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Základní ustanovení 
 

článek 1 
 

1. Činnost Asociace plzeňského futsalu (dále jen APF) se řídí Stanovami APF.  
2. Soutěžní řád APF (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace soutěží 

pořádaných v rámci APF a vztahuje se na všechny jejich účastníky (hráče, družstva, 
kluby, jejich funkcionáře, rozhodčí a další činovníky vykonávající při soutěžích 
příslušné funkce a činnosti) a na řídící orgány těchto soutěží. Členové APF odpovídají 
za porušení řádů a předpisů. Členské kluby odpovídají za porušení řádů a předpisů 
svými členy, hráči, funkcionáři a dalšími osobami, které pověřily vykonáváním funkcí 
nebo činností v soutěžích a při jednotlivých utkáních.  

3. Změny a dodatky SŘ provádí Sportovně technická komise APF (dále jen STK), a to 
zpravidla po závěru běžného soutěžního ročníku, tj. zpravidla k 1. červenci 
kalendářního roku.  

4. Jestliže má dojít k zásadním změnám v organizaci soutěží, vyhlašují se tyto změny 
zpravidla do začátku soutěže, v němž má k těmto změnám dojít.  

5. Soutěžní ročník trvá od 1. července kalendářního roku do 30. června roku 
následujícího.  

6. Průběhem soutěže se rozumí období od zahájení prvního utkání do ukončení 
posledního utkání dané soutěže.  

7. Pokud tento řád užívá pojem, který v něm není výslovně vymezen, vykládá se tento 
pojem v souladu s právními předpisy České republiky, případně s jeho obvyklým 
významem. 

 
článek 2 

 
1. V rámci APF se pořádají soutěže mistrovské a pohárové, v jejichž rámci se hrají 

soutěžní utkání.  
2. APF organizuje a řídí mistrovské a pohárové soutěže mužů. Start žen v těchto 

soutěžích je přípustný.  
3. Uspořádání všech soutěží musí být schváleno příslušným řídícím orgánem – STK APF - 

a případně jím ustanoveným komisím.  
4. Při pořádání soutěží všeho druhu jsou účastníci soutěží i řídící orgány soutěží povinni 

dbát obecných právních předpisů, zejména k zajištění pořádku a bezpečnosti při 
utkáních. 
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Mistrovské soutěže 
 

Rozpisy soutěží a termínové listiny 
 

článek 3 
 

1. Mistrovské soutěže se řídí tímto SŘ a Propozicemi, které pro každou soutěž (nebo 
souteže stejného typu) vydává STK. Rozpis soutěže musí respektovat SŘ a být s ním v 
souladu. STK je oprávněna v Propozicích:  

a. stanovit práva a povinnosti účastníků soutěže, pokud to SŘ ukládá nebo 
připouští  

b. odchylně od ustanovení SŘ upravit práva a povinnosti účastníků soutěže 
jestliže to SŘ výslovně umožňuje  

c. volně upravit ta práva a povinnosti účastníků soutěže, která nejsou SŘ 
upravena, avšak jsou pro konkrétní soutěže specifická, zejména je oprávněna 
stanovit pro účastníky soutěží a jejich družstva startovné, soutěžní příspěvek 
či soutěžní zálohu a určit jejich výši  

2. Pro každou soutěž je stanoven Rozpis utkání zveřejněný zpravidla na webu APF.  
3. Rozpisy soutěží nižších stupňů soutěží musí navazovat a být přizpůsobeny Rozpisům 

soutěží vyšších stupňů soutěží, zejména co do počtu utkání, systémů postupů a 
sestupů a počtu postupujících a sestupujících družstev.  

4. Změny v Rozpisech soutěží, které se týkají systému a organizace soutěží, zásad pro 
postupy a sestupy a další změny, které mohou mít podstatný vliv na průběh soutěží a 
statut jejich účastníků, lze v průběhu soutěžního ročníku provádět pouze výjimečně a 
to pouze se souhlasem Organizační komise APF (dále jen OK).  

5. Změny v termínech utkání, které jsou součástí Rozpisů soutěží, může v průběhu 
soutěžního ročníku provádět jen STK nebo jí pověřená osoba, a to pouze v zájmu 
řádného průběhu soutěží.  

6. Rozpisy soutěží a termíny jsou závazné pro všechny účastníky soutěží.  
7. Porušení nebo nedodržování SŘ, Propozic a termínů utkání může být podle intenzity 

porušení nebo jejich nedodržení postihováno pořádkovými pokutami, disciplinárními 
tresty, případně herními důsledky. 

 

Organizace mistrovských soutěží 
 

článek 4 
 

1. Mistrovské soutěže se dělí na tyto stupně: 
 

Krajský přebor – uzavřená zimní soutěž 
Městský přebor a třídy 1.-X. - soutěže podzim/jaro s postupy a sestupy 

 
2. V případě, že v jednom stupni soutěže je pro velký počet družstev potřeba rozdělit je 

do různých skupin, může toto rozdělení provést STK s ohledem na účelné uspořádání 
soutěže, její systém, počet účastníků ve skupinách a ekonomickou účelnost, a to vždy 
jen nejpozději do začátku soutěže. 

 

Rozdělení týmů a obsazení soutěží 
 

článek 5 
 

1. STK zařadí družstva do příslušných stupňů soutěží podle výsledků dosažených v 
minulém soutěžním ročníku a podle ustanovení SŘ a příslušných Propozic 
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obsahujících postupy a sestupy a to na základě podané přihlášky a splnění 
stanovených podmínek pro účast v soutěži. 

2. Družstvu, které v předchozím ročníku skončilo na přímé postupové pozici, není 
umožněno postup odmítnout. 

3. STK má právo určit systém pro obsazování soutěží.  
4. Řídící orgán soutěže má právo vyloučit družstvo z účasti v příslušné části soutěže, 

případně jej nezařadit do stupně soutěže na níž má jinak právo, pokud soustavně 
nebo hrubě porušuje předpisy pro řízení soutěže nebo nařízení STK či OK.  

5. Vystoupí-li nebo bude-li vyloučeno družstvo z rozehrané soutěže, může být pro 
následující soutěžní ročník zařazeno do nejnižšího stupně soutěže v případě, uhradí-li 
APF veškeré závazky vzniklé do termínu uzávěrky přihlášek pro nový soutěžní ročník. 

 

Základní systém soutěží 
 

článek 6 
 

1. Krajský přebor se zpravidla hraje systémem základní část a následné play off. Ostatní 
mistrovské soutěže se hrají zpravidla systémem každý s každým dvoukolově v období 
podzim-jaro.  

2. S přihlédnutím k ekonomickým a územním podmínkám a k počtu účastníků ve 
skupině určitého stupně soutěže se může hrát i systémem, který stanoví STK. 

 

Postupující a sestupující 
 

článek 7 
 

1. Přesný počet postupujících a sestupujících družstev, jakož i systém postupu a sestupu 
stanoví STK a uvede je v Propozicích pro každý stupeň soutěže.  

2. Družstva, která se umístila na postupových místech jednotlivých skupin jednoho 
stupně soutěže, postoupí buď přímo nebo se zúčastní baráže. Předpokladem postupu 
je vedle stanoveného umístění také splnění podmínek pro účast družstva ve vyšším 
stupni soutěže, pokud je tak stanoveno v Propozicích.  

3. Družstvo, které se po skončení soutěže příslušného ročníku umístí na sestupovém 
místě, ze soutěže zpravidla sestupuje nebo se zúčastní baráže. STK může v 
konkrétním případě rozhodnout i jinak, pokud je to v zájmu dodržení regulérnosti 
soutěže. 

 

Kritéria postupů, sestupů a určení pořadí 
 

článek 8 
 

1. Vítězem příslušného stupně soutěže je družstvo, které dosáhne nejvyššího počtu 
bodů, družstvo, které dosáhlo nejnižšího počtu bodů je poslední.  

2. Pokud mají po odehrané soutěži dvě nebo více družstev stejný počet bodů, 
rozhodnou o pořadí pomocná kritéria: 

a) větší počet bodů ze vzájemných utkání 
b) větší rozdíl branek ze vzájemných utkání  
c) větší počet vstřelených branek ze vzájemných utkání 
d) větší rozdíl branek ze všech utkání 
e) větší počet vstřelených branek ze všech utkání  
f) jiné rozhodnutí řídícího orgánu  

3. STK může výjimečně v Propozicích stanovit, že uspořádá soutěž i jiným způsobem než 
je uvedeno v čl. 6 a pro postupy a sestupy určit jiné podmínky, než jsou uvedeny v čl. 
7 a 8. Pravidla pro takové soutěže stanoví STK předem v Propozicích. 
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Postupy a sestupy týmů jednoho klubu 
 

článek 9 
 
V případě, že klub má zařazeno v soutěžích více družstev než jen jedno, upravuje se postup 
nebo sestup těchto družstev takto:  

1. Sestupuje-li z vyššího stupně soutěže družstvo "A" do nižšího stupně soutěže, kde 
hraje družstvo "B", které ze soutěže nepostupuje ani nesestupuje, zařadí řídící orgán 
soutěže do této soutěže pouze jedno družstvo, a to "A", kdežto družstvo "B" zařadí 
do soutěže o jeden stupeň nižší. V takovém případě je družstvo "B" považováno za 
jedno ze sestupujících družstev.  

2. Má-li družstvo "B" postoupit do vyššího stupně soutěže, kde však hraje a ze soutěže 
nesestupuje ani do ní nepostupuje družstvo "A“ téhož klubu, nepostupuje družstvo 
"B" do vyššího stupně soutěže, ale postoupí tam nejvýše se umístivší družstvo jiného 
klubu, pokud vyhovuje podmínkám účasti ve vyšší soutěži.  

3. V nejnižším stupni soutěží, pokud je v nich utvořeno více skupin, může řídící orgán 
soutěže povolit start dvou družstev jednoho klubu odděleně v jednotlivých skupinách 
stejného stupně soutěže.  

4. Družstvo „B“ nesmí být zařazeno do vyššího stupně než družstvo „A“. Pokud družstvo 
„B“ postoupí do stupně, ze kterého družstvo „A“ sestoupí, je v následujícím ročníku 
označení „A“ a „B“ automaticky prohozeno.  

5. Ustanovení bodů 1-4 platí přiměřeně pro další týmy klubu (C,D,...). 
 

Náležitosti klubů 
 

článek 10 
 

1. Aby se kluby mohly zúčastňovat soutěží, musí splňovat podmínky stanovené 
Stanovami APF, Registračním řádem, Soutěžním řádem a příslušnými Propozicemi.  

2. Pokud STK stanoví v Propozicích podmínky pro účast klubu v mistrovské soutěži, 
může být splnění těchto podmínek vynucováno disciplinárními tresty, herními 
důsledky nebo nezařazením družstva do příslušného stupně soutěže, jejíž podmínky z 
těchto důvodů nesplňuje. Podmínky stanovené v Propozicích platí pro nadcházející 
soutěžní ročník.  

3. STK je povinna před zahájením losování soutěžního ročníku přezkoumat, zda kluby, 
které se mají zúčastnit soutěže, splňují podmínky účasti. 

 

Povinnosti klubů 
 

článek 11 
 
Kluby, které mají zařazena svá družstva do soutěží, jsou povinny: 

1. Mít hráče, kteří jsou zařazeni do družstev, registrované v souladu s Registračním 
řádem.  

2. Podat ve stanoveném termínu přihlášku do soutěže úhradou závazků a startovného. 
Případně je nutné informovat STK způsobem, který je uveden v Propozicích nebo 
vyhlášen před novým soutěžním ročníkem prostřednictvím oficiálních komunikačních 
kanálů APF.  

3. Řídit se ustanoveními Stanov APF, SŘ, Propozicemi, jakož i ostatními směrnicemi a 
pokyny APF a obecně platnými předpisy.  

4. Učinit všechna opatření k dodržení termínové listiny a sehrání všech utkání, usilovat o 
jejich hladký průběh a přispívat k dodržení regulérnosti soutěže. 
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Povinnosti týmů 
 

článek 12 
 

1. Dostavit se včas na utkání.  
2. Poskytovat řídícím členům APF, pověřeným osobám organizujícím utkání a rozhodčím 

součinnost k zajištění bezpečnosti účastníkům utkání a regulérnímu průběhu utkání. 
 

Náležitosti hráčů – podmínky pro start hráče 
 

článek 13 
 

1. V soutěžích APF může nastoupit hráč, který v den startu dovršil minimálně 15-ti let 
věku.  

2. Aby mohl hráč startovat v soutěžním utkání, musí zároveň splňovat následující 
podmínky: 

o být zaregistrován v systému APF v souladu s Registračním řádem  
o být uveden na soupisce mužstva, za které nastoupí 
o mít s sebou aktuálně platný registrační průkaz  

a) Hráč může totožnost prokázat i jiným průkazem, který obsahuje fotografii, 
jméno, příjmení a datum narození. V tomto případě je DK oprávněna družstvu 
udělit finanční pokutu.  
b) V případě, že se hráč prokáže již neplatným registračním průkazem, je mu 
průkaz odebrán a identifikace je brána v souladu s bodem a.  

3. Hráč, který nesplňuje podmínky ke startu dle předchozího odstavce, nebude k utkání 
připuštěn. Způsob kontroly splnění podmínek pro start hráče stanovuje SŘ. 

4. Jestliže bude prokázáno, že některý hráč startoval neoprávněně, vyvodí z toho STK a 
případně Disciplinární komise (dále jen DK) herní, případně i disciplinární důsledky. 

 

Soupiska 
 

článek 14 
 

1. Soupiska je evidována v souladu s Přestupním řádem, zveřejněna na webu APF a 
určuje příslušnost hráčů k určitému klubu, od něhož se odvozuje režim startu těchto 
hráčů i za jiná družstva klubu nebo v ostatních klubech. Soupiska se stvrzuje jejím 
uzavřením v administraci klubu na webu.  

2. Soupiska se vyhotovuje zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jarní část soutěže (případně 
pro jiné části stanovené v Propozicích). Klub má právo ponechat soupisku z předchozí 
části v nezměněné podobě, což stvrdí jejím uzavřením v administraci.  

3. Maximální počet hráčů na soupisce není omezen, minimální počet je devět 
kmenových hráčů.  

4. Změny v soupisce v průběhu té poloviny soutěže, na níž soupiska platí, nejsou 
povoleny. 

 

Starty hráčů za různá družstva téhož klubu 
 

článek 15 
 
Hráči uvedení na soupisce mohou startovat v soutěžních utkáních za družstvo, na jehož 
soupisce jsou uvedeni. Za družstvo v nižší soutěži (z "A" za "B") mohou nastoupit vždy 
nejvýše 3 hráči bez dalšího omezení, za družstvo ve vyšší soutěži (z "B" do "A") může 
nastoupit vždy 5 hráčů bez dalšího omezení. Start hráčů za družstvo o více než jednu soutěž 



Verze 2020/2021 – aktualizace 15. 8. 2020 

 

(z "A" za "C" a naopak, apod.) je zakázán. Neoprávněné nastoupení v rozporu s tímto 
ustanovením bude postiženo herními důsledky i disciplinárně. 
 

Hostování 
 

článek 16 
 

1. Každý tým si může napsat na soupisku maximálně 3 hostující hráče a všichni 
mohou nastoupit do utkání.  

2. Hráč zapsaný na soupisce týmu jako kmenový, nesmí již být v tom samém týmu A, 
B apod. zapsán jako host.  

3. Hráč může být zapsán na soupisku jako host maximálně ve třech týmech 
odlišných od kmenového. 

 

Starty cizinců 
 

článek 17 
 

1. Na soupisce může být libovolný počet cizích státních příslušníků, jejich počet v utkání 
také není omezen.  

2. V utkání musí být přítomen člen družstva, který v případě potřeby zprostředkuje 
překlad cizímu státnímu příslušníku nehovořícímu česky. 

 

Porušení ustanovení o soupisce 
 

článek 18 
 
Zneužití soupisky, její falšování, nenastoupení hráčů ze soupisky podle předpisu a uvádění 
nepravdivých údajů bude podle charakteru a intenzity porušení postihováno pořádkovými 
pokutami a disciplinárními tresty. 
 

Vybavení hráčů 
 

článek 19 
 

1. Krajský přebor:  
Každé mužstvo je povinno mít pro utkání dvě barevně rozdílné soupravy dresů. 
Dresy musí být opatřeny čísly. Trenky musí být jednotné barvy. Štulpny musí být 
jednotné barvy. Brankář musí mít dres barevně odlišný od obou týmů a označen 
číslem. 

 
2. Městský přebor a ostatní nižší soutěže:  

Každé mužstvo je povinno mít k utkání sadu dresů opatřených čísly. Brankář musí 
mít dres barevně odlišný od obou týmů a označen číslem. 

 
Pokud se mění hráč s brankářem, musí mít dres odlišné barvy od spoluhráčů, protihráčů a 
soupeřova brankáře a označen stejným číslem, s jakým nastupoval v poli, a musí tak 
učinit dle Pravidel futsalu APF. 
 
V případě nedostatečného rozlišení dresů obou soupeřů se musí přizpůsobit tým uvedený v 
rozpise utkání jako hostující. 
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Povinnosti a práva členů družstva 
 

Vymezení členů družstva 
 

článek 20 
 

1.  Za členy družstva jsou považováni: 
a. všichni hráči družstva, včetně vystřídaných, ze hry odvolaných a vyloučených 

hráčů 
b. vedoucí družstva 
c. trenér (ři) a asistent (i) trenéra družstva  

2. Celkový počet osob v prostoru pro náhradníky nesmí omezovat činnost rozhodčích, 
Služby nebo členů soupeřova družstva.  

3. Pouze členové družstva se při utkání mohou zdržovat na lavici pro příslušníky 
družstva, pokud pravidla futsalu APF nestanoví jinak.  

4. Je-li některý z členů družstva během utkání z prostoru hřiště vykázán, plní jeho 
povinnosti uložené mu pravidly futsalu APF, tímto SŘ a Propozicemi jiný člen 
družstva.  

5. Všichni členové družstva zdržující se během utkání v ohraničeném prostoru hřiště 
musí být v zápisu o utkání uvedeni jménem a příjmením a pokud to Propozice 
soutěže vyžadují, musí být označeni a vystrojeni způsobem v nich definovaným. 

 

Vedoucí družstva a trenér 
 

článek 21 
 

1. Vedoucí družstva, pokud je v soutěži vyžadován Propozicemi, je povinen zejména: 
a. Dbát na kázeň a pořádek v družstvu.  
b. Vyplnit zápis o utkání řádně tak, aby mohl být předán ke kontrole rozhodčímu 

utkání nejpozději 10 minut před úředním začátkem utkání, pokud Propozice 
nestanoví jinou lhůtu.  

c. Znát a dodržovat všechna ustanovení tohoto SŘ, Pravidel futsalu APF, DŘ, 
Propozic a dalších směrnic a pokynů vydaných řídícími orgány.  

d. Před utkáním, během něj i po něm respektovat všechny pokyny rozhodčího a 
prokázat na žádost rozhodčího svou totožnost.  

2. Trenér a asistent trenéra družstva, pokud jsou uvedeni v zápise o utkání, jsou povinni 
zejména:  

a. Dbát s vedoucím družstva na kázeň a pořádek v družstvu.  
b. Znát a dodržovat všechna ustanovení tohoto SŘ, Pravidel futsalu APF, DŘ a 

Propozicemi.  
c. Chovat se na ploše i mimo ni ukázněně, respektovat pokyny rozhodčího a na 

jeho pokyn prokázat svou totožnost.  
d. Trenér a v případě jeho nepřítomnosti asistent trenéra mají právo si vyžádat 

oddechový čas. 
 

Hráči 
 

článek 22 
 
Hráči družstva jsou povinni zejména:  

1. Chovat se na hrací ploše i mimo ni ukázněně, respektovat rozhodnutí i pokyny 
rozhodčích, členů řídících komisí APF. 

2. Znát a dodržovat Pravidla futsalu APF a základní ustanovení SŘ a Propozic.  
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3. Po skončení utkání opustit hřiště v souladu s pravidly. Propozice mohou blíže upravit 
provádění tohoto opatření a v případě porušení jeho disciplinární postih. 

4. Uklidit prostor kolem laviček náhradníků. 
5. Nepoužívat zakázaných podpůrných prostředků (dopingu).  
6. Podřídit se rozhodnutím a opatřením řídících orgánů APF a jeho subkomisí. 

 

Kapitán 
 

článek 23 
 
Kapitán družstva je povinen zejména:  

1. Dbát spolu s vedoucím, trenérem a asistentem trenéra družstva na kázeň a pořádek v 
družstvu. 

2. Doplnit nebo opravit údaje v zápise o utkání ve smyslu čl. 42 a 43 tohoto SŘ.  
3. Podepsat před i po utkání zápis o utkání a tím potvrdit správnost údajů uvedených v 

zápise. Tato povinnost zakládá u kapitána družstva odpovědnost za neoprávněný 
start hráče či hráčů.  

4. Oznámit rozhodčímu vyžádání oddechového času, pokud to Propozice nestanoví 
jinak.  

5. Být označen na levém rukávě páskou barevně odlišenou od barvy dresů dle pravidel.  
6. Po utkání zajistit a provést zejména: 

a. společný pozdrav družstva s hráči soupeře a rozhodčími 
b. převzít Registrační průkazy 
c. potvrdit v zápise o utkání totožnost vyloučených a napomínaných hráčů 
d. vyslechnout připomínky rozhodčího 

 
Kapitán družstva je oprávněn zejména: 

1. Dotazovat se rozhodčího na důvody jeho rozhodnutí.  
2. Před začátkem utkání požadovat od rozhodčího kontrolu totožnosti hráčů soupeře ve 

smyslu čl. 33 tohoto SŘ.  
3. Před začátkem utkání si opsat údaje uvedené v zápisu o utkání.  
4. Požadovat od rozhodčího uvedení námitek do zápisu o utkání a to nejpozději před 

podpisem zápisu o utkání po skončení utkání. Námitky lze uplatnit zejména proti:  
a) příslušenství hrací plochy a vybavení hřiště (haly) 
b) startu, případně nastoupení některého z hráčů soupeřova družstva 
c) výstroji hráčů soupeřova družstva 
d) výsledku utkání  
e) neregulérnímu průběhu utkání (nikoli však proti výkonu rozhodčího) 
f) popisu přestupků nebo popisu provinění členů družstva 
g) popisu provinění funkcionářů družstva 

 
Za neregulérní průběh utkání se považuje, jestliže např.: 

1. část nebo celé utkání se hrálo za velmi špatné viditelnosti nebo 
2. část nebo celé utkání se hrálo za velice špatných povětrnostních podmínek nebo 
3. část nebo celé utkání se hrálo na hrací ploše, která nebyla pro hru způsobilá, apod. 

 
Námitky zapíše rozhodčí do Zápisu o utkání a kapitán je povinen je podepsat. 
 
Kapitán nemůže vznášet do Zápisu o utkání námitky k výkonu rozhodčího. Připomínky k 

výkonu rozhodčího lze uplatnit pouze formou, kterou stanovuje Soutěžní řád. 
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Provinění klubu a družstva 
 

článek 24 
 
Přestupky proti ustanovením tohoto SŘ, Propozicím a ostatním normám a nařízením řídících 
orgánů budou trestány v souladu s Disciplinárním řádem.  
Herními důsledky, tj. vyhlášením kontumačního výsledku, mohou být postižena družstva, 
jestliže poruší ta ustanovení SŘ a Disciplinárního řádu, kde je výslovně stanoveno, že postih 
herními důsledky je možný, zejména pak dopustí-li se následujících provinění:  

1. Nenastoupí-li družstvo (družstva) k soutěžnímu utkání. 
2. Odmítne-li družstvo identifikaci. 
3. Dojde-li k inzultaci rozhodčího některým členem družstva.  
4. Dojde-li k ovlivnění utkání způsobem, který odporuje principu poctivého soutěžení. 
5. Jestliže hráč startuje neoprávněně. 

Neoprávněným startem se rozumí: 

a. nesplnění podmínek dle čl.13 SŘ (a to i v případě dodatečně prokázaného 
provinění) 

b. nastoupení na cizí osobní doklad 
c. start v klubu, ve kterém není řádně registrován (hostování apod.)  
d. start v době, kdy mu běží trest zastavení závodní činnosti (Pokud má tým více 

zápasů mezi zasedáními disciplinární komise a hráč má zastavenu činnost na 
menší počet zápasů, jsou kontumovány pouze zápasy související se 
zastavením závodní činnosti. Výsledky zbývajících zápasů zůstávají v platnosti. 
Další případný trest je následně řešen pouze vůči provinivšímu se hráči a to 
v souladu s Disciplinárním řádem.) 

e. start vyloučeného hráče v předchozím zápase o jehož provinění disciplinární 
komise ještě nerozhodla  

f. nastoupení hráče (hráčů) ze soupisky družstva za jiné družstvo klubu ze 
soupisky vyšší nebo nižší soutěže v rozporu s čl. 16 tohoto SŘ  

g. odmítnutí kontroly totožnosti nebo jestliže se jí hráč vyhnul  
h. prokázané nastoupení hráče ze soupisky družstva, který není uveden v Zápisu 

o utkání 
 

Definice startu hráče 
 
Za start (nastoupení) hráče v utkání se považuje skutečnost, že hráč je uveden v sestavě 
družstva v zápisu o utkání. Sestava je v tom smyslu platná, je-li před utkáním stvrzena 
podpisem kapitána podle čl. 42 tohoto SŘ. 
 

Zvláštní ustanovení o provinění družstev 
 

článek 25 
 

1. STK nebo DK může rozhodnout o herních důsledcích i tehdy, když nebyly podány 
námitky.  

2. O herním důsledku může STK nebo DK rozhodnout do 3 měsíců ode dne jeho sehrání, 
zpravidla však do závěru příslušného soutěžního ročníku (do posledního kola). Taková 
rozhodnutí však nesmí mít za následek změnu účastníka v již rozehrané soutěži. 

 

Pořadatel utkání 
 

článek 26 
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1. Pořadatelem soutěžních utkání je APF.  
2. Členové APF a osoby pohybující se v areálech z důvodu přítomnosti členů APF jsou 

povinni řídit se návštěvním řádem majitele areálů.  
3. Proti osobám dle odstavce 2, které narušují veřejný pořádek a budou zjištěny, bude 

zavedeno disciplinární, správní či trestní řízení dle závažnosti narušení veřejného 
pořádku.  
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Hala, hřiště 
 

Hrací plocha 
 

článek 27 
 

1. Utkání všech soutěží se hrají pouze v těch halách a na hřištích, které určí STK.  
2. V případě poruchy na zařízení či přerušení dodávky el. proudu ze sítě zabraňující 

pokračování utkání se stanoví čekací doba na odstranění poruchy dle možností 
pronajatých prostor. Rozhodčí hru přeruší a vyčká nejdéle po čekací dobu 
stanovenou pro znovuzahájení přerušeného utkání.  

3. Bude-li dodávka el. proudu nebo porucha na zařízení přesahovat stanovenou čekací 
dobu a nejsou-li předpoklady pro znovuzahájení utkání, rozhodčí utkání ukončí a 
utkání se bude považovat za nedohrané. STK stanoví nový termín utkání (nebo 
dohrávky utkání) po prověření okolností, které zavinily nedohrání utkání. 

 

Způsobilost hrací plochy 
 

článek 28 
 
O způsobilosti hrací plochy ke hře rozhoduje výhradně hlavní rozhodčí. Při rozhodování 
postupuje podle pravidel futsalu APF a musí dbát na to, aby nebylo ohroženo zdraví či 
bezpečnost hráčů, ale též na to, aby zbytečně nebyl poškozen sport. O další způsobilosti 
hrací plochy rozhodne STK. 
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Utkání 
 

Termíny a začátky utkání 
 

článek 29 
 

1. Termíny a začátky utkání určuje STK. Tyto termíny jsou závazné pro všechna družstva 
příslušné soutěže.  

2. Řídící orgán soutěže má právo ve výjimečných a odůvodněných případech provádět 
změny v Termínové listině. 

 

Zveřejnění rozpisů 
 

článek 30 
 
STK zveřejní před zahájením dané části soutěží rozpis všech utkání pro danou část soutěží s 
uvedením termínu, hodiny začátku a místa utkání. Rozpis je pro kluby závazný a utkání není 
třeba STK ani soupeřům již dále hlásit či potvrzovat. 
 

Odklady utkání 
 

článek 31 
 

1. Odklady v Krajském přeboru jsou možné jen ve výjimečných případech. O 
případném odložení utkání rozhoduje STK a DK APF 

 
2. V Městském přeboru a nižších soutěžích má každý tým právo požádat o odklad 

svého zápasu jednou za půlsezonu. 
 

Podmínky pro schválení odkladu:  
a) Žádost podat mailem na stk@futsalpm.cz minimálně 2 týdny před plánovaným 

termínem utkání nebo do 5 dnů od zveřejnění rozpisu pro příslušnou část 
soutěže.  

b) V případě mimořádné epidemie v týmu je při žádání o odklad tým povinen 
doložit potvrzení o zdravotních komplikacích u více jak poloviny kmenových 
hráčů. Toto potvrzení je nutné poslat jako naskenovanou přílohu v mailu. Tato 
žádost musí být poslána minimálně 24 hodin před začátkem utkání.  

c) Termín dohrávky je pro odkládajícího závazný. Pokud je to s ohledem na kapacity 
hřišť možné, budou soupeři nabídnuty 3 termíny pro dohrávku, z nichž si musí do 
7 dnů jeden termín vybrat. Pokud tak neučiní nebo pokud nejsou k dispozici volné 
kapacity hřišť, vybere termín STK a tento je pak pro všechny závazný.  

d) Pokud je utkání odloženo pro neočekávané okolnosti (nezpůsobilý terén, 
zrušení pronájmu hřiště apod.), určí nový termín STK a ten je pro všechny 
závazný. 

 

Zahájení utkání a nástup družstva 
 

článek 32 
 
Družstvo je povinno nastoupit k utkání ve stanovenou dobu. Rozhodčí zahájí hru:  

1. je-li na hrací ploše přítomen podle pravidel stanovený minimální počet hráčů každého 
družstva s řádnou výstrojí 

2. jsou vyplněny sestavy v zápise o utkání 
3. směrodatné pro posouzení času jsou hodinky rozhodčího 
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Kontrola totožnosti 
 

článek 33 
 

1. Kontrolu totožnosti hráčů a náhradníků družstev je možné na vyžádání Služby 

nebo kapitána provést hromadně po podpisu zápisu kapitánem před utkáním a 

nejpozději před zahájením druhého poločasu utkání, v případě doplňování hráčů 

do zápisu o utkání v průběhu druhého poločasu pak individuálně i po ukončení 

utkání nejpozději však do podpisu zápisu oběma kapitány po ukončení utkání.  
2. Kontrolu provádí rozhodčí za asistence Služby a obou kapitánů. Kontrolovaný hráč 

má povinnost se prokázat dokladem, který obsahuje fotografii, jméno, příjmení a 
datum narození. Výsledek kontroly uvede Služba do Zápisu o utkání.  

3. Kontrolu totožnosti družstva je u kontrolovaného družstva povinen zabezpečit 
kapitán. Pokud hráč, hráči nebo celé družstvo odmítne kontrolu totožnosti, uvede 
tuto skutečnost rozhodčí do Zápisu o utkání. Dohrání takového utkání je na 
posouzení rozhodčího. Disciplinární následky nebo kontumace utkání je dále v 
kompetenci DK.  

4. Neprokázání totožnosti nemusí být důvodem pro kontumaci utkání, pokud 

totožnost byla prokázána na jednání DK a hráč nastoupil oprávněně. 
 

Čekací doba 
 

článek 34 
 
Čekací doba není povolena. Sporné situace řeší na místě rozhodčí. Pokud rozhodčí ví, že 
hráči jednoho nebo obou týmů nejsou sice v dostatečném počtu na hřišti, ale jsou již na 
místě (v šatně nebo na cestě z ní) je povinen počkat, ne však déle než deset minut po úředně 
stanoveném začátku utkání. Pozdní příchod týmu rozhodčí uvede do zápisu a tým bude 
pokutován v souladu s disciplinárním řádem. 
 

Přerušení a předčasné ukončení utkání 
 

článek 35 
 

1. Rozhodčí utkání přeruší nebo předčasně ukončí z příčin uvedených v odpovídajících 
článcích Pravidel futsalu APF.  

2. Přeruší-li rozhodčí utkání a utkání nebude dohráno, rozhodne o jeho osudu DK a STK.  
3. O nesehraném či předčasně ukončeném utkání rozhodne DK a STK zpravidla takto:  

a. pokud není prokázána příčinná souvislost mezi zaviněním družstev či klubů a 
nesehraným, předčasně ukončeným utkáním, může být řídícím orgánem 
nařízeno sehrání zápasu v novém termínu  

b. pokud bude prokázána příčinná souvislost mezi zaviněním družstva či klubu a 
nesehraným, předčasně ukončeným utkáním, musí být takové družstvo 
potrestáno herními a disciplinárními důsledky  

c. pokud si to situace vyžádá, může DK nebo STK rozhodnout i jinak 
 

Společná ustanovení k řízení utkání 
 

článek 36 
 

1. Za to, že utkání proběhne v souladu s Pravidly futsalu APF, tímto SŘ a Propozicemi 
odpovídá kapitán, vedoucí družstva a trenér. Za správný průběh utkání dále odpovídá 
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rozhodčí a kapitáni. Osoby odpovědné za nesprávné řízení utkání mohou být 
potrestány v souladu s Disciplinárním řádem.  

2. Rozhodčí, který připustí nesprávné řízení utkání, je odpovědný ve smyslu čl. 37 
tohoto SŘ. 
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Rozhodčí 
 

Základní ustanovení 
 

článek 37 
 

1. Komise rozhodčích (dále jen KR) deleguje rozhodčí k řízení utkání.  
2. Proti výkonu rozhodčího lze vznášet dodatečné námitky pouze v případě, kdy 

rozhodčí prokazatelně porušuje ustanovení Pravidel futsalu APF.  
3. Pokud rozhodčí poruší některou z povinností stanovenou tímto SŘ, Propozicemi nebo 

Pravidly futsalu APF, postupuje KR dle závažnosti takto: 
a) upozorní na porušení povinností s možností sankce při jejím opakování 
b) omezí delegace na další utkání 
c) předá disciplinární komisi podnět k zahájení disciplinárního řízení 

 

Práva a povinnosti delegovaných rozhodčích 
 

článek 38 
 
Delegovaný rozhodčí je povinen řídit se zejména tímto SŘ a příslušnými Propozicemi:  

1. Dostavit se na místo utkání před stanoveným začátkem utkání a to vybaven 
předpisovou výstrojí a ve stavu celkové připravenosti k výkonu své funkce.  

2. Před nástupem družstev k utkání provést kontrolu hrací výstroje hráčů obou 
družstev.  

3. Při inzultaci rozhodčího hráčem nebo náhradníkem družstva, divákem, či jiným 
subjektem uvede tuto skutečnost do zápisu o utkání.  

4. Nepřipustit k utkání hráče, u kterého bylo zjištěno nesplnění některé z podmínek 
startu hráče dle čl.13b tohoto SŘ. Dále nepřipustí k utkání hráče, z jehož průkazu 
totožnosti je identifikace hráče a zjišťování údajů nemožná nebo nejistá a hráče, 
jehož průkaz totožnosti je natolik poškozen, že by bylo možno neoprávněně měnit 
údaje v něm obsažené a fotografii, či jehož průkaz totožnosti vyvolává jiné podezření 
o falsifikaci apod.  

5. Zahájit utkání v úředně stanoveném začátku nástupem obou družstev. 
6. Řídit utkání dle Pravidel futsalu APF.  
7. Dodržet hrací dobu a délku přestávky stanovenou Pravidly futsalu APF event. 

Propozicemi.  
8. Doplnit po utkání zápis případnými námitkami kapitánů a předložit jim je k podpisu, 

včetně záznamu o vyloučených a napomínaných hráčích s uvedením jejich přestupků.  
9. Dále v zápise o utkání uvést:  

a. námitky kapitána družstva proti startu některého soupeřova hráče, hráčů či 
celého družstva  

b. vyloučené, napomínané nebo i ostatní provinivší se hráče, funkcionáře, 
diváky, event. další účastníky utkání s dostatečným vysvětlením a uvedením 
jejich provinění či přestupků.  

c. přestupky hráčů, funkcionářů, diváků nebo ostatních účastníků utkání na 
základě sdělení člena APF, pověřeného kontrolou rozhodčích či průběhu 
utkání, které jsou disciplinárním proviněním a které hlavní rozhodčí neviděl 
nebo vidět nemohl  

d. ostatní údaje vyžadované zápisem o utkání, zejména podle pravidel a rozpisu 
soutěže  

10. Omluvit se bez zbytečného odkladu KR, jakmile nastanou skutečnosti bránící mu 
dostavit se k utkání dle oznámené nominace.  
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11. Delegovaný rozhodčí má právo s konečnou platností rozhodovat o způsobilosti hrací 
plochy, o přerušení utkání a jeho pokračování nebo o jeho předčasném ukončení 
podle dalších ustanovení SŘ a pravidel. 

 

Absence delegovaných rozhodčích 
 

článek 39 
 

1. Družstva jsou povinna utkání odehrát i v případě, kdy se delegovaný rozhodčí 
nedostaví.  

2. Pokud není přítomen delegovaný rozhodčí, jsou kapitáni obou družstev povinni se 
dohodnout na laickém rozhodčím. Laický rozhodčí musí být pravidel znalá a nezaujatá 
osoba.  

3. V případě, že se kapitáni obou mužstev nedohodnou na laickém rozhodčím, navrhnou 
oba kluby svého kandidáta a o rozhodčím se rozhodne losem. Dohoda nebo výsledek 
losování musí být uvedena ještě před začátkem utkání v zápise o utkání a podepsána 
oběma kapitány.  

4. Dostaví-li se delegovaný rozhodčí k utkání, které převzal a řídí laický rozhodčí, 
převezme od něj po zjištění všech skutečností řízení utkání a v utkání pokračuje.  

5. Laičtí rozhodčí, kteří se ujmou řízení utkání, mají všechna práva i povinnosti 
delegovaných rozhodčích. 

 

Služba 
 

Základní ustanovení 
 

článek 40 
 

1. Pro každý zápas je přítomna osoba vykonávající Službu (dále jen Služba), která se řídí 
právy a povinnostmi dle čl. 41.  

2. Služba je delegována KR nebo STK nebo osobou KR nebo STK pověřenou.  
3. V případě nepřítomnosti Služby může přebrat její povinnosti delegovaný rozhodčí 

nebo jiná osoba dodatečně pověřená přítomným členem KR nebo STK. 
 

Práva a povinnosti Služby 
 

článek 41 
 
Služba je zodpovědná za: 

1. Řádně vyplněné záhlaví Zápisu o utkání. 
2. Kontrolu hráčů uvedených v Zápise o utkání dle Registračních či Občanských 

průkazů.  
3. Vyhotovení zápisu po utkání dle požadavku rozhodčího daného utkání. 
4. Obsluhu časomíry a ukazatele skóre, je-li jimi hřiště vybaveno. 

 
Služba má právo:  

1. Odmítnout zapsat do Zápisu o utkání námitky všech členů družstev, dokud to 
neschválí rozhodčí delegovaný k danému utkání.  

2. Zadržet Registrační průkaz při vyloučení hráče v utkání nebo při zjištění, že 
Registrační průkaz je již neplatný.  

3. Upozornit rozhodčího na hráče, u něhož je pochybnost, že není uveden v Zápise o 
utkání nebo nastoupil na Registrační průkaz jiného hráče. 
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Zápis o utkání 
 

Ověření před utkáním 
 

článek 42 
 

1. Zápis o utkání musí být vyplněn ve všech položkách čitelně hůlkovým písmem. 
Příjmení a jména musí být uvedena celá v souladu s Registračním průkazem.  

2. Správnost sestavy v Zápise o utkání ověří kapitáni družstev vlastnoručními podpisy 
před utkáním. Kapitán družstva je oprávněn před začátkem utkání požádat 
rozhodčího o kontrolu totožnosti dle čl. 33 v jeho přítomnosti a opsat si údaje v 
zápise o utkání ještě před utkáním v něm uvedené.  

3. Veškeré údaje do zápisu o utkání je oprávněna uvádět jen Služba, kromě uvedení 
sestav družstva a složení realizačních týmů družstev. 

 

Potvrzení po utkání 
 

článek 43 
 

1. Kapitáni družstev nebo jejich zástupci potvrdí po ukončení utkání podpisem v Zápise 
o utkání totožnost vyloučených a napomínaných hráčů, popis přestupků uvedený 
rozhodčím a převzetí Registračních průkazů. Pokud některý z kapitánů družstva 
odmítne podepsat popis přestupků nebo totožnost hráče, uvede to rozhodčí do 
zápisu s udáním všech podrobností.  

2. Vedoucí družstva nebo kapitán je oprávněn po skončeném utkání opsat si ze zápisu 
popis provinění hráče pro disciplinární řízení.  

3. V případě prokazatelné chyby v zápise nebo v počítání či evidenci gólů může STK 
případně DK výsledek utkání upravit podle skutečnosti na hřišti. 

 

Doplnění hráče v průběhu utkání a po utkání 
 

článek 44 
 
Doplnění hráče do Zápisu o utkání po zahájení utkání je možné. Tato skutečnost musí být 
Službou uvedena v Zápise o utkání a případné následky určí DK. 
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Hodnocení výsledků v soutěžích 
 

Bodové ohodnocení 
 

článek 45 
 
Za vítězství v utkání se družstvu přidělují 3 body a za nerozhodný výsledek v utkání se oběma 
družstvům přiděluje 1 bod, nestanoví-li STK jinak. 
 

Kontumace 
 

článek 46 
 

1. Družstvu, v jehož prospěch byl vyhlášen kontumační výsledek se přidělují 3 body a 
aktivní brankový poměr 5:0. Družstvu, v jehož neprospěch byl vyhlášen kontumační 
výsledek se nepřidělí žádný bod a započítá se mu pasivní brankový poměr 0:5.  

2. Pokud družstvo, v jehož prospěch byl vyhlášen kontumační výsledek dosáhlo při 
utkání příznivějšího brankového poměru, platí výsledek dosažený na hřišti.  

3. Pokud byl vyhlášen kontumační výsledek v neprospěch obou družstev, nepřidělí se 
družstvům žádný bod a oběma se započítá pasivní brankový poměr 0:5.  

4. Žluté a červené karty, starty hráčů a vstřelené branky se započítávají do evidence a 
statistik. 

 

Následky kontumovaných utkání 
 

článek 47 
 

1. Družstvo, v jehož neprospěch budou vyhlášeny 3 kontumační výsledky v průběhu 
jednoho ročníku soutěže jako důsledek nedostavení se, bude řídícím orgánem 
soutěže vyloučeno ze soutěže bez ohledu na počet získaných bodů. Vzhledem k 
charakteru soutěže lze v Rozpisu soutěží stanovit i jinak.  

2. Pokud bylo družstvo ze soutěže vyloučeno nebo vystoupilo ze soutěže kdykoliv před 
jejím ukončením, všechny výsledky dané části soutěže se kontumují 0:5 v jeho 
neprospěch (tzn. pokud je družstvo vyloučeno v průběhu jara v systému podzim - 
jaro, zůstávají podzimní výsledky v platnosti). Pokuty a tresty udělené do data 
vyloučení nebo vystoupení družstva zůstávají v platnosti.  

3. Družstvo, které bylo ze soutěže vyloučeno nebo vystoupilo, se nemůže vrátit do 
soutěže rozehraného ročníku. Považuje se vždy za sestupující družstvo. 

 

Řešení přestupků 
 

článek 48 
 
Všechna porušení ustanovení SŘ, Propozic, ostatních směrnic, předpisů, norem a pokynů řeší 
STK a DK a podle přestupků provádí příslušná opatření, která spadají do její působnosti buď 
sama nebo je postupuje příslušné odborné komisi. 
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Ostatní soutěže 
 

Soutěže mládeže 
 

článek 49 
 
Soutěže mládeže nejsou aktuálně v rámci APF organizovány. V případě jejich zřízení bude SŘ 
doplněn před započetím daného soutěžního ročníku. 
 

Organizace Poháru APF 
 

článek 50 
 

1. Poháru APF se zúčastňují družstva ze soutěží řízených APF. Podmínky účasti, hrací 
systém, ekonomická pravidla, termíny a další náležitosti stanoví STK v příslušných 
Propozicích.  

2. Pro řízení pohárových soutěží platí přiměřená ustanovení SŘ, pokud Propozice 
nestanoví něco jiného. Propozice však musí respektovat ustanovení SŘ a mohou se 
od nich odchylovat jen potud, pokud je není možné aplikovat na pohárovou soutěž. 

 

Soutěže s upravenými pravidly 
 

článek 51 
 

1. V zájmu rozvoje a rozšíření futsalu je možné vyhlašovat jednorázové soutěže s 
upravenými pravidly. Takovými soutěžemi jsou zejména turnaje se zkrácenou hrací 
dobou, apod. nikoliv však s odlišným počtem hráčů a odlišným míčem.  

2. Při schvalování soutěží, v nichž se hrají utkání podle upravených pravidel, se 
postupuje dle ustanovení tohoto SŘ. 
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Námitky a odvolání 
 

Námitky 
 

článek 52 
 
Kapitán má právo vznést námitky proti skutečnostem známým mu před utkáním, v jeho 
průběhu, nebo ihned po ukončení utkání, ale musí je rozhodčímu sdělit nejpozději do 
doby, než kapitáni po utkání podepíší Zápis o utkání. Námitky zapíše Služba na pokyn 
rozhodčího do Zápisu o utkání a kapitán je povinen je podepsat.  
 
Námitky lze uplatnit zejména proti: 

1. porušení ustanovení Pravidel futsalu APF, tohoto SŘ nebo Propozic  
2. porušení dalších platných norem APF zejména: 

a. příslušenství hrací plochy a vybavení hřiště či haly 
b. startu některého z hráčů soupeřova družstva 
c. výstroji hráčů soupeřova družstva  

3. výsledku utkání 
4. popisu přestupků napomínaných a vyloučených hráčů 
5. neregulérnímu průběhu utkání (nikoli však proti výkonu rozhodčích) 

 
Kapitán nemůže vznášet námitky k výkonu rozhodčích. 
 

Dodatečné námitky 
 

článek 53 
 
Dodatečnou námitku je možno podat i v případě, že byly do Zápisu o utkání uvedeny 
námitky. V tomto případě se protest může týkat i jiných záležitostí. Stížnosti proti výkonu 
rozhodčích je třeba podat výhradně cestou dodatečné námitky, zaslané minimálně 
následující den po utkání. 
 

1. Dodatečnou námitku může podat klub,zejména proti: 
a) porušení pravidel futsalu APF 
b) porušení Soutěžního řádu, Propozic a dalších futsalových norem 
c) porušení dalších předpisů APF  

2. Dodatečná námitka, jejíž obsahem je stížnost na chyby rozhodčích, nemůže mít 
vliv na změnu výsledku utkání dosaženého na hřišti, pokud nezávislý orgán 
neprokáže rozhodčímu úmysl ovlivnit výsledek.  

3. Dodatečnou námitku je nutné zaslat e-mailem příslušnému řídícímu orgánu.  
4. Příslušný řídící orgán si může vyžádat vyjádření ostatních účastníků. Pokud soupeř či 

strana nezašlou vyjádření k dodatečné námitce vůbec nebo opožděně, řídící orgán je 
oprávněn projednat dodatečnou námitku bez přihlédnutí k jejich stanovisku.  

5. Na dodatečnou námitku je řídící orgán povinen zaslat iniciátorovi odpověď.  
6. Pokud je prokázáno, že námitky jsou založeny na úmyslně nepravdivých údajích, 

bude takové jednání potrestáno disciplinárně. 
 

Odvolání 
 

článek 54 
 
Odvolání proti rozhodnutí o námitkách, které v 1. stupni vydal řídící orgán, je možno zaslat 
e-mailem Organizační komisi APF. 
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Závěrečná ustanovení 
 

článek 55 
 

1. Tento SŘ APF byl schválen OK a vstupuje v platnost dnem 15. 8. 2020.  
Závazný výklad tohoto SŘ provádí pouze OK nebo příslušná odborná komise, 
kterou OK výkladem pověří.  

2. Přijetím tohoto SŘ se ruší platnost všech předchozích verzí SŘ. 
 
 
 
 
 
 
 
 


