
S M Ě R N I C E   P R O   P O Ř A D A T E L E   U T K Á N Í   Okresní futsalové ligy 2013/2014 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mezi nutné povinnosti mužstva, které pořádá utkání ve futsalu patří : 

 

1.Pořádat utkání je možno pouze v hale, která je schválená OKFu 

   Požadavky na haly: minimální rozměry hřiště: 30 x 16 m, minimální vzdálenost čar od stěn: 0.5 m, 

                                    minimální počet šaten: 3,  

Domácí tým platí nájemné haly!!! 

 

2. Zajištění označení vhodných kabin (2 pro týmy, 1 pro rozhodčí) 

   - mohou být v nejnevyhnutelnějším případě i společné, včetně sociálního zabezpečení (WC, sprchy) Kabiny je 

   povinností zpřístupnit minimálně 30 minut před zahájením utkání. Dále zajištění zpřístupnění hrací plochy 

   minimálně 15 minut před začátkem utkání. 

 

3. Zajištění zdravotního zabezpečení s patřičnou aprobací (lékař, zdravotní sestra, proškolení ČČK,záchranář , 

policista, hasič apod.)  případně vhodnou lékárničku k poskytnutí první pomoci. 

 

4. Zajistit pořadatelskou službu, minimálně hlavního pořadatele (15 minut před utkáním)   a zapisovatele skóre. 

K dispozici musí být i pořadatel s utěrákem hrací plochy. Může vykonávat i pověřený divák. Platí však zákaz 

vykonávání   pořadatelské služby hráči, trenéry a dále těmi funkcionáři klubu, kteří mají jiné povinnosti spojené 

s utkáním  

– čili výhradní pořadatelská specializace. Pořadatelská služba zajišťuje vše potřebné k bezproblémovému  

chodu zápasu. Hlavní pořadatel musí být k dispozici i po skončení utkání do podpisu záznamu o utkání.   

 

5. Zajistit min. dva míče č.4 se sníženým odskokem, z toho 1 ks předat rozhodčím před utkáním, dále zařízení 

   na počítání gólů a počítání akumulovaných faulů včetně obsluhy. 

 

6.  V případě nesehraného utkání se rozhodčím (případně delegátovi) proplácí plné cestovné (vyrovnání těchto  

   nákladů vyřeší DK), rozhodčím se vyplácí poloviční paušální odměna 100 Kč.     

    

7. Odměny :    rozhodčí – každý rozhodčí  200 Kč/utkání, případě že bude jen jeden rozhodčí 300 Kč + laik 

100Kč + cestovné ve výši 4,50Kč/km. 

                         

       

       

  
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


