Okresní komise futsalu FIFA Vyškov

P R O P O Z I C E pro okresní kolo Poháru futsalu ročník 2013
Již šestý rok vyhlašuje OkKF Vyškov na probíhající zimní přestávku OP „Pohár futsalu 2013- okresní kolo“
Dle platných propozic OP odst. 24 zpřesňuje OkKF propozice pro okresní kolo Poháru futsalu (dále jen Pohár):
1) přihlášky do Poháru podat do 31.1.2013 e-mailem volnou formou na adresu předsedy OkKF (f.tobolik@tiscali.cz);
2) hraje-li přihlášený FK pravidelnou soutěž futsalu (OPF, KP, D), bude hrát dle platné soupisky a registrací hráčů ve FUTis
(registrovaný tým), doplnění soupisky jen v souladu s platnými propozicemi soutěže, kterou daný FK hraje, za FK s více týmy
mohou nastoupit hráči všech týmů bez omezení a FK předloží ty soupisky na nichž jsou uvedeni hráči hrající Pohár;
3) pokud FK přihlásí do Poháru více jak jeden tým (A, B, C), musí hrát každý tým pouze s hráči uvedenými na příslušné soupisce
a neplatí možnost využití startu hráčů mezi týmy A, B a C;
4) nehraje-li přihlášený tým pravidelnou soutěž futsalu (neregistrovaný tým), vyplní tzv. "pohárovou soupisku" - tiskopis je
shodný jako pro OPF (viz web OkKF), totožnost hráčů se prokazuje dle OP (pas, řidičský průkaz nebo starý RP),
neregistrovaný tým předloží "pohárovou soupisku" k potvrzení e-mailem nejpozději 48 hod před výkopem jeho prvního
pohárového zápasu; celý tento bod (4) je výjimkou, která platí pouze pro okresní kolo Poháru v našem okrese;
5) hráč přihlášeného pohárového týmu nesmí být současně na soupisce jiného pohárového týmu a ani nesmí změnit tým v průběhu
Poháru, mj. nesmí být hráčem 1. a 2.ligy futsalu, jejichž účast je v Poháru povinná a tímto je takový hráč uveden na soupisce
jiného pohárového týmu;
6) základem hracího systému je play-off na jeden zápas a hrací doba je shodná s OPF; z organizačních důvodů lze hrát turnajově
ve skupinách o třech týmech (vždy zpřesní losovací komise), ze skupiny postupuje zpravidla jen její vítěz; ke každému zápasu
se vypisuje ZoU obdobně jako při OPF, tiskopisy připraví OkKF;
7) pravidla a postupový klíč dle pravidel futsalu FIFA a zpřesnění pro okresní soutěže (viz web OkKF), tj. včetně pravidla
o "akufaulech", zajištění počítadel bude zpřesněno, využití časomíry dle dohody soupeřů, na finále obsluhu časomíry zabezpečí
OkKF, utkání bude řídit jeden delegovaný sudí jako v OPF, finále pak budou řídit dva sudí;
8) pro případ nerozhodnutí o postupu v normální hrací době v části Poháru hrané turnajově, bude preventivně po každém
zápase proveden „pomocný“ rozstřel na tři pokutové kopy, tj. tři různí hráči týmu, při remíze pak po jednom libovolném hráči
týmu do rozhodnutí, rozstřel řídí sudí a výsledek zapíše na zadní stranu ZoU, rozhodne-li ve třetím zápase normální hrací doba,
pak se poslední rozstřel nemusí provádět;
9) v případě nerozhodnutí o postupu v normální hrací době (příloha A pravidel FIFA) v části Poháru hraného play-off, bude
následovat po přiměřené přestávce (max 5 minut) prodloužení 1 x 10 minut (bez "náhlé smrti", strany se vylosují); při remíze
v prodloužení bude následovat rozstřel na tři pokutové kopy, tj. tři různí hráči týmu, při nerozhodnutí pak po jednom
libovolném hráči týmu do rozhodnutí, rozstřel řídí sudí a výsledek zapíše na zadní stranu ZoU;
10) kriteria ohodnocení zápasů a pořadí důležitosti údajů pro umístění:
− za vítězství 3 body, za remízu 1 bod, prohra bez bodu;
− tabulka skupiny: body, vzájemný zápas, celkové skóre (větší rozdíl branek, při shodě vyšší počet vstřelených branek),
„pomocný rozstřel“ na tři pokutové kopy;
11) pořadatel: OkKF Vyškov, nebude-li v průběhu turnaje přítomen člen OkKF řídí se zúčastněné týmy pokyny delegovaného
sudího jemuž OkKF deleguje příslušné pravomoci;
12) místa konání: přednostně sportovní hala ZŠ Purkyňova; losovací komise bude vytvořena ze zástupců vedoucích týmů
přítomných na losování (předběžně 5. února, bude oznámen v pozvánce e-mailem), místa pro základní kolo je oprávněna zvolit
losovací komise dle přihlášených týmů a volných termínů také ve SH na Mlýnské Vyškov, SH Rousínov, SH Křenovice či SH
Jedovnice (bude uvedeno při zveřejnění losu na webu OkKF);
13) plánovaný termín základního kola bude nejdříve 16. února, bude potvrzeno podle volných termínů sportovních hal, hracími dny
jsou soboty a neděle (dopoledne i odpoledne);
14) finanční náležitosti týmů: klasické startovné není, hradí se přímé náklady za pronájem haly a odměny rozhodčím; vyúčtování
provede OkKF ve VMF společně s jarní částí OPF (včetně ČK a ŽK) v rovnoměrném poměru, příklad: ve skupině o třech
týmech jsou tři zápasy = tři hodiny, každý tým zaplatí jednu hodinu za halu a jednu hodinu za sudího; cena haly za jednu
hodinu je na ZŠ Purkyňova 500 Kč, odměna sudímu za jeden zápas je 150 Kč, takže každý tým zaplatí 650 Kč; případné
prodlužování se hradí dle individuálních požadavků správce haly; každý tým přidá 50 Kč na pohár pro vítěze.
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Poznámky:
a) dodržení termínu podání přihlášek je důležité pro včasné losování a objednání haly;
b) týmy, které uvedly svůj zájem o Pohár v červnu 2012 na přihlášce do OPF své přihlášení potvrdí dle bodu 1.
Jakékoliv dotazy a připomínky adresujte:
Franta Tobolík, OkKF Vyškov, mobil 776213627, icq 566589258, e-mail f.tobolik@tiscali.cz
Oznámeno OkKF Vyškov dne 16. ledna 2013 na webu OkKF a avizováno všem FK e-mailem.
Zpracoval: dne 15.1.2013 za OkKF Vyškov Tobolík Franta
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