


PSIHLÁ[ENÍ DO SOUTĚxE 
Týmy se registrují do soutěye pTes webové stránky www.futsalpm.cz/admin pTes své pTihla¥ovací
údaje.  Uzávěrka  pTihlá¥ek je  18.  8.  2017.  Tým je  pTihlá¥en po  zaplacení  startovného ve  vý¥i
6600 Kč a v¥ech zbývajících pohledávek vjči APF (nové týmy platí navíc vratnou garanci soutěye
ve  vý¥i  500 Kč).  Nezaplacení  v  termínu  mjye  vést  k  nepTijetí  pTihlá¥ky  nebo  jinému
disciplinárnímu postihu. Povinností týmj hrající městské soutěye i krajský pTebor je také vyplnit
soupisku  pTes  webové  stránky  www.futsalpm.cz/admin (návod  ke  stayení  na  webu  v  sekci
dokumenty) a uzavTít ji dle daných termínj. 

UZÁVĚRKA SOUPISEK 
Termín stanoven na 31. 8. 2017. Týmy hrající Krajský pTebor, které mají v městských soutěyích
B týmy,  mají  uzávěrku  stejnou  s  městskými  soutěyemi.  Do  Krajského  pTeboru  pak  lze
doregistrovat pouze nové hráče nehrající yádnou soutěy APF do 17. 11. 2017. Tyto yádosti je nutné
poslat  mailem na  stk@futsalpm.cz Takový hráč  nesmí  za  celý  podzim nastoupit  v  městských
soutěyích APF. Hráč, který byl na podzim na soupisce týmu hrající městskou soutěy nebo A-týmu,
který má B-tým v městské soutěyi, nemjye být jiy pTepsán na soupisku týmu Krajského pTeboru,
pro jeho první část.

HARMONOGRAM 
14. 7. 2017 -uzávěrka pTihlá¥ek Krajského pTeboru a zaplacení zálohy ve vý¥i 5000,  Kč
18. 8. 2017 uzávěrka pTihlá¥ek městských soutěyí a zaplacení startovného
20. 8. 2017 yádost k losování
22. - 24. 8. 2017 losování (bude upTesněno)
31. 8. 2017 uzávěrka soupisek pro podzimní část městských soutěyí (ve 23:59)

-26.  27. 8. 2017 baráye městských soutěyí
-2.  3. 9. 2017 1. kolo městských soutěyí

30. 9. 2017 doplacení startovného Krajského pTeboru
31. 10. 2017 uzávěrka pTihlá¥ek do Poháru APF
17. 11. 2017 uzávěrka soupisek první části krajského pTeboru (ve 23:59)
18. - 19. 11. 2017  1. kolo Krajského pTeboru
24. 11. 2017 uzávěrka soupisek Poháru APF (ve 23:59)
25. 11. 耕 3. 12. 2017 1. a 2. kolo Poháru APF
15. 1. 2018 uzávěrka soupisek druhé části Krajského pTeboru (ve 23:59)
24. - 25. 3. 2018 dohrávky z podzimu
29. 3. 2018 zaplacení pokut a v¥ech dluhj vjči APF pro městské i krajské týmy
3. 4. 2018 uzávěrka soupisek pro jarní část městských soutěyí (ve 23:59)
7. - 8. 4. 2018 1.kolo jarní části městských soutěyí

PRAVIDLA 
V¥echny soutěye se hrají dle pravidel futsalu APF. Mistrovské soutěye se Tídí soutěyním Tádem
APF a rozpisy soutěyí vydaných pro kaydou soutěy STK APF. 
Kompletní pravidla futsalu jsou ke zhlédnutí v sekci dokumenty na webu www.futsalpm.cz 
http://futsalpm.cz/download/1439372872-pravidla_futsalu_APF.pdf 

HRACÍ DOBA 
2 x 25 minut hrubého času.



NÁLExITOSTI VÝSTROJE 
Kaydé muystvo musí mít jednotné dresy včetně čísel, která uvedou do zápisu. [ortky a ¥tulpny
nemusí být stejné barvy. [tulpny jsou povinné jen v pTípadě, ye hráč má chrániče holení. BrankáT
musí  mít  dres  s  číslem jiné  barvy  ney  ostatní  hráči  tj.  rozdílný  od  spoluhráčj,  protihráčj  a
soupeTova brankáTe. Jako povolená obuv se uznává pouze sálová obuv a turfy. Pokud si mění
místo hráč s brankáTem, musí mít hráč stejné číslo, s jakým nastupoval v poli a musí tak učinit dle
pravidel APF. Pro městské soutěye lze vyuyít i rozli¥ovák. V pTípadě stejné barvy dresj mají právo
volby domácí.

START HRÁČi 
Minimální pTípustný věk hráče je 15 let (na soupisce mjye být napsán hráč mlad¥í 15 let, nastoupit
mjye ale ay v den narozenin). 

ČEKACÍ DOBA 
Neexistuje, sporné situace Te¥í na místě rozhodčí. Pokud rozhodčí ví, ye hráči jednoho nebo obou
týmj nejsou sice v dostatečném počtu na hTi¥ti, ale jsou jiy na místě (v ¥atně nebo na cestě z ní) je
povinen  počkat,  ne  v¥ak  déle  ney  deset  minut  po  úTedně  stanoveném začátku  utkání.  Pozdní
pTíchod týmu rozhodčí uvede do zápisu a tým bude pokutován. 

POKUTY A PSÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTi: 
Červená karta 100Kč 
xlutá karta 50Kč 
Ztráta nebo neodevzdání soutěyního míče po zápase rozhodčímu ay 1500Kč 
Nejednotná sada dresj (barva apod.) 100Kč 
Pozdní nastoupení týmu k utkání 100Kč 
Kontumace soutěyního utkání: 

A) pokud se tým nedostavil nebo nenastoupil 
a) první kontumace utkání 500Kč 
b) druhé kontumace utkání 1000Kč 
c) tTetí kontumace utkání vyloučení ze soutěye

B) pokud se tým pTedem omluvil, ye k utkání nedorazí
a) první kontumace utkání 300Kč 
b) druhá kontumace utkání 500Kč 
c) tTetí kontumace utkání podmínečné vyloučení ze soutěye a 1000Kč 

C) pokud tým měl neoprávněný start
a) první kontumace utkání 500Kč 
b) druhá kontumace utkání 1000Kč 
c) tTetí kontumace utkání podmínečné vyloučení ze soutěye a 1500Kč 

D) pokud tým utkání nedohrál
a) první kontumace utkání 300Kč 
b) druhá kontumace utkání 500Kč 
c) tTetí kontumace utkání podmínečné vyloučení ze soutěye a 1000Kč 

Technický prohTe¥ek v zápase 100Kč 
Zfal¥ování výsledku utkání, uvedení nepravdivých skutečností do ZOU ay 1500Kč 
Nepodepsání zápisu po odehraném utkání 100Kč 
[patně, nečitelně nebo nedostatečně vyplněný zápis ay 300Kč 

-NepTedloyení registrační karty hráče (za kaydého hráče, max. 250, Kč za zápas) 50Kč
Neuklizení prostoru stTídaček po skončení svého utkání 100Kč 



Termín pro nahlá¥ení nedostavení se k následujícímu utkání je vydy pátek, pTed plánovaným 
zápasem, do 16 hod na stk@futsalpm.cz.
V pTípadě závayného disciplinárního trestu druystva nebo jednotlivce mjye být uloyena pokuta dle 
disciplin. Tádu APF.

TRESTY: 
3 xK - stop na nejbliy¥í soutěyní utkání 
6 xK - stop na 2 nejbliy¥í soutěyní utkání + 50 Kč 
9 xK - stop na 3 nejbliy¥í soutěyní utkání + 100 Kč 
12 xK - stop na 4 nejbliy¥í soutěyní utkání + 200 Kč 

Týmy jsou povinni si počet xK sami kontrolovat a evidovat. V pTípadě nejasností je moyné si
počet xK ověTit u DK nebo STK. xK se počítají dohromady v základní části. V pTípadě vyloučení
hráče mu bude odebrána registrační karta. Karta mu bude opět vrácena na jednání disciplinární
komise. Hráč, nebo zástupce týmu, je povinen se na jednání DK dostavit. V pTípadě nemoynosti se
jednání  zúčastnit,  je moyné toto nahlásit  mailem na  dk@futsalpm.cz a dostavit  se  ay na dal¥í
jednání DK. Do rozhodnutí DK nesmí vyloučený hráč hrát za yádný tým. Jednání DK probíhá
obvykle  ve  čtvrtek  od  17:00  v  Cardinal  Clubu  (Kardinála  Berana  10,  PlzeC).  Info  vydy  v
aktualitách na stránkách www.futsalpm.cz.

ODKLADY 
Kaydý tým má právo poyádat o odklad svého zápasu jednou za pjlsezonu. Podmínky pro schválení
odkladu jsou: 

1) xádost podat minimálně 2 týdny pTed plánovaným termínem utkání nebo 7 dní pTed 
začátkem pTíslu¥né pjlsezony.

2) xádost podat mailem na stk@futsalpm.cz.
3) V pTípadě mimoTádné epidemie v týmu je pTi yádání o odklad tým povinen doloyit 

potvrzení o zdravotních komplikacích u více jak poloviny kmenových hráčj. Toto 
potvrzení je nutné poslat jako naskenovanou pTílohu v mailu. Tato yádost musí být poslána 
minimálně 24 hodin pTed začátkem utkání.

4) Termín dohrávky je pro odkládajícího závazný, soupeTi budou nabídnuty 3 termíny pro 
dohrávku, z nichy si musí do 7 dnj jeden termín vybrat. Pokud tak neučiní, vybere termín 
STK a tento je pak pro v¥echny závazný.

5) Pokud je utkání odloyeno pro neočekávané okolnosti (nezpjsobilý terén, zru¥ení pronájmu 
hTi¥tě apod.), určí nový termín STK a ten je pro v¥echny závazný.

6) Víkend po posledním hracím víkendu pTíslu¥né tTídy je vymezen pro pTípadné dohrávky.

Za změny v rozpise je odpovědná STK. Mjye je provést maximálně 2 týdny pTed plánovaným 
termínem utkání. Informuje o tom týmy emailem. Ve výjimečných pTípadech (zru¥ení pronájmu 
hTi¥tě ze strany pronajímatele) mjye změny udělat i po termínu 2 týdnj pTed plánovaným 
termínem utkání, ale informuje týmy emailem, v takovémto pTípadě, má tým právo termín 
odmítnout a postupuje se jako v pTípadě odkladu, ale nebere se to jako odklad ze strany týmu. 

HOSTOVÁNÍ 
Kaydý tým si mjye napsat na soupisku maximálně 3 hostující hráče a v¥ichni mohou nastoupit do
utkání. Hráč zapsaný na soupisce týmu jako kmenový, nesmí jiy být v tom samém týmu A, B apod.
zapsán jako host. 

HRACÍ SYSTÉM 
-V¥echny soutěye se hrají dvoukolově kaydý s kaydým, systém podzim jaro. 



LOSOVÁNÍ SOUTĚxE 
Datum losování soutěye proběhne v jednom z dnj 22. - 24. 8. 2017, místo a harmonogram bude 
zveTejněn na webu www.futsalpm.cz v aktualitách. 
Týmy mají  moynost  podat  yádost  k  losování,  se  kterými  týmy  nechtějí  být  nalosováni  kvjli
vzájemným  hostjm.  Více  informací  získáte  na  stk@futsalpm.cz,  yádosti  posílejte  na  STK
nejpozději do 20. 8. 2017. 

POSTUPY A SESTUPY 
Městský pTebor 耕 1. má nárok na postup do krajského pTeboru, sestupují 11. a 12.; 10. hraje baráy
o udryení 
1. tTída 耕 postupují pTímo 1. z obou skupin, oba 2. hrají baráy o postup, sestupují 9. a 10.
2. tTída -  z obou skupin postupují 1., 2., sestupují 9. a 10.
3. tTída -  z obou skupin postupují 1., 2., sestupují 9. a 10.
4. tTída 耕 postupují 1. ze v¥ech skupin

Postup, ani účast v baráyi nelze odmítnout. Baráy o MP se nově hraje je¥tě v červnu po skončení
soutěyí. Ze 4. tTíd postupují povinně i týmy na 2.místě, pokud bude místo po odhlá¥ených. Pokud
bude méně nebo více míst, klíč pro doplnění 3.tTídy je následující: 
1) nejprve postupují týmy na 2. místě 4. tTídy. Pro určení jejich poTadí se započítají výsledky s
nejlep¥ími 6 týmy a následně se seTadí poTadí podle získaných bodj, rozdíl  skóre, vy¥¥í počet
vstTelených branek.
2) Dále mají nárok na postup na 3. místě 4. tTídy. Pro určení jejich poTadí se započítají výsledky s
nejlep¥ími 6 týmy a následně se seTadí poTadí podle získaných bodj, rozdíl  skóre, vy¥¥í počet
vstTelených branek. Tyto týmy jiy mjyou postup odmítnout, pak je volné místo nabídnuto dal¥ímu
v poTadí.
3) Dále mají nárok týmy na 9. místě 3.tTídy (vydy nejprve ten, co získal více bodj), dále 4. týmy 4.
tTídy (vydy nejprve ten, co získal více bodj). Pak opět týmy na 10. místě 4. tTídy, pak postupně
týmy 4. tTídy.
Pro doplnění ostatních tTíd na základě odhlá¥ení nebo vyloučení týmj je postup vydy následující. 
Postupují  nejprve  nejlep¥í  týmy  na  3.  místech  niy¥ích  tTíd  dle  dosayených  výsledkj,  poté
nesestupují  týmy  na  9.  místech  týy  tTíd  dle  dosayených  výsledkj.  Dále  následují  týmy  na
4. místech niy¥ích tTíd atd. 
A-tým a B-tým nesmí hrát stejnou tTídu, ani jinou skupinu stejné tTídy. Výjimka je pouze u nejniy¥í
tTídy. Pokud A-tým sestupuje do tTídy, kterou by měl hrát i B-tým, tak B-tým musí být pTeTazen o
tTídu níy, pokud B-tým není na postupové pozici. V takovém pTípadě se musí označení A-týmu a B
týmu prohodit. 

SYSTÉM BARÁxÍ
Baráy o Městský pTebor 耕 Týmy na 2. místě 1. tTídy hrají proti sobě celý zápas. Vítěz vyzve tým
na 10.místě  z  MP o postup do Městského pTeboru.  Oba porayené týmy budou v nadcházející
sezoně v 1.  tTídě.  Pokud se v  Městském pTeboru uvolní  více míst,  tak bude doplCován podle
výsledkj této baráye a tento postup nelze odmítnout.

BODOVÁNÍ 
Za vítězství 耕 3 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodj. V pTípadě odstoupení nebo vyloučení týmu je
tento  tým  povayován  za  jednoho  ze  sestupujících.  Konečná  tabulka  soutěye  se  Tídí  podle
článku 8 SS APF.



ODMĚNY
Vítěz Městského pTeboru obdryí slevu 1000 Kč na startovné z nadcházejícího ročníku a moynost 
zúčastnit se Superpoháru. 

ZÁPIS O UTKÁNÍ 
Zápis  vyplní  muystvo  ČITELNĚ  HiLKOVÝM  PÍSMEM  nejpozději  10  minut  pTed  úTedně
stanoveným začátkem utkání. Nedodryení této povinnosti bude pokutováno (viz sazebník trestj).
PTed zápasem je kapitán povinen stvrdit svým podpisem správnost sestav. Týmy jsou povinny zde
pTed utkáním odevzdat registrační prjkazy ke kontrole a po utkání si je zde opět pTevezmou zpět.
(Doporučujeme pouze ty  hráče,  kteTí  jsou v zápise.  Sami  si  tak ověTíte,  zda máte  k dispozici
v¥echny RK a pTedejdete tak pTípadným nedorozuměním). V zápise mjye být uveden i hráč, který
není pTítomen, ale pTed vstoupením na hrací plochu musí být odevzdán jeho registrační prjkaz. Po
utkání mají kapitáni obou muystev povinnost podepsat zápis a upTesní rozhodčímu pTípadné yluté a
červené karty a góly. Kaydý hráč je uveden PSÍJMENÍM A JMÉNEM 耕 nedodryení je pokutováno
jako chybně vyplněný zápis. Do zápisu je nutné uvádět čísla hráčj. Do utkání muye nastoupit
pouze 12 hráčj. Kapitán týmu zodpovídá za technické prohTe¥ky týmu a jeho hráčj (napT.: ničení
prostoru hTi¥`, poru¥ení soutěyního Tádu, poru¥ování provozního Tádu hTi¥` atd.).

HSI[TĚ 
Ve v¥ech areálech platí zákaz kouTení vyjma prostor určených provozovatelem areálu. 

Hraje  se  na  pronajatých  hTi¥tích.  Kapitán  kaydého  týmu  je  zodpovědný  za  chování  hráčj  a
fanou¥kj svého týmu dle Tádu pronajímatele; problémy s pronajímatelem hTi¥tě vzniklé chováním
některého  týmu  nebo  jeho  fanou¥kj  bude  individuálně  Te¥eno  (pokutou,  odebráním  bodj,
vyloučením). Kapitán zodpovídá za poTádek v prostoru stTídaček. (v pTípadě nedodryení bude APF
na týmu moci vymáhat vzniklou ¥kodu), týmy jsou povinny dodryovat místní Tády hTi¥` a areálj
(napT. udryovat poTádek, zákaz kouTení apod.). Týmy jsou povinny po kaydém svém zápase zajistit
poTádek na lavičce a blízkém okolí. (vyhození PET lahví atd.) v pTípadě, ye pronajímatel bude
poyadovat za nepoTádek na hTi¥tích pokutu po APF, má APF právo nechat tuto pokutu zaplatit tým,
který po svém utkání hTi¥tě neuklidil. 

PSEJMENOVÁNÍ TÝMU 
Je moyné pouze pTed začátkem soutěye. O pTejmenování týmu, kvjli novému sponzorovi, během 
soutěye rozhoduje STK. 

SLOUČENÍ TÝMi 
Mjye k němu dojít pouze pTed začátkem soutěye. Nutný je souhlas zástupcj obou slučovaných 
týmj.

PRODEJ SOUTĚxE 
Posuzuje se jako sloučení. Musí postupovat podle stejných pravidel. 

NÁMITKY 
-Do nejbliy¥í stTedy od konce utkání na e mailovou adresu info@futsalpm.cz. Do zápisu o utkání

není moyné se vyjadTovat k výkonu rozhodčího. K jeho výkonu je moyné se vyjádTit mailem na
rozhodci@futsalpm.cz a to nejdTíve následující den po utkání. 
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