nařídit utkání na kterýkoli jiný termín. Veškeré povolené změny
budou informovány veřejně emailem.
Začátky utkání jsou stanoveny v termínové listině.
V případě, že některá utkání nebudou sehrána nebo dohrána z vyšší moci, stanovuje STK F ČSNS,
že nové utkání musí být sehráno zpravidla následující sobotu nebo neděli po nesehraném nebo
nedohraném utkání. Utkání se musí hrát nejpozději do 1 měsíce od původního termínu utkání. Pokud
se mužstva na termínu nedohodnou, potvrdí rovněž tuto skutečnost svými podpisy v Zápise o utkání
a odpovědní zástupci obou oddílů jsou povinni informovat STK F ČSNS. O termínu utkání potom
rozhodne STK F ČSNS.
Porušení čl. 5. podléhá disciplinárnímu postihu.

Čl. 6. – Místa utkání:
6.1. Pořadatelem utkání je klub uvedený v rozlosování soutěže na prvním místě. Utkání se hrají na
hřištích pořadatele.
6.2. Pokud v průběhu soutěže dojde ke změně hřiště, je klub povinen nejpozději 21 dní před
předpokládanou změnou tuto skutečnost oznámit písemně STK F ČSNS a po schválení všem
klubům své soutěže.
6.3. O způsobilosti plochy určené pořadatelem rozhoduje pouze delegovaný rozhodčí. Pokud je určená
hrací plocha nezpůsobilá a pořádající oddíl na ni odmítne hrát, uvede tuto skutečnost rozhodčí do
zápisu o utkání. STK F ČSNS může po prošetření rozhodnout i o herních důsledcích.
6.4. Hostující oddíl je povinen mít připravenu obuv na obě hrací plochy.
Čl. 7. – Podmínky ČSNS:
7.1. Každý domácí pořadatel dostane od ČSNS smlouvu o finančních podmínkách. ČSNS hradí u
každého kola FSN nájem hřiště a náklady rozhodčích.
7.2. ČSNS hradí další náklady jako cestovné a stravné v souladu s hospodářskými směrnicemi ČSNS
pokud bude dostačující dotace, v opačném případě bude náklady krátit.
7.3. Domácí klub, který je pořadatelem kola, je povinen zaslat do 5 pracovních dnů – (do pátku od
odehrání kola), hodnocení s výsledkem, presenční listiny zvlášť pro každý klub s podpisy účastníků
(11+7 hráčů, 3 – vedoucí, trenér, asistent trenéra, 1+4 – hlavní pořadatelé a 4 pořadatelé, 1 delegát
STK F ČSNS – celkem 27 osob), oficiální zápis utkání, vyplněný rozpočtový list s uvedením částky
nájmu a rozhodčích s originál doklady, kde musí uvedeno: Český svaz neslyšících sportovců a
potom adresa, korespondenční údaje (např. Český svaz neslyšících sportovců, Střední novosadská
87/53, 779 00 Olomouc), s doklady jízdenek (hráči musí sami zaslat dopisem s jízdenkou do 5
pracovních dnů do sídla klubu nebo vedoucímu mužstva – prosím neposílat přímo na sekretariát
ČSNS) a sídlo klubu musí kontrolovat správné vyúčtování – s razítkem klubu, potom zašle
do 5 pracovních dnů na sekretariát ČSNS v Olomouci (celkem do 10 pracovních dnů).
7.4. Hostující klub je povinen zaslat do 5 pracovních dnů od odehrání kola pouze presenční listinu,
vyplněný formulář hromadného vyúčtování cestovného a stravného s podpisy účastníků (11+7
hráčů, 3 – vedoucí, trenér, asistent trenéra – celkem 21 osob), s podpisem vedoucího a s doklady
jízdenek (hráči musí sami zaslat dopisem s jízdenkou do 5 pracovních dnů do sídla klubu nebo
vedoucímu mužstva – prosím neposílat přímo na sekretariát ČSNS) a potom klub bude kontrolovat
správné vyúčtování - s razítkem klubu, pak pošle do 5 pracovních dnů na sekretariát ČSNS
v Olomouci (celkem do 10 pracovních dnů).
7.5. Adresa:
fakturační údaje - faktura: Český svaz neslyšících sportovců, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
– Břevnov, IČ: 45246688 (např. faktura – pronájem hřiště nebo ubytování)
korespondenční údaje - sekretariát: Český svaz neslyšících sportovců, Střední novosadská
87/53, 779 00 Olomouc. (např. potvrzení stvrzenky pronájem)
7.6. Pokud se hostující klub nedostaví a neomluví se předem průkazně, náklady za nájem a rozhodčí
jdou na účet hostující klubu – určí to sama DK STK F ČSNS, která bude informovat sekretariát
ČSNS o této skutečnosti.
7.7. V soutěži juniorů se hradí cestovné, stravné a ubytování v souladu s hospodářskými směrnicemi
ČSNS, pokud bude dostačující statní dotace, v opačném případě se budou krátit náklady atd…
4

Čl. 8. – Soupisky:
8.1. Každé mužstvo (M-ČR mužů) musí poslat STK F ČSNS před zahájením soutěže soupisku hráčů
s uvedením jména, příjmení, data narození, rodné číslo, kontaktní adresu (poštovní adresa, email,
mobil) a přesný název slyšícího klubu, kde hraje mistrovské zápasy. Toto bude sloužit pouze pro
výhradní potřebu STK F ČSNS (kontakt pro případnou reprezentaci atd.). Také se vyznačí hráči,
kteří v mužstvu hostují.
8.2. Na soupisce může být uvedeno max. 50 jmen včetně vedoucího mužstva a trenéra mužstva.
8.3. V soupisce je povinnost vyznačit zaplacené členské příspěvky klubu a dále zde musí být 2 podpisy
předsedy klubu a organizačního pracovníka (nebo předsedy oddílu) a opatřeno razítkem klubu. Kdo
nezaplatí členské příspěvky, nebude uveden na soupisce.
8.4. Vyhotovené soupisky musí být poslány e-mailem na STK F ČSNS – (STK F ČSNS vydá přesné
uzavření termínů vyhotovených soupisek před zahájením soutěží FSN – M-ČR mužů). Během
soutěže FSN – M-ČR mužů nesmí nastoupit za žádné mužstvo hráč, který není uveden na soupisce.
Porušení tohoto ustanovení bude posuzováno jako neoprávněný start v utkání. Povolení na doplnění
soupisky je pouze pro nové členy klubu, také pro členy, kteří zaplatili opožděně příspěvky, nebo
pro hráče s opožděným vyřízením hostování (přestup nepovolen).
8.5. Potvrzením soupisky nepřejímá STK F ČSNS odpovědnost za platnost registračních průkazů a
skryté nedostatky zaviněné oddíly.
8.6. Každé mužstvo má však právo projednat písemnou žádost o doplnění soupisky hráčů a je povinno
zaplatit poplatek 50,- Kč za každou jednu osobu.
8.7. Každý hráč může nastoupit k utkání bez registračního průkazu (např. kdo zapomněl doma
průkazku), ale je povinen po skončení utkání nejpozději do 48 hodin poslat emailem skenovaný
registrační průkaz předsedovi STK F ČSNS a předsedovi DK ČSNS s automatickou pokutou 100,Kč za hráče. Kdyby hráč nepředložil skenovaný registrační průkaz, bude viník postižen
disciplinárně.
8.8. Rozhodčí, kapitán a vedoucí družstev si mohou vyžádat ke kontrole soupisky s registračními
průkazy a s potvrzením hostováním.
Čl. 9. – Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti a o zaplacení členských příspěvků:
9.1. 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.
9.2. Hráč proto musí vlastnoručně podepsat prohlášení následujícího znění: „Prohlašuji na základě
lékařského posouzení mého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěž
fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození mého zdraví a také že mám zaplacené
členské příspěvky.“ Za hráče mladšího 18 let podepíše takové prohlášení jeho zákonný zástupce.
9.3. 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 případně
nedostatků (prohlášení s prošlou lhůtou, chybějící prohlášení hráčů) jsou oprávněny postihnout klub
pořádkovou pokutou.
9.4. Každé mužstvo je povinno zajistit formuláře „Prohlášení “, které je možné obdržet u předsedy STK
F ČSNS. (formulář „Prohlášení“. Pokud jej někdo nemá, ať kontaktuje předsedu STK F ČSNS nebo
si na webové stránky www.czechdeaffotbal.cz – formulář může stáhnout).
9.5. Kapitán a vedoucí družstev jsou povinni doložit před utkáním ke kontrole podepsané čestné
prohlášení o zdravotní způsobilosti a o zaplacení členských příspěvků. Kdo odmítne podepsat
prohlášení, nesmí hrát žádné zápasy!!!!
Čl. 10. – Hostování:
10.1. Povolení hostování je možné dvěma způsoby: elektronicky nebo písemně.
10.2. Elektronickým podkladem pro ohlášení hostování je elektronický souhlas žadatele – hráče (u
žadatelů mladších 15-ti let souhlas rodičů e nebo zákonného zástupce), elektronický souhlas
oprávněné osoby mateřského klubu i hostující klubu. Každé elektronické ohlášení jsou povinni
žádající hráči mateřského i hostující klubu zaslat předsedovi STK F ČSNS a po vyřízení všech
formalit předseda STK F ČSNS zašle emailem potvrzení povolení hostování.
10.3. Písemným podkladem pro ohlášení hostování je: na každém předtisku hůlkovým písmen nebo
psacím strojem vyplněný tiskopis „Povolení hostování”, vlastnoručně podepsaný (u žadatelů
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10.4.
10.5.
10.6.
10.7.

mladších 15-ti let rodičem nebo zákonným zástupcem), dále podepsaný oprávněnou osobou
mateřského i hostující klubu a potvrzený razítkem obou oddílu. Žádost o hostování je možné posílat
poštou předsedovi STK F ČSNS (ne doporučené) nebo vyřizovat osobně.
Potvrzení povolení hostování bude uvedeno na webových stránkách a bude zasláno emailem všem
klubům.
V každém družstvu může v utkání hostovat neomezený počet hráčů. Za hostování se hradí poplatek
50,-Kč.
V družstvu juniorů mohou startovat hráči do 23 let a hostování v takovém družstvu také není
omezeno. Poplatky za takové hostování se nehradí, je třeba pouze souhlas mateřského klubu.
Hostování za nový klub může být zdarma nebo může být uhrazeno mateřskému klubu odstupné
podle vzájemné dohody do maximální výše 100,- Kč za každého hráče.

Čl. 11. – Systém soutěži FSN – M-ČR mužů a juniorů:
Soutěže FSN mužů se zúčastní po uzavření přihlášek na STK F ČSNS. STK F ČSNS bude vydávat
po upřesnění systému propozice podle počtu přihlášených účastníků.
11.1. Soutěž juniorů se podle počtu účastníků hraje:
a) 4 účastníci - jednodenní turnaj vyřazovacím způsobem (losování dvou dvojic, vítězové o
postup, poražení o konečné umístění)
b) 3 účastníci - jednodenní turnaj systémem každý s každým
c) 2 účastníci - dvě utkání doma - venku „pohárovým systémem“.
Čl. 12. – Pořadatelská služba:
12.1. Povinnosti pořadatele utkání a hostujícího oddílu určuje SŘF čl. 19 - 25.
Pořádající oddíl je povinen uvést do zápisu o utkání jméno hlavního pořadatele a minimální počet
pořadatelů: 1+4při utkání dospělých
12.2. Pořadatel utkání se musí zaměřit především na plnění těchto povinnosti:
a) počet a umístění pořadatelů
b) povinnosti hlavního pořadatele
c) povinnosti pořadatelů na jednotlivých stanovištích
d) dodržování opatření o povolení vstupu do ohraničeného prostoru hřiště
e) zamezení vstupu všech osob do vymezeného prostoru za brankami
f) zabezpečení odchodu hráčů a rozhodčích do kabin, popř. až k dopravnímu prostředku
g) zabezpečení pokynů hlavního rozhodčího prostřednictvím kapitánů mužstev při nevhodném
chování na hráčských lavičkách nebo při přerušení utkání (např. vniknutí diváků na hrací
plochu, nesportovní chování diváků, hození předmětů na hrací plochu apod.)
h) na hráčské lavice mají přístup pouze náhradnici v dresu, trenér, asistent trenéra, a vedoucí
mužstva (max. 10 osob.)
i) zdravotnické zajištění pro poskytnutí první pomoci (lékárnička, nosítka a apod.)
12.3. Pro všechna utkání a soutěže v kopané je pořadatel povinen zajistit:
a) slušné travnaté hřiště (přírodní), umělá tráva – generace 3
b) na každý zápas 3 rozhodčí
c) pro každé družstvo šatnu s odpovídajícím hygienickým vybavením
d) 3 míče na utkání
e) místnost pro rozhodčí
f) místnost pro řídící orgán soutěže (STK F), ředitele soutěže, delegáta, zástupce ČSNS a hostů
g) sponzorů).
12.4. Všichni pořadatelé a příslušníci družstev, mimo hráčů a náhradníků uvedených v zápise o utkání,
musí být viditelně označeni visačkou s uvedením konkrétní funkce. Každé mužstvo používá vlastní
visačky nebo u náhradníků reflexní vesty.
Neoznačeným příslušníkům družstev pořadatel utkání nepovolí vstup do kabin, na hrací plochu a
do prostoru hráčských laviček. Není-li v zápisu o utkání uveden a v příslušné kolonce podepsán
hlavní pořadatel nebo není-li u některého z družstev uveden vedoucí družstva, rozhodčí utkání
nezahájí. Hlavní pořadatel a vedoucí družstev uvedení v zápise o utkání nesmí při utkání vykonávat
jinou funkci (např. oddílového rozhodčího nebo oddílového pomezního rozhodčího).
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12.5. Pořadatel musí předat rozhodčímu před utkáním minimálně 3 míče, zápis o utkání a praporky pro
asistenty rozhodčího. Dále musí mít připraven píšťalku, žlutou a červenou kartu pro laikovi
rozhodčího, pro případ nedostavení se delegovaného rozhodčího.
12.6. V případě nepřítomnosti delegovaného rozhodčího – neslyšící delegát bude zastupovat za
rozhodčího s podmínkou znalosti pravidel fotbalu – laik rozhodčí.
12.7. Pro hostující hráče a pro rozhodčího je oddíl povinen zajistit lahvovou vodu, v zimě teplý čaj.
12.8. Pokud klub, pořádající soutěž nesplní či poruší ustanovení článek 12 může být disciplinárně
potrestán dle závažnosti porušení těchto článků.
12.9. Proti účastníkům soutěže, kteří narušují veřejný pořádek a budou zjištěni, bude zavedeno
disciplinární, správní či trestní řízení dle závažnosti narušení veřejného pořádku.
Čl. 13. – Zápis o utkání:
13.1. Pořadatel je povinen zajistit formuláře „Zápis o utkání v kopané“, které je možno obdržet u předsedy
STK F ČSNS. (formulář „Zápis o utkání“ s logem STK F. Pokud jej někdo nemá, ať kontaktuje
předsedu STK F ČSNS nebo si na webových stránkách www.czechdeaffotbal.cz formulář může
stáhnout). Pořadatel musí zajistit 3 čisté formuláře, jinak zaplatí pokutu.
13.2. Zápis o utkání se vyplňuje psacím strojem (na počítači) nebo čitelně hůlkovým písmem v jednom
vyhotovení. Mohou se používat pouze standardizované tiskopisy zápisů, za které se považují
pouze ty formuláře vyhotovené výpočetní technikou obsahující shodné údaje ve stejné struktuře
jako schválené tiskopisy. Použití jiných tiskopisů bude považováno za provinění proti SŘF. Za
špatně, neúplně nebo nečitelně vyplněný zápis bude brán k odpovědnosti jak rozhodčí, tak kapitán
(vedoucí) družstva. V Zápise musí být uvedeno příjmení, jméno a celé datum narozen hráče, u
kapitána písmeno „K“, u hráče se střídavým startem „S“ a u cizince „Z“. Pořadatelský klub je
povinen zabezpečit podmínky pro řádné vyplnění zápisu vedoucími obou družstev. Jako první
vyplňují zápis domácí (nejlépe obě družstva společně).
13.3. Zápis o utkání spolu s registračními průkazy ČSNS nominovaných hráčů v maximálním počtu 11+7
náhradníků, kteří jsou v zápise uvedeni, musí být předán rozhodčímu nejpozději 20 minut před
začátkem utkání. V soutěžních utkáních se smí na dresech používat čísel v rozpětí 1 - 20 bez ohledu
na to, jedná-li se o hráče nebo náhradníky. Čísla hráčů musí být napsána v číselné posloupnosti bez
mezer (zvlášť „základní sestava“ a zvlášť „náhradníci“), s výjimkou brankáře, který musí být
uveden na prvním místě.
13.4. Kapitán družstva je povinen být při podepisování zápisu o utkání před i po utkání řádně ustrojen
podle pravidel fotbalu.
Čl. 14. – Hlášení na STK F ČSNS a DK ČSNS – zápisy z utkání:
14.1. Pořadatel je povinen po skončení utkání do 24 hodin poslat emailem skenované zápisy z utkání s
uvedením autorů branek a v kolikáté minutě, počtem diváků, střídání hráčů a v kolikáté minutě,
žluté karty a červené karty (skenované zápisy z utkání musí být přílohu od programů PDF nebo
JGP) předsedovi STK F ČSNS, ředitelovi FSN a předsedovi DK ČSNS.
14.2. Hodnocení a výsledky se posílají emailem do 4 dny od skončení zápasu předsedovi STK F ČSNS,
ředitelovi FSN a předsedovi DK ČSNS.
Nesplnění této povinnosti, nahlášení nesprávného výsledku nebo výsledku bez uvedení
požadovaných údajů, bude mít za následek uložení pořádkové pokuty ve výši 50,- Kč. Výše
pokuty se zvýší při opakovaném nesplnění této povinnosti (100,-Kč).
Čl. 15. – Startující hráči:
15.1. Hráči zaregistrovaní podle registračního řádu ČSNS s platným potvrzením soupisky od STK F
ČSNS.
15.2. Družstvo může být v průběhu utkání doplněno náhradníky, kteří se vyberou z nejvýše sedmi hráčů,
jejichž jména jsou uvedena v zápise o utkání před zahájením utkání. Družstvo však nesmí vystřídat
více než pět hráče (střídání smí 5 hráčů včetně brankáře).
15.3. Pokud družstvo nastoupilo k utkání s menším počtem hráčů než 11, má právo doplnit počet hráčů
na 11. Nastupující hráč musí rozhodčímu předložit svůj občanský průkaz a kapitán soupeřova
mužstva má právo ihned provést kontrolu totožnosti.
15.4. V soutěžním utkání může v družstvu nastoupit s neomezením povolením hostováním.
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15.5. Družstvo je povinno nastoupit k utkání ve stanovenou hodinu. Rozhodčí zahájí hru, je-li na hrací
ploše přítomno nejméně 7 hráčů (6+1) z každého mužstva ustrojených podle příslušných ustanovení
pravidel fotbalu.
15.6. Každý hráč ve věku 14 let smí nastoupit na soutěžní utkání FSN – M-ČR mužů se souhlasem
podepsaným rodiči.
15.7. Hráči je povinni nosit na nohách chrániče. Pokud hráči nebudou mít chrániče, nesmí hrát fotbal.
Čl. 16. – Doba hry:
Hrací doba je 2 x 45 minut s dodržením 15 minutové přestávky.
Čl. 17. – Hodnocení utkání FSN:
17.1. 3 body – vítězství družstva v základní hrací době
2 body – vítězství družstva po kopech z pokutové značky, kdy utkání po základního hrací době
skončilo nerozhodně
1 bod – prohra družstva po kopech z pokutové značky, kdy utkání po základní hrací době skončilo
nerozhodně
0 bodů – prohra družstva v základní hrací době
17.2. Skončí-li utkání po „základní“ hrací době nerozhodně, následují kopy ze značky pokutového kopu
pro určení vítěze utkání.
Každé družstvo provádí kopy z pokutové značky dle Pravidel fotbalu, příloha „A“ s těmito
odlišnostmi:
a) každé družstvo provádí 3x kopů
b) každý kop do dosažení 3x kopů provádí jiný hráč, který je oprávněn kopy provádět
(okamžiku ukončení utkání musí být na hrací ploše)
c) provedou-li obě družstva po 3x kopech a obě dosáhnou stejného počtu branek nebo
nedosáhnou žádné branky, pokračuje se v provádění kopů po jednom kopu ve stejném sledu,
dokud při stejném počtu kopů nedosáhne jedno z družstev o jednu branku více než druhé
d) nebude-li po třetí sériích rozhodnuto, smí další kopy provádět hráči, kteří kop neprováděli
nebo už prováděli či dokonce jeden a tentýž hráč až do rozhodnutí
Rozhodčí jsou povinni uvádět do zápisu o utkání výsledek utkání a výsledek kopů z pokutové
značky (např. VÝSLEDEK UTKÁNÍ: 1:1, PK 4:3, VÍTĚZ UTKÁNÍ: nerozhodně; vítěz PK SKN
Plzeň).
17.3. Vítězem tabulky se stává to družstvo, které v soutěži získalo nejvíce bodů.
17.4. V případě rovnosti bodů v konečném pořadí rozhoduje pravidlo FAČR:
a) větší počet bodů ze vzájemných utkání
b) brankový rozdíl ze vzájemných utkání
c) brankový poměr ze součtu vstřelených a obdržených branek ze vzájemných utkání
d) větší počet vstřelených branek ze vzájemných utkání
e) brankový rozdíl ze všech utkání
Čl. 18. – Jiná opatření k řízení soutěží:
18.1. Barvu dresů si vybírá to mužstvo, které je v rozlosované soutěži podle Bergerových tabulek pro
jednotlivá utkání zapsáno jako druhé (hostující mužstvo).
18.2. Domácí družstvo je povinno mít na zápas dvě sady dresů odlišné barvy.
18.3. Každé družstvo je povinno mít na zápas vlastními lékárničku se základním vybavením (náplast,
obstřik, peroxid, vata, obvaz, apod.).
18.4. Domácí pořadatel je povinen zajistit potřebné vybavení pro první pomoc. První pomoc je povinen
poskytnout jak divákům, tak příslušníkům obou družstev.
18.5. Pokud soutěžící v kolektivních sportech nosí sluchadlo se zesílením nebo externí kochleární
implantát během hry, jeho tým prohraje kontumačně. Hráč může hrát v příštích zápasech. Je-li
porušení pravidel dostatečně prokázáno a tým prohraje kontumačně, zaplatí veškeré náklady - určí
to sama DK STK F
18.6. Domácí pořadatel je povinen zapůjčit 1 míč hostujícímu mužstvu a ostatní míče musí mít hostující
mužstvo své.
Čl. 19. – Soutěže mládeže – M-ČR žáků, M-ČR juniorů:
19.1. Tyto směrnice jsou platné pouze pro soutěže mládeže ve fotbalu, které jsou řízeny STK F ČSNS.
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19.2. Do této skupiny jsou zařazeny soutěže v kopané obou sloučených kategorií žáků. Přihlášky k účasti
v juniorské a mládežnické soutěži se posílají 1 měsíce před řádným termínem soutěže uveřejněným
v termínové listině ČSNS
19.3. Soutěže v kopané se hrají podle pravidel fotbalu FIFA a přiměřeně platí i Soutěžní řád ČMFS.
19.4. Pro soutěže ČSNS v kopané žáků platí přiměřeně i směrnice STK F ČSNS vydané pro soutěže mužů
a juniorů.
19.5. Soupiska každého družstva musí být zaslána ve třech vyhotoveních řediteli turnaje nejpozději
1 měsíc týden před řádným termínem soutěže a musí splňovat tyto náležitosti:
a) musí být vyplněna strojem nebo čitelně hůlkovým písmem
b) musí obsahovat seznam 17 osob, tj. 15 hráčů plus 2 doprovod (trenér a vedoucí družstva), kteří
budou mít nárok na náhradu nákladů spojených s účasti na akci a dále viz.čl. 1., odst. 5b)
směrnic STK F ČSNS.
c) musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, kontaktní adresu, číslo dresu hráče.
d) musí obsahovat datum, razítko oddílu, jméno a podpis vedoucího družstva.
e) osoby, jejichž jméno je uvedeno na soupisce družstva, mají právo být na hráčské lavici.
19.6. Vedoucí družstva je povinen předložit řediteli soutěže registrační průkazy hráčů a případě
změněnou soupisku (dle kap.II, čl. 7. SŘ ČSNS) ke kontrole nejpozději 30 minut před zahájením
prvního utkání soutěže.
19.7. Na soutěžním utkání mohou v družstvu nastoupit hráči ve věku od 14 do 23 let, výjimkou povolen
3 hráči minimální od 14 let.
19.8. Každý hráč ve věku 14 let smí nastoupit na soutěžní utkání se souhlasem podepsaným rodičem. Je
třeba elektronický souhlas rodiče nebo zákonného zástupce.
Čl. 20. – Soutěže FSN – Superpohár – finále, Český pohár a Moravský pohár:
20.1. Podmínky pro soutěže – Superpohár – finále, Český pohár a Moravský pohár jsou stejné jako
všechny v rozpisu – fotbalu FSN – M-ČR, které jsou řízeny STK F ČSNS.
20.2. Výše startovného pro soutěž byla dle rozhodnutí STK F stanovena na částku 1000,- Kč.
20.3. Hrací doba je 2 x 35 minut s dodržením 10 minutové přestávky.
20.4. Každé družstvo je možné vystřídat maximální 5 hráčů.
20.5. Přihlášky k účasti v soutěži se posílají 1 měsíce před řádným termínem soutěže uveřejněným
v termínové listině ČSNS.
20.6. STK F ČSNS vydá po uzavření přihlášek propozice 3 týdny před akcí.
20.7. Skupinu „Český pohár“ tvoří družstva z celých Čech a skupinu „Moravský pohár“ tvoří družstva
z celé Moravy.
20.8. V každé skupině se hraje systémem každý s každým.
20.9. Vítězové skupin sehrají finálový zápas o titul Superpohár roku.
20.10. Soutěžní předpisy jsou stejné jako v rozpisu FSN.
20.11. Každé družstvo před utkáním předloží soupisku – zůstává platnost jako u soutěže FSN – M-ČR
mužů.
20.12. Podmínky o povolení hostování jsou stejné jako v článku 10 – hostování. Pro poháry znovu
vypracovat soupisky – nepočítá soupisky od FSN. Do soupisky uvést seznam hráčů a také realizační
tým, kvůli vyplacených cestovného a stravného.
Čl. 21. – Námitky, protest a odvolání:
21.1. Námitky, protest a odvolání musí být doloženy vkladem ve výši 200,- Kč
21.2. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí disciplinárního komisi je výkonný výbor STK F ČSNS.
Čl. 22. – Rozhodčí:
22.1. Rozhodčí je povinen se dostavit k utkáním dospělých a dorostu nejpozději 15 minut před začátkem
utkání.
22.2. Při napomínání hráče je rozhodčí povinen po utkání sdělit kapitánovi družstva důvod napomenutí,
ale není povinen tento důvod uvádět do zápisu o utkání. V zápise o utkání uvede pouze čas
napomenutí. Pokud došlo po předchozím napomenutí k vyloučení hráče, je rozhodčí povinen přesně
uvést, jak důvod prvního napomenutí, tak důvod vyloučení, případně druhého napomenutí
(ŽK+ČK).
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22.3. Doplnit po utkání zápis případnými námitkami kapitánů a předložit jim je k podpisu, včetně
záznamu o totožnosti vyloučených a provinivších se hráčů s uvedením jejich přestupků (v utkáních
mládeže podepisují tyto údaje také vedoucí družstev).
22.4. Dále v zápise o utkání uvést:
a) nástupy družstva v čekací době nebo po uplynutí čekací doby s udáním důvodů;
b) závady zjištěné na hřišti a to především z hlediska připravenosti hrací plochy k utkání, resp.
nezpůsobilosti hrací plochy vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek či jiných okolností
a tyto závady jasně rozlišit a popsat;
c) vyloučené, napomínané nebo i ostatní provinivší se hráče, funkcionáře, diváky, event. další
účastníky utkání s dostatečným vysvětlením a uvedením jejich přestupků, jestliže v rozpisu
soutěže není stanoveno jinak;
d) přestupky hráčů, funkcionářů, diváků nebo ostatních účastníků utkání na základě sdělení
delegáta utkání, které jsou disciplinárním proviněním a které rozhodčí neviděl nebo vidět
nemohl;
e) ostatní údaje, které musí rozhodčí zaznamenat do zápisu o utkání podle pravidel fotbalu a
rozpisu soutěže.
22.5. V případě, že kapitán nebo vedoucí družstva odmítne v zápisu potvrdit totožnost disciplinárně se
provinivších hráčů, náhradníků, vystřídaných nebo odvolaných hráčů, popř. funkcionářů nebo
odmítne-li podepsat převzetí RP nebo dalších skutečností, je pořadatel povinen toto oznámit spolu
s odevzdaným zápisem na STK F ČSNS.
22.6. Při vyloučení hráče, nebo při sdělení delegáta svazu, se přestupek bude řešit v DK ČSNS.
22.7. Rozhodčí je povinen zaznamenat do Zápisu o utkání všechny předepsané náležitosti, včetně střelců
branek – v kolikáté minutě, a to čitelně a do správných rubrik. Po zapsání zápisu z utkání ho hlavní
rozhodčí předá domácímu pořadateli, který je pak povinen ho po skončení utkání
do 24 hodin poslat emailem skenované zápisy z utkání s uvedením autorů branek, počtem diváků,
střídání hráčů, počtem žlutých karet a červených karet (skenované zápisy z utkání musí být přílohu
od programů PDF nebo JGP) předsedovi STK F ČSNS a předsedovi DK ČSNS.
Čl. 23. – Vstupné a vstupenky:
Výši vstupného i ceny zlevněných vstupenek stanoví pořádající oddíl. Pořádající je povinen
informovat přehled cen. Volný vstup bez nároku na sedadlo mají hráči nominovaní k utkání, trenéři,
rozhodčí, delegáti svazu, sportovně techničtí pracovníci zabezpečující utkání a funkcionáři (STK F
ČSNS).

II. Náležitosti disciplinárního řízení:
Čl. 24. – Působnost disciplinární komise:
Pravomoc disciplinární komise se vztahuje na všechna družstva oddílů, zařazených do soutěží
řízených STK F ČSNS.
Disciplinární tresty uložené v rámci futsalových soutěží hráčům, funkcionářům a rozhodčím na
časové období (a to na všech stupních) se dle čl.13 odst.1 písm. e) DŘ se automaticky přenášejí i do
fotbalových soutěží (a to na všech stupních).
Potrestaný hráč, funkcionář či rozhodčí (příslušnou DK všech stupňů Svazu futsalu ČMFS) po dobu
uloženého trestu nesmí v daném období startovat (hrát či vykonávat funkci) v žádném soutěžním
ani přátelském utkání (pod hrozbou herních důsledků dle čl.58 odst. 8 písm. c) SŘF pod hrozbou
disciplinárních důsledků dle příkladového sazebníku DŘ I/10.
Čl. 25. – Povinnosti kapitána družstva:
25.1. Kapitán družstva nebo jeho zástupce jsou povinni po skončení utkání (v soutěžích mládeže i vedoucí
mužstva) odejít s rozhodčím do kabiny a podepsat v zápise o utkání převzetí registračních průkazů
(soupiska), totožnost střídajících, vyloučených a napomenutých hráčů.
25.2. Nesouhlasí-li kapitán nebo jeho zástupce s popisem přestupku vyloučeného nebo napomenutého
hráče, může u rozhodčího uplatnit námitky, které rozhodčí uvede do zápisu a kapitán nebo jeho
zástupce je podepíše. Pokud by rozhodčí odmítl námitky uvést do zápisu, sdělí tuto skutečnost
kapitán nebo jeho zástupce výboru oddílu přes vedoucího mužstva a trenéra. Výbor oddílu uplatní
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své připomínky a námitky písemně do 48 hodin k příslušné komisi, které se záležitosti týkají (STK
F ČSNS, DK ČSNS, KR apod.), formou protestu.
25.3. Do zápisu o utkání lze uvést pouze námitky, které jsou v souladu s pravidly fotbalu (výklad k
pravidlu V. kap. C, bod 27c).
25.4. Kapitán mužstva je povinen oznámit vedoucímu mužstva a výboru oddílu pravdivě všechny
okolnosti, které podepsal, či uplatnil v zápise o utkání, příčiny napomenutí nebo vyloučení hráče,
případně důvod projednání hráče v DK ČSNS na podnět delegáta svazu.
25.5. Vedoucí družstva nebo kapitán je oprávněn po skončeném utkání opsat si ze zápisu popis provinění
hráče pro disciplinární řízení.
Čl. 26. – Základní povinnosti klubu v disciplinárním řízení:
26.1. Disciplinární komise ČSNS a oddíly se při projednání v disciplinárním řízení řídí disciplinárním
řádem fotbalu FAČR platným od 1. 7. 2013, ve znění pozdějších změn a doplňků.
26.2. Byl-li hráč v utkání vyloučen nebo dopustil-li se v době mezi ukončením utkání a podpisem zápisu
kapitánem provinění, které rozhodčí zapsal do zápisu o utkání a kapitán podepsal, má okamžitě
zastavenou závodní činnost. Zastavení závodní činnosti platí i v případě, kdy je po utkání v zápisu
na pokyn delegáta svazu uvedeno, že se hráč dopustil takového provinění, za které měl být vyloučen.
Totéž platí v případě provinění trenéra nebo vedoucího družstva, případně dalších příslušníků
družstva. Tyto skutečnosti bere oddíl na vědomí prostřednictvím kapitána (vedoucího družstva),
který podepisuje zápis o utkání a je tím vyrozuměn, že se provinění bude projednávat na nejbližším
zasedání DK ČSNS.
26.3. Provinilec je povinen se zúčastnit nejbližšího jednání DK ČSNS nebo může své vyjádření učinit
i písemně (stačí obyčejnou poštou a ne doporučeně) nebo elektronicky (emailem) s výslovným
souhlasem k projednání provinění bez jeho účasti. Bez vlastnoručně podepsaného písemného
vyjádření nebo účasti provinilce nebude DK ČSNS na nejbližším zasedání případ projednávat.
26.4. Nedostaví-li se provinilec bez řádné omluvy na zasedání DK do 14 dní, bude případ projednán bez
jeho účasti. V případě předvolání DK ČSNS je tento provinilec povinen se disciplinárního řízení
zúčastnit. Za účast provinilce odpovídá výbor oddílu. Oddíl, jehož je provinilý členem nebo
příslušníkem, může DK ČSNS zaslat své stanovisko k provinění a výši trestu.
26.5. Zástupci oddílu, rozhodčí a delegáti svazu jsou povinni při jednání v DK ČSNS prokázat se
průkazem totožnosti, a to nejlépe občanským průkazem, pasem, popř. řidičským průkazem.
26.6. Při předčasně ukončeném utkání z disciplinárních důvodů, např. pro inzultaci rozhodčích,
pro neuposlechnutí rozhodčího hráčem, pro nezájem některého družstva na regulérnosti utkání, pro
takový způsob hry, který vylučuje možnost pokračovat ve hře podle pravidel, pro vniknutí
obecenstva do prostoru hřiště nebo pro hrubě nesportovní projevy obecenstva, atd., bude uvedená
událost předmětem jednání na nejbližším jednání DK ČSNS. V tomto případě jsou oba oddíly
povinny všechny okolnosti písemně sdělit DK nejpozději do 24 hodin po skončení utkání a současně
jsou povinni aktéři uvedených událostí, včetně odpovědných zástupců oddílů a rozhodčích, se na
toto jednání DK ČSNS dostavit k projednání celého případu. Obdobně jsou oba oddíly povinny
písemně sdělit i své vyjádření k případným závažným výtržnostem a incidentům před, v průběhu a
po utkání. Při nesplnění této povinnosti budou oddíly postihovány v souladu s příslušnými
prováděcími pokyny, pořádkovou pokutou a případ bude projednán podle zápisu o utkání.
26.7. Hráči a oddíly budou informováni o vynesení disciplinárního postihu DK ČSNS bezprostředně po
skončení disciplinárního řízení. Pokud se hráč nebo zástupce oddílu nezúčastní jednání DK ČSNS,
bude oddíl vyrozuměn o vyneseném disciplinárním postihu písemně poštou nebo e-mailem.
Rozhodnutí DK ČSNS bude rovněž zveřejněno ve zpravodaji STK F ČSNS. Při vynesení
nepodmíněného trestu zastavení závodní činnosti na časové období hráči je oddíl zodpovědný za to,
že hráč v době trestu nebude startovat v žádném utkání. Byl-li hráč potrestán zastavením závodní
činnosti na počet soutěžních utkání, nesmí startovat v mistrovských utkáních za žádné družstvo
oddílu. Může však startovat v přátelských utkáních.
26.8. V případě, že oddíl nedodrží tuto povinnost a že vyloučeného hráče před projednáním v DK nebo
nepodmíněně potrestaného hráče nominuje za kterékoliv družstvo k utkání i nemistrovské, budou
řídícím orgánem vyvozeny herní a disciplinární důsledky.
Čl. 27. – Příkladový sazebník pořádkových pokut:
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27.1. Přestupky proti ustanovením SŘF, RS a ostatním platným fotbalovým normám a nařízením řídících
orgánů soutěží mohou být kromě disciplinárních a herních důsledků potrestány postihem až do výše
3.000,- Kč.
27.2. Neúčast odpovědného zástupce oddílu na akcích pořádaných STK F ČSNS a jeho odborných komisí
do výše 200,- Kč.
27.3. Nehlášené utkání, opožděně zaslaný vlastní rozpis utkání (hlášenka), chybějící termín nebo začátek
v rozpisu, opožděné hlášení utkání, pozdě hlášená změna termínu do výše 100,- Kč.
27.4. Nedostatečné zabezpečení utkání a nezajištění občerstvení (nápoje, atd.) do výše 400,- Kč.
27.5. Nesprávné sestavení soupisky družstva, její pozdní předložení ke kontrole po stanoveném termínu
a jiná porušení o soupiskách: do výše 100,- Kč.
27.6. Nedostatečná úprava hrací plochy, chybějící vybavení dle SŘF a RS (míče, praporky, čísla pro
střídání hráčů, ŽK a ČK, píšťalka, vyznačení hrací plochy, atd.): do výše 100,- Kč.
27.7. Nedostatečně nebo nečitelně vyplněné údaje v Zápise o utkání (sestavy, jména funkcionářů družstva
a pořadatelů) do výše 100,- Kč.
27.8. Obdržení žluté karty je postihováno finanční pokutou ve výši 50,- Kč.
27.9. Za obdržení dvou žlutých karet v soutěži je automaticky stop na jedno nejbližší utkání. Pokud je
druhá žlutá karta obdržena v posledním utkání soutěžního ročníku, převádí se do ročníku
následujícího.
27.10. Za obdržení žlutočervené karty je postihováno finanční pokutou ve výši 100,- Kč, také je
automaticky stop na jedno nejbližší utkání. Pokud je žlutočervená karta obdržena v posledním
utkání soutěžního ročníku, převádí se do ročníku následujícího.
27.11. Hráči, který má v posledním zápase daného ročníku 1 žlutou kartu, se tato karta do ročníku
následujícího nepřevádí.
27.12. Za dodržování skutečností dle čl. 26, odst. 8. a 9., jsou zodpovědný kapitán a vedoucí mužstva
27.13. Obdržení červené karty je postihováno finanční pokutou od 100,- Kč do výše 500,- Kč a
automaticky stop na jedno nejbližší utkání až do rozhodnutí DK. Převádí se do dalšího ročníku.
27.14. Nastoupí-li takto potrestaný hráč v zápase, ačkoliv měl mít zastavenou činnost, utkání bude
kontumováno v neprospěch družstva, za které takto potrestaný hráč nastoupil a finančním postihem
podle odst. 10 tohoto DŘ.
27.15. Kapitán, vedoucí mužstva a takto provinivší se hráč budou za toto nesportovní chování potrestáni
podle odst. 7 tohoto DŘ.
27.16. Hrubější přestupky, nesportovní chování s následkem odebrání registračního průkazu je
pozastavena činnost do rozhodnutí DK ČSNS.
27.17. Nedodržení ustanovení čl. 18., odst. 2. se trestá finanční pokutou ve výši 200,- Kč.
27.18. Svévolné opuštění hřiště a odmítnutí nastoupit k utkání se trestá finančním postihem ve výši
800,- Kč.
27.19. Pozdní nástup k utkání po 10ti minutách se trestá finanční pokutou ve výši 100,- Kč.
27.20. Každý kontumační výsledek se postihuje finanční pokutou ve výši 1000,- Kč. Po třetím
kontumačním výsledku bude klub vyřazen ze soutěže FSN a výsledky v tabulce budou anulovány.
Dále klub zaplatí finanční pokutu - celkem 6000,- Kč (včetně 3x kontumačně). Pokud nezaplatí
finanční pokutu výboru STK F, tento požádá VV ČSNS o pozastavení sportovní činnosti klubu.
27.21. Nepředložení registračních průkazů z nedbalosti je postihováno finanční pokutou 100,- Kč.
27.22. Porušení a nesplnění povinností uvedených v kap. II., čl. 5, odst. 1-3 SŘ ČSNS je postiženo
kontumací utkání v soutěži (Viz Regule Audiogramu ICSD) a finančním postihem podle odst. 10
tohoto DŘ.
27.23. Nedobytnost trestu v případě nezaplacení finanční pokuty do 30ti dnů po vynesení finančního
postihu či po obdržení hodnocení soutěže má za následek pozastavení soutěžní činnosti na dobu,
dokud není vykonán uložený trest. Každé upomínání se postihuje finanční pokutou ve výši 300,Kč. Není-li trest vykonán ani po 3 upomínce, má za následek zastavení závodní činnosti na další
soutěžní ročník.
27.24. V případě nedodržení termínu uzávěrky přihlášek bude mít družstvo, pro vypsaný soutěžní rok
zastavenou účast na FSN – M-ČR a bude postiženo finanční pokutou ve výši 1000,- Kč.
27.25. Družstvo, které se do uzávěrky termínu přihlášek omluví ze sportovních, ekonomických či jiných
důvodů, bude mít pro vypsaný soutěžní rok zastavenou účast na FSN – M-ČR. Finanční pokutou
postiženo nebude.
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27.26. Družstvo, které se bez omluvy po předchozím zaslání přihlášky nezúčastní FSN – M-ČR nebo z něj
odstoupí, bude postiženo finanční pokutou ve výši 2000,- Kč, případ bude řešen DK - STK F ČSNS.
Takto provinivšímu se družstvu budou kontumována všechna utkání s finančním postihem dle odst.
10 tohoto DŘ a ročním pozastavením soutěžní činnosti.
27.27. Nedodržení postupu při zasílání výsledků podle čl. 5, odst. 4., 5. těchto směrnic se trestá finanční
pokutou ve výši 300,- Kč
27.28. Všechny pokuty jdou ve prospěch STK F ČSNS.
Čl. 28. – Odvolání proti rozhodnutí DK ČSNS:
28.1. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí disciplinárního komisi je výkonný výbor STK F ČSNS.
28.2. Odvolací poplatek činí 200,- Kč (u mládeže 100,- Kč) a nelze jej odečítat ze soutěžní zálohy,
musí být uhrazen složenkou nebo bezhotovostním bankovním převodem přes internetové
bankovnictví.
Čl. 29. – Změna trestů:
29.1. Po vykonání nejméně poloviny trestu zastavení závodní činnosti, zákazu výkonu funkce a uzavření
hřiště lze na základě žádosti potrestaného zbytek trestu prominout, případně podmíněně odložit na
zkušební dobu od tří měsíců do jednoho roku. K žádosti je třeba přiložit doklad o úhradě poplatku
ve výši 100,- Kč a nelze jej odečítat ze soutěžní zálohy. Poplatek musí být uhrazen složenkou
nebo bezhotovostním bankovním převodem přes internetové bankovnictví.
29.2. O změně trestu rozhoduje orgán, který o něm rozhodl s konečnou platností (výkonný výbor
STK F ČSNS).

III. Závěrečná ustanovení
Tento rozpis soutěží nabývá účinnosti dnem 7. ledna 2017.
Tento příkladový sazebník pořádkových pokut a disciplinární řád byl schválen na zasedání STK F
ČSNS dne 7. ledna 2017 a vstupuje v platnost dnem projednání.

STK F ČSNS

POZNÁMKY:
Všechny vzory formuláře můžete stahovat na webových stránkách: www.czechdeaffotbal.cz .
VZOR FORMULÁŘE – ZÁPIS O UTKÁNÍ FSN :
VZOR FORMULÁŘE – PROHLÁŠENÍ HRÁČE NA DK ČSNS:
VZOR FORMULÁŘE – ŽÁDOST HRÁČE O PROMINUTÍ TRESTU:
VZOR FORMULÁŘE – ČESTNÉ PROHLAŠENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI A O
ZAPLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ:
Kontakt STK F ČSNS: www.czechdeaffotbal.cz/kontakt.htm
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