PROPOZICE KRAJSKÉHO PŘEBORU APF 2020/2021
ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ
Všechny oficiální informace jsou uvedeny na webu www.futsalpm.cz. Pro organizační a
prezentační účely mohou být dále využity stránky www.facebook.com/futsalvplzni, které
však nefungují jako oficiální komunikační kanál. Pro dotazy a komunikaci s řídícími orgány
jsou určeny níže uvedené emaily dle obsahu požadavku. Požadavky zaslané přímo na členy
jednotlivých komisí nemusí být řádně vyřešeny.

KONTAKTNÍ EMAILY
OBECNÝ EMAIL: info@futsalpm.cz
Obecné dotazy k fungování a přihlašování do soutěží nebo pokud nebude reagovat nikdo na
podněty zaslané na konkrétní komise. Ostatní níže nespecifikované podněty.
SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE: stk@futsalpm.cz
Žádosti a informace k rozpisům soutěží, odkladům a dohrávkám. Problémy se soupiskami.
Připomínky k výsledkům. Dotazy spadající do pole působnosti Soutěžního řádu.
DISCIPLINÁRNÍ KOMISE: dk@futsalpm.cz
Žádosti, připomínky a podněty k disciplinárním řízením. Dotazy spadající do pole působnosti
Disciplinárního řádu.
KOMISE ROZHODČÍCH: rozhodci@futsalpm.cz
Dotazy ohledně nominací a výkonů rozhodčích. Dotazy týkající se Pravidel futsalu APF.
HOSPODÁŘSKÁ KOMISE: hospodareni@futsalpm.cz
Dotazy ohledně financí a hospodaření v rámci APF.
KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE: krk@futsalpm.cz
Podněty k prověření hospodaření APF.

PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE
Týmy se registrují v souladu s Registračním řádem APF.
Přihlášky se zasílají elektronicky na email stk@futsalpm.cz do uzávěrky 13. 7. 2020.
Tým je přihlášen po zaplacení zálohy ve výši 5 000 Kč a všech zbývajících pohledávek vůči
APF.
Nové týmy, jejichž účast musí být schválena Organizační komisí APF, platí navíc vratnou
garanci soutěže ve výši 1 500 Kč.
Termín pro úhradu doplatku startovného (předpoklad 11 000 Kč) je 15. 10. 2020.
Nezaplacení v termínu může vést k nepřijetí týmu do soutěže nebo k disciplinárnímu
postihu.

SOUPISKY
Systémová uzávěrka soupisek na webu APF je společně s městskými soutěžemi 31. 8. 2020.
Změny na soupiskách po tomto termínu lze činit pouze v souladu s Přestupním řádem APF
zasláním požadavku na email stk@futsalpm.cz do 9. 11. 2020.
Při zadání nového hráče probíhá schválení zadaných dat a fotky administrátorem a je tak
nutné požadavek řešit s předstihem před uzávěrkou soupisky.

HARMONOGRAM
13. 7. 2020
13. 8. 2020
31. 8. 2020
15. 10. 2020
9. 11. 2020
15. 11. 2020
21. – 31. 12. 2020

uzávěrka přihlášek a zaplacení zálohy
losování pozic pro rozpis soutěže
uzávěrka soupisek pro městské soutěže
doplacení startovného
uzávěrka soupisek
1. kolo
přestupové okno

LOSOVÁNÍ SOUTĚŽE
Losování soutěže proběhne 13. 8. 2020 odpoledne. Průběh losování bude zveřejňován na
webu.

SYSTÉM A PRAVIDLA SOUTĚŽÍ
Soutěž se hraje dle Pravidel futsalu APF, která jsou umístěna na webu v sekci Dokumenty, a
řídí se Soutěžním řádem APF, těmito propozicemi a rozpisem soutěže.
Hrací doba – 2x25 minut hrubého času
(pokud je rozdíl ve skóre nižší než 5, pouze poslední minuta zápasu se hraje na čistý čas)

Bodování – vítězství 3 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů.
Předpokládaný systém soutěže při počtu 13 týmů, který může být upraven po uzávěrce
přihlášek a doplacení startovného.
Základní část soutěže se hraje jednokolově každý s každým.
Konečné pořadí základní části je stanoveno v souladu se Soutěžním řádem.
Následuje play-off pro 8 nejlepších týmů po základní části.
Čtvrtfinále a semifinále se hrají na dva zápasy.
Kritéria postupu v součtu z obou utkání:
počet bodů
rozdíl branek
penaltový rozstřel
Ve čtvrtfinále se hraje systémem 1-8, 2-7, 3-6, 4-5.
V semifinále pak hraje nejlepší postupující tým se čtvrtým nejlepším postupujícím týmem a
druhý nejlepší postupující tým s třetím nejlepším postupujícím týmem.
Finále se hraje na jeden zápas. Při nerozhodném výsledku se prodlužuje na 2x5 minut, poté
případně následuje penaltový rozstřel.
Parametry penaltového rozstřelu:
5 hráčů z týmů střídavě, o pořadí rozhodne los, hráči se nesmí opakovat
hráči z týmů střídavě do rozhodnutí, pořadí se nemění, hráči se mohou opakovat

NÁLEŽITOSTI VÝSTROJE
Vybavení hráčů se řídí Soutěžním řádem APF.
Povolená obuv je pouze sálová obuv.
V případě nedostatečného rozlišení dresů nelze využít rozlišovák.

ZMĚNY V ROZPISU SOUTĚŽE
Změny jsou v kompetenci Sportovně technické komise. O provedených změnách jsou týmy
informovány mailem.
Pokud víte, že některý z víkendů jste celý tým mimo, napište nám tuto informaci do
zveřejnění rozpisu.

ODMĚNY
Vítěz playoff získá možnost zúčastnit se Superpoháru v následující sezoně.

Nejlepší čtyři týmy po playoff obdrží slevu na startovné v příštím ročníku v následující výši:
1. místo – 3 000 Kč
2. místo – 2 000 Kč
3. místo – 1 000 Kč
4. místo – 1 000 Kč

ZÁPIS O UTKÁNÍ
Povinnost vyplnění Zápisu o utkání ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM je nejpozději 10 minut před
úředně stanoveným začátkem utkání. Hráči musí být uvedeni PŘÍJMENÍM a JMÉNEM
(nedodržení je považováno jako chybně vyplněný Zápis) a s číslem dresu.
Kapitán je povinen před utkáním potvrdit správnost sestav podpisem a po utkání správnost
střelců a kartami potrestaných hráčů opět podpisy.
Za nečitelně či chybně vyplněný nebo nepodepsaný Zápis o utkání se trestá v souladu s
Disciplinárním řádem.
Týmy jsou povinny před utkáním předložit Službě ke kontrole registrační průkazy, které si po
utkání opět vyzvednou (pro usnadnění kontroly a zamezení případným nedorozuměním
doporučujeme předkládat pouze registrační průkazy hráčů uvedených v Zápise). Do utkání
může nastoupit maximálně 12 hráčů (včetně brankáře).

HŘIŠTĚ
Ve všech areálech platí zákaz kouření vyjma prostor určených provozovatelem areálu.
Hraje se v pronajatých halách.
Hráči, ostatní členové družstva a jejich fanoušci jsou povinni dodržovat místní řády hal a
pokyny správce, za což je zodpovědný kapitán týmu.
Týmy jsou povinny po každém svém zápase zajistit pořádek na lavičce a blízkém okolí
(vyhození PET lahví apod.).
Provinění budou řešena v disciplinárním řízení.
Týmům může být naúčtována k úhradě škoda v případě vystavení pokut nebo dokonce
zrušení pronájmu ze strany provozovatele hal jako důsledek chování hráčů, ostatních členů
družstva a jejich fanoušků.

TRESTY
Platné tresty jsou vždy uvedeny na webu www.futsalpm.cz v sekci Tresty. Aktualizace
probíhá vždy nejpozději v pátek (do 12:00), obvykle však bezprostředně po zasedání
Disciplinární komise.
Týmy jsou povinny si sami kontrolovat a evidovat počet ŽK. V případě nejasností je možné si
počet ŽK ověřit u Disciplinární nebo Sportovně technické komise.
3 ŽK – stop na nejbližší utkání

6 ŽK – stop na 2 nejbližší utkání + pokuta 100 Kč
9 ŽK – stop na 3 nejbližší utkání + pokuta 200 Kč
12 ŽK – stop na 4 nejbližší utkání + pokuta 300 Kč
V případě vyloučení hráče je do vyřešení trestu odebrán registrační průkaz. Do rozhodnutí
Disciplinární komise nesmí vyloučený hráč nastoupit v utkání za žádný tým. Hráč nebo
zástupce týmu je v tomto případě povinen se dostavit na jednání Disciplinární komise, kde
mu bude registrační průkaz vrácen. V případě nemožnosti se na jednání dostavit, je možné
neúčast nahlásit mailem na dk@futsalpm.cz a domluvit se na dalším postupu při vrácení
registračního průkazu.
Místo a čas zasedání Disciplinární komise je vždy uvedeno na webu v aktualitách.

POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ
Žlutá karta
50 Kč
Červená karta
100 Kč
Ztráta nebo nesoučinnost při hledání soutěžního míče při a po zápase až 1500 Kč
Nejednotná sada dresů
100 Kč
Pozdní nastoupení týmu k utkání
100 Kč
Neuklizení prostoru střídaček po skončení svého utkání
100 Kč
Pozdní vyplnění Zápisu o utkání
100 Kč
Nepodepsání Zápisu o utkání
100 Kč
Chybně nebo nečitelně vyplněný Zápis o utkání
až 300 Kč
Uvedení nepravdivých skutečností do Zápisu o utkání
až 1500 Kč
Nepředložení registračního průkazu ke kontrole
50 Kč za hráče (max 250 Kč za zápas)
Kontumace soutěžního utkání
300 – 1500 Kč, případně vyloučení ze soutěže
V případě závažného disciplinárního trestu družstva nebo jednotlivce může být uložena
peněžitá pokuta dle disciplinárního řádu APF.

PŘEJMENOVÁNÍ TÝMU
Přejmenování bez relevantního důvodu je možné pouze před začátkem soutěže. Změna
v průběhu sezony (např. kvůli novému sponzorovi) podléhá schválení Sportovně technické
komise.

NÁMITKY
K výkonu rozhodčího není možné se vyjadřovat do Zápisu o utkání. Námitku je možné zaslat
mailem na rozhodci@futsalpm.cz a to nejdříve následující den po utkání.

DODATEČNÁ USTANOVENÍ

Pokud dojde k plánovanému přechodu pouze na elektronickou formu Zápisů o utkání nebo
případně i ke zrušení povinnosti nosit či předkládat Registrační průkazy, budou příslušné
pasáže náležitě aktualizovány a potřebné informace zveřejněny na webu.
V případě, že budou opět státem omezeny sportovní akce před nebo v průběhu
plánovaného herního období, bude OK APF řešit situaci dynamicky a znění propozic nemusí
být vždy měněno.

