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OKRESNÍ PŘEBOR VE FUTSALE

ZVE DO NOVÉHO ROČNÍKU 2018/2019

!!! NOVÉ TÝMY !!!
Okresní komise futsalu (OKF) Tábor přijme
do nového ročníku 2018/2019 okresního futsalového přeboru nové týmy.
Zájemcům, kteří by chtěli do již šestého ročníku svůj tým přihlásit,
přinášíme základní informace, co účast v okresním futsalovém přeboru obnáší:
Termíny soutěže ještě budou upřesněny, vše je totiž závislé podle počtu přihlášených
týmů. Předchozí dvaročníky se odehráli vždy v s osmi účastníky. Předpokladem je, že
by se nemělo začít hrát dříve než 12. Listopadu 2018 a poslední zápas by měl být
sehrán do konce března 2018. Hrát se bude systémem jednozápasů,když si každý
z týmů určí pro domácí zápasy libovolný den v týdnu. O případném play-off rozhodne
až grémium zástupců klubů, které se uskuteční těsně před začátkem soutěže.
Finanční náklady jsou startovné 2.000,-Kč (provozní náklady spojené s organizací
soutěže, náklady pro zakoupení cen pro nejúspěšnější celky a jednotlivce)
+ 2.000,-Kč vratná kauce (kauce na dohrání soutěže, záloha na pokuty a poplatky).
Dalšími náklady týmů bude nájemné haly, které platí vždy domácí klub, podobně
jako náhrady rozhodčím (2 x 200,- Kč + cestovné). A samozřejmě také vlastní
cestovné na cizí hřiště.
Hrát se bude v halách, které před začátkem soutěže schválí OKF. Minimální rozměr
hrací plochy by neměl být menší než 16 x 30 metrů, po stranách alespoň
50 cm a za brankami 80 cm volného prostoru.
Hrací doba je 2 x 25 minut hrubého času s maximálně pětiminutovou přestávkou.
Hraje se 4+1 (hráči v poli se mohou hokejově střídat) se speciálním míčem na futsal
s menším odskokem velikosti č. 4.
Kompletní pravidla futsalu jsou k dispozici na oficiálních stránkách FAČR:
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NEJDÉLE Ondřej Chrt, předseda OKF

www.futsal.fotbal.cz
Další podrobnosti u členů okresní komise futsalu:

okftabor@centrum.cz
Tel.: 724 391 963

Pavel Bedri, člen OKF

Tel.: 731 168 381

Luboš Petřík, člen OKF

Tel.: 607 886 405

