únor 2019

Okresní komise futsalu FAČR Vyškov

P R O P O Z I C E pro okresní kolo Poháru futsalu ročník 2019
Dle propozic OP odst. 24 vyhlašuje OkKF Vyškov dvanáctý rok v řadě „Pohár futsalu 2019 - okresní kolo“ (dále Pohár):
1) přihlášky do Poháru podat do 15.3.2019 e-mailem volnou formou na adresu předsedy OkKF (f.tobolik@tiscali.cz);
2) losování provede losovací komise (ve 12. týdnu, 20. nebo 21. března, termín bude oznámen v pozvánce e-mailem), losovací
komise bude vytvořena ze členů OkKF, případně rozšířená o zájemce ze zástupců týmů přihlášených do Poháru;
3) termín základního kola je plánován na sobotu 6. dubna, finále následující sobotu 13. dubna (může být zpřesněno), vše bude
v kompetenci losovací komise (viz předchozí bod), důležitý bude počet přihlášených týmů do Poháru;
4) hraje-li přihlášený FK pravidelnou soutěž futsalu (OP, KP, D), bude hrát dle platné soupisky a registrací hráčů ve FUTisu
(registrovaný tým), případné doplnění soupisky jen až po uvedení hráče na webu FUTis, za FK s více týmy mohou nastoupit
hráči všech týmů bez omezení (pokud se nepřihlásí samostatně, viz bod 5) a FK předloží všechny příslušné soupisky, všichni
hráči uvedení na ZoU pohárového zápasu musí mít zaplaceny roční členské příspěvky hráčů SFČR (100 Kč, viz okresní
propozice odst. 3) - kontrola na webu FUTis; uvolní-li FK hrající OP futsalu na zimní přestávku OP některé své hráče na
hostování do FK hrajících vyšší soutěže futsalu, mohou své mateřské hráče využít při svých zápasech okresního kola Poháru,
nutnou podmínkou je souhlas FK u něhož je hráč na hostování a současně tento hráč nesmí nastoupit do zápasu Poháru za FK u
něhož je na hostování;
5) 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;
6) nehraje-li přihlášený tým pravidelnou soutěž futsalu (neregistrovaný tým), vyplní tzv. "pohárovou soupisku" - tiskopis je
shodný jako pro OP (viz web OkKF), totožnost hráčů se prokazuje dle OP (pas, řidičský průkaz, starý RP), neregistrovaný tým
předloží "pohárovou soupisku" k potvrzení e-mailem nejpozději 48 hod před výkopem jeho prvního pohárového zápasu;
7) hráč přihlášeného pohárového týmu nesmí být současně na soupisce jiného pohárového týmu a ani nesmí změnit tým v průběhu
Poháru; výjimku může posoudit a povolit OkKF, např. v případě hostování hráče týmu OP v týmu vyšší soutěže;
8) základem hracího systému je play-off na jeden zápas nebo turnaje ve skupinách o třech či více týmech, kde ze skupiny
postupuje jen její vítěz (toto konkrétně stanoví losovací komise podle počtu přihlášených týmů); hrací doba je shodná s OP
futsalu; ke každému zápasu se vypisuje ZoU shodně jako při OP (tiskopisy připraví OkKF);
9) pravidla a postupový klíč dle pravidel futsalu FIFA a zpřesnění pro okresní soutěže (viz web OkKF), tj. včetně pravidla
o "akufaulech", všechna utkání budou řídit delegovaní sudí jako v OP nebo ve dvojici jako v KP futsalu (bude zpřesněno);
10) 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, získá-li jeden tým po dvou zápasech 6 bodů, pak
se další rozstřely neprovádí, rozhodne-li po třetím zápase už tabulka týmů dle hrací doby, pak se poslední rozstřel neprovádí;
11) 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;
12) 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;
13) pořadatel: OkKF Vyškov, nebude-li v průběhu turnaje přítomen člen OkKF řídí se zúčastněné týmy pokyny delegovaného
sudího, jemuž OkKF deleguje příslušné pravomoci, při nejasnostech volat předsedu OkKF;
14) místa konání: venkovní hřiště s povrchem umělá tráva, výběr provede losovací komise Poháru a hřiště zajistí OkKF
(bude uvedeno při zveřejnění losu na webu OkKF);
15) finanční náležitosti týmů: klasické startovné není, pronájem hřišť hradí OkKF (z dotací KKF a ObKF); případné vyúčtování
ČK a ŽK provede OkKF ve VMF společně s jarní částí OP (včetně); odměny rozhodčím hradí OkKF, odměna sudím je
každému 200 Kč za jeden zápas.
16) ostatní náležitosti týmů: rozlišováky nebo druhé dresy, futsalový míč a hráči ústroj jako v OP;
17) body 4) až 7) mají výjimky, které platí pouze pro okresní kolo Poháru Vyškov, např. 6) obdoba „Start programu“ v OP;
Zpracoval: dne 27.2.2019 za OkKF Vyškov Franta Tobolík, MT 776213627, e-mail f.tobolik@tiscali.cz

Propozice „Poháru futsalu 2019 - okresní kolo“

