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                                                      PROPOZICE  
mistrovských soutěží SÁLOVÝ FOTBAL-FUTSAL  2022/2023 - Praha 

 

Přihlášky a startovné 
Do soutěže byla zařazena všechna družstva, která uhradila ve stanoveném termínu  startovné a 

souhlasila se zaslanými informacemi k letošní soutěži. Vedoucí družstva (nebo určený 

zástupce), obdrží  herní rozpis soutěže a soupisku z PC, kterou je nutno opravit a zaslat 

doplněnou a opravenou zpět   na adresu: milasuchankova@volny.cz  

Termín odevzdání je nejpozději do   20.10.2022. 

 

Nezapomeňte zkontrolovat údaje a hlavně OPRAVTE telefonické spojení u vedoucího a 

zástupce družstva, (nebo určeného zástupce)  mobilní telefony a kontaktní  e-mail. 

Členské příspěvky a doplatek zálohy na pokuty,  je možné zaslat  na účet MŠSF-Praha,  

č.ú.: 29332041/0100,  a to také  do 20.10.2022. 

 Platby členských příspěvků a doplatky záloh na pokuty, můžete provést také po 

telefonické domluvě  přímo v kanceláři. 

 

Startovné:              

Pro všechny soutěže 10.000,- Kč               

 

V případě, že družstvo samo odstoupí ze soutěže po provedených platbách, veškeré 

platby jsou NEVRATNÉ !   

 

V případě, že bude nutné soutěže z nenadálých důvodů ukončit, budou náklady za 

odehraná utkání rozpočítány a zbývající částka vrácena.                                            
                         

 

Evidence hráčů, družstev a členské základny 

Vedoucí družstva  zašle v uvedeném  termínu opravenou a doplněnou soupisku obsahující: 

- název družstva 

- minimálně 8 hráčů, jméno, příjmení, datum narození, adresa 

- jméno, příjmení , adresa , telefon, e-mail – vedoucího a zástupce družstva 

- v případě, že chcete zrušit registraci družstva, vyplní a odevzdá vedoucí družstva 

formulář o zrušení (viz www stránky – rubrika dokumenty) 

 

 V zaslané soupisce neškrtejte, nemažte jména a nepřepisujte údaje. 
Vyřazené hráče, dopsané hráče, opravy adresy atd., napište pod zaslanou soupisku. 

 
Doplňovat soupisku je možné do počtu 25 členů (do počtu 25 se počítají i funkcionáři 

v záhlaví formuláře,(za 100,- Kč čl. př.) další členové (libovolný počet) uhradí částku ve výši 

600,- Kč v průběhu celé sezóny (viz formulář o doplnění hráče). Každý člen (hráč i 

funkcionář) musí mít zaplacen členský příspěvek (100,- Kč na člena a rok). Hráč bez  

řádného zaregistrování nebude připuštěn ke hře a nesmí se zdržovat ani na lavičce 

družstva při utkání, ani jinak zastupovat družstvo (služba atd.). 

 

 

NOVÉHO HRÁČE MŮŽETE ZAREGISTROVAT I NA TURNAJI, PO PŘEDLOŽENÍ 

OBČANSKÉHO PRŮKAZU  A UHRAZENÍ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU. 
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Veteránská liga se hraje pouze na soupisky, pokud je hráč registrován i u jiného 

družstva, hrající CL, KL, I. ligu, uvede vedoucí do soupisky místo adresy jméno 

mateřského družstva. 

Soupisky budou  překontrolovány  delegátem a budou po dobu utkání k dispozici u stolku 

časomíry. Po utkání budou  soupisky uloženy u vedoucího příslušné ligy nebo delegáta 

turnaje.  

V případě disciplinárního přestupku hráče nebo funkcionáře, zapíše  vyjádření  rozhodčí nebo 

delegát v zápise o utkání a  předá jen DK MŠSF-Praha. Za dodržení těchto podmínek a 

správnost uvedených údajů na soupisce a v zápise o utkání odpovídá vedoucí družstva, v jeho 

nepřítomnosti kapitán družstva a delegát utkání. 

 
Postup při zrušení registrace, hostování a přestupu – viz Řády ČFSF. 

 

 

Hrací systémy soutěží – haly uvedeny v rozpisech 

     

 

Krajská liga   6  družstev , tříkolově každý s každým          

                                                                             
Postupující    Mistr Prahy má právo postupu do CL 

      

Sestupující družstvo  na  6. místě  do I. městské ligy 

   

I. městská liga 6 družstev,  tříkolově  každý s každým 

  

Postupující    družstva  na 1. místě do KL   

 

Veteránská liga   5 družstev, tříkolově  každý s každým   

           
Postupující Vítěz  do republikového finále. Vítěz ČR do PMEZ. 

 

Upřesnění k VL   Na soupisce mohou být i hráči, kteří jsou  na  

                                                           soupiskách družstev, hrajících v soutěžích CL, KL a I.  

                                                           ligy za jiné družstvo. 

Hráči,  kteří nejsou registrováni v žádném z výše 

uvedených družstev, zaplatí členský poplatek 100,- Kč. 

     Startovat mohou hráči, kteří v daném roce dovrší 

     40 let věku a více. 

      

Tresty udělené v ostatních soutěžích se nepřenášejí do  

VL a tresty z VL se nepřenášejí do ostatních  soutěží,   

(vyjma závažných případů – např. napadení F,R,D atd.) 

 

Hala TJ Jižní Město Chodov – Praha 11, Mírového hnutí 2137/7 – MHD Brodského 154,170,177,181,182,197 
vchod do haly  je vlevo vedle vchodu do hotelu a po schodech dolů  (nepleťte si s halou JEDENÁCTKA u bazénu) 
 

 

Hala Kunratice v ZŠ – Praha 4, vchod do haly přes školní hřiště z ulice ZA PARKEM , tam lze i parkovat 
 MHD Kunratická škola 165, 193, 203 
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            Platné pro všechny soutěže! 

  

Hrací doba:  2 x 15 minut hrubého času. 

    Poslední 3 minuty druhého poločasu se při  

     přerušení hry zastavuje čas, pokud je stav utkání 

     nerozhodný nebo rozdíl skóre menší než 3 branky. 

 

Dresy:     V případě shodnosti barev dresů, se převléká 

     družstvo uvedené v zápise o utkání jako hosté. 

     Nemá-li k dispozici druhou sadu dresů, budou 

     mu za poplatek 50,- Kč zapůjčeny rozlišováky. 

 

 

Postoupení soutěže:   družstvo, které bude mít právo postupu do vyšší 

     soutěže a nebude mít zájem o postup, může postup 

     přenechat jinému družstvu dle vlastní dohody.  

     O přenechání postupu sepíší vedoucí družstev zápis,  

     který předají s poplatkem do kanceláře MŠSF  

po skončení soutěží. 

     Poplatek hradí družstvo, jemuž byla soutěž přenechána. 

 

Vyhodnocení soutěží:  bude upřesněno na stránkách   

 

        

 

Služba 

Vzhledem k tomu, že jsou zavedeny celobkoky služeb, je nutné, aby na přiděleném turnaji  

aktivně pracovalo minimálně 5 členů družstva, nebo 3 členové na každé 3 utkání,  musí 

řádně řídit utkání a vést zápisy o utkání. 

Služba se nahlásí delegátovi turnaje minimálně 10 minut před plánovaným  začátkem  

prvního utkání služby. Služba se vztahuje na  určená utkání a časy jsou orientační. 

 

- každý tým  je povinen  zkontrolovat si termín  služby , uvedený v rozpisech o utkání a                     

sledovat  webové stránky. 

- každá služba je hodnocena členy MŠSF-Praha, resp. delegáty a v případě 

nekvalitního provedení služby a na základě písemného vyjádření a souhlasu obou 

kapitánů, utkání převezme  delegát a služba bude řešena dle sazebníku pokut. 

- služba úzce spolupracuje s delegátem turnaje a dbá jeho pokynů. 

            sazebník na odkoupení služeb: 

vždy vycházíme z toho, že den zápasu je 0 a den se počítá od 0:01 minut do 24:00. 

- do 28 dnů před včetně   - 500/zápas 

- od 27 do 21 dnů včetně - 600/zápas 

- od 20 do 14 dnů včetně - 700/zápas 

- od 13 do  7 dnů včetně - 1000/zápas 

- od    6 do 3 dne včetně - 1200/zápas 

- od    2 do 1 dne včetně - 1500/zápas 

- nedostavení se na službu bez omluvy - 1700/zápas + 300 jednání ST 
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- Rozhodčí a delegát 

Na odkoupené služby nasazuje rozhodčí KR.  

Delegát na turnaji zastupuje MŠSF-Praha. Je označen visačkou „delegát“ a všichni účastníci 

jsou povinni uposlechnout jeho pokynů. 

 

Tresty, námitky, odvolání 
Tresty, námitky v pražských soutěžích, řeší DK MŠSF-Praha. Odvolání řeší DK ČFSF (viz 

SŘ a DŘ). 

Vedoucí družstva či potrestaný hráč, se může tohoto jednání zúčastnit, ale není to jeho 

povinnost. Informaci o termínu zasedání DK si můžete zjistit u předsedy DK. O trestech hráčů 

jsou informováni delegáti turnajů, kteří předávají hráče po uplynutí trestu zpět  do evidence. 

Přehledy o udělených trestech najdete na www stránkách „Zprávy DK“ a v přehledu 

udělených pokut. 

 

 

 Pravidla 

Soutěž se hraje podle pravidel a schválených dodatků SF. Plné znění na www.salovyfotbal.cz 

 

 VH Prahy schválené výjimky – pouze pro pražské soutěže: 

Auty nemusí být vhazovány obloukem 

Střídačky zůstávají na vlastní polovině družstva 

 

Družstva, která hrají utkání, jsou spolupořadateli utkání a zodpovídají za jeho hladký 

průběh. Při nedostavení se služby, má každé družstvo povinnost dodat delegátovi utkání 

náhradního rozhodčího pro utkání. 

 

Náklady 

Hradí si účastníci sami. Všichni si zodpovídají za věci uložené v šatnách  i  mimo ně. 

Členové hrají na vlastní nebezpečí. 

 

Postihy týmů 

Družstvo, které se nezúčastní dvou mistrovských turnajů nebo 3 utkání, bude ze soutěže 

vyřazeno. Nehraje roli, zda jde o účast omluvenou či neomluvenou. 

Družstvo, které způsobí škodu  na zařízení šaten, hal nebo jiných zařízení, musí škodu v plné 

výši uhradit. 

VV-MŠSF Praha si vyhrazuje právo na změny a doplňky nutné v průběhu soutěže. 

Informováni o nich budou  vedoucí družstev e-mailem a budou uvedeny na   

internetových stránkách. 

Řídící orgán soutěže zastoupený delegátem MŠSF, má pravomoc z organizačních 

důvodů upravit čas mezi poločasy a jednotlivými utkáními. 

 

Sledujte  internet http: www.salovyfotbal.cz 

Správce stránek – Miroslav Hráský 

 

 

Adresa kanceláře:  Štichova 588/9, 149 00 Praha 4 – Jižní Město 

    Tel.: 272925954, mobil: 603344645 

    e-mail: milasuchankova@volny.cz 

 

 

 

http://www.salovyfotbal.cz/
mailto:milasuchankova@volny.cz
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ŘÍZENÍ  SOUTĚŽE – MŠSF    PRAHA 

 

 

Suchánková    Miloslava - předseda VV MŠSF-Praha, + matrika 

        Tel.: 272925954, mobil:603344645 

        e-mail: milasuchankova@volny.cz 

 

Němeček          Jaroslav  - místopředseda, předseda DK  

        Mobil: 737256534 

        e-mail: jarnemecek@volny.cz 

 

 

Suchánek        Jan  - předseda OK, hospodář     

        Mobil: 603851652 

        e-mail: jansuchanek@volny.cz 

 

 

Štechmüller    Jiří     - předseda  STK 

        mobil: 775400542 

        e-mail: predsedaSTK@seznam.cz   

  

 

   

Šebek     Milan  - předseda KR 

                                                             Mobil: 724258690 

        e-mail: milansebek6@seznam.cz  
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Sazebník pokut – platný pro všechny pražské soutěže 

Při vyčerpání zálohy předčasně, je vedoucí družstva povinen zálohu do 7 dnů dorovnat. 

 
Každé družstvo složí zálohu na pokuty ve výši:   KL a I. liga 2.000,- Kč    Veteránská 1.000,- Kč 

            
  
- pozdní zaplacení startovného          300,- Kč 
- pozdní zaplacení členských příspěvků         300,- Kč 
 

- pozdní zaplacení záloh na pokuty         300,- Kč 
- chybně vyplněná nebo pozdě zaslaná soupiska        300,- Kč 
  (při každém započatém týdnu pozdní platby se taxa zvyšuje vždy o 300,- Kč) 
 
- nekvalitně provedená služba (když musí utkání převzít delegát)         600,- Kč 
 

- nedostatečná služba            500,- Kč 
  (účast na službě v nižším počtu  než je určeno = za 1 osobu) 
  (při opakovaném přestupku se taxa zvyšuje vždy o 200,- Kč) 
 

- neúčast na službě + odečet 3 bodů z mistrovské soutěže  + STK    1.700,- Kč 
 

 - ČK za 2 ŽK  v jednom  utkání bez zápisu (stop 1. následné utkání)                     200,- Kč 
    (při opakovaném  přestupku stejného hráče se taxa zvyšuje vždy o 100,- Kč) 
 

 

- ČK za 2 ŽK v jednom utkání se zápisem  (stop dle DK)         400,- Kč 
   (při opakovaném přestupku stejného hráče se taxa zvyšuje vždy o 100,- Kč) 
 

 

 

 - 5 chyb pro jednoho hráče v utkání         100,- Kč 
   (při opakovaném  přestupku   stejného hráče se taxa zvyšuje vždy o 100,- Kč) 
 

 

 

- za každých 5 udělených žlutých karet družstva (načítaných)      300,- Kč 
 

 

 

 

- ČERVENÁ KARTA  přímá     (stop dle DK)        600,- Kč 
   (při opakovaném   přestupku  stejného hráče se taxa zvyšuje vždy o 100,- Kč) 
 

 

 

- zasedání DK a STK                   300,- Kč 
  (po udělení karet se zápisem a projednávání  přestupku proti propozicím) 
 

 

            
- ukončení utkání pro malý počet hráčů         400,- Kč 
 

 

- nedostavení se k utkání         1.500,- Kč 

 
 

-kontumace  za předčasně ukončené utkání     1.500,- Kč 
 


