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SÚŤAŽNÝ PORIADOK
SLOVENSKÉHO FUTSALU

HLAVA A
ORGANIZAČNÉ PREDPISY K RIADENIU SÚŤAŽÍ

KAPITOLA I. 

TERMÍNOVÉ LISTINY
ČLÁNOK 1

Súťaže vo futsale sa hrajú podľa termínových listín, ktoré stanovia pre súťaže riadiace orgány. 

ČLÁNOK 2

Riadiace orgány ostatných súťaží prispôsobia termínové listiny, termínovým listinám súťaží riadených SF. 

ČLÁNOK 3

Termínové listiny sú záväzné pre všetkých účastníkov súťaží a riadiace orgány. Zmeny a úpravy v termíno-
vých listinách súťaží môže vykonávať len príslušný riadiaci orgán. 

ČLÁNOK 4

Porušenie, alebo nedodržanie termínovej listiny má povahu porušenia SP. Proti vinníkovi môžu byť podľa 
povahy priestupku vyvodené disciplinárne a športovo-technické opatrenia. 

KAPITOLA II. 

NORMY FUTSALU
ČLÁNOK 5

 1. Súťaže SF sa riadia týmito normami: 
 a) Pravidlami futsalu
 b) Súťažným poriadkom
 c) Rozpismi súťaží
 d) Registračným poriadkom a Prestupovým poriadkom
 e) Disciplinárnym poriadkom
 f) Hospodárskymi smernicami
 2. Súťaže futsalu sa riadia aj inými normami, napr. Smernicami o boji proti dopingu a násiliu na športo-

viskách. 
3. Riadiace orgány jednotlivých stupňov súťaží vydávajú na príslušné obdobie vlastné Rozpisy súťaží, 
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ktoré však musia byť v súlade s ustanoveniami Súťažného poriadku Slovenského futsalu.

KAPITOLA III. 

SCHVAĽOVANIE SÚŤAŽÍ
ČLÁNOK 6

 1. Poriadateľ nemajstrovskej súťaže (turnaja) a medzinárodných priateľských stretnutí oznámi ich kona-
nie riadiacemu orgánu podľa sídla poriadajúceho družstva. 

 2. Pre poriadanie nemajstrovských súťaží sa použijú primerané ustanovenia SP SF. 

ČLÁNOK 7

 1. Pri poriadaní súťaží akéhokoľvek druhu je nevyhnutné dbať na všeobecne platné predpisy a ďalšie 
platné normy (najmä na zabezpečenie poriadku a bezpečnosti pri stretnutiach futsalu). 

 2. Družstvá hrajúce v medzinárodných súťažiach UEFA sa riadia zvláštnymi pokynmi, pokiaľ ide o za-
bezpečenie týchto stretnutí na schválených ihriskách. 

KAPITOLA IV. 

VYHODNOTENIE SÚŤAŽÍ
ČLÁNOK 8

Riadiace orgány sú povinné písomne nahlásiť postupujúce a zostupujúce družstvá riadiacim orgánom 
nadväzujúcich súťaží najneskôr do 30. júna príslušného roka. 

KAPITOLA V. 

ZÁKAZY STRETNUTÍ
ČLÁNOK 9

Riadiace orgány môžu v odôvodnených prípadoch vydať zákaz poriadania súťaží vo futsale. 

TITULY A ODMENY
ČLÁNOK 10

V majstrovských súťažiach futsalu sa udeľujú nasledujúce tituly: 
 1. Majster Slovenska – tento titul sa udeľuje víťazovi 1. SLF
 2. v ostatných súťažiach sa udeľujú tituly „majster“ alebo „víťaz“ s označením príslušnej súťaže podľa 

Rozpisu súťaže, 
 3. Najlepší strelec 1. SLF obdrží pohár. 

ČLÁNOK 11

Víťazné družstvo obdrží cenu stanovenú Rozpisom súťaže. 
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HLAVA B
ČASŤ 1.

ORGANIZÁCIA MAJSTROVSKÝCH SÚŤAŽÍ

KAPITOLA I. 

PÔSOBNOSŤ RIADIACICH ORGÁNOV
ČLÁNOK 12

SF organizuje a riadi: 
 1. 1. SLF – najvyššiu celoštátnu súťaž vo futsale, pričom jej presný názov môže byť stanovený RS,
 2. 2. SLF – druhú najvyššiu celoštátnu dlhodobú súťaž vo futsale, pričom jej presný názov môže byť 

stanovený RS, ak VV SF nepoverí riadením tejto súťaže regionálne zložky SF,
 3. Slovenský pohár, 
 4. Superpohár,
 5. Celoslovenské finále juniorov a žiakov vo futsale,

ČLÁNOK 13

Organizáciou a riadením nižších stupňov súťaží poverí SF riadiace orgány v regiónoch a sídlach miest-
nych líg vo futsale. Organizáciu súťaží uvedú príslušné orgány vo svojich Rozpisoch súťaží. 

ČLÁNOK 14
Úpravy a zmeny súťaží:
 1. Úpravy v republikových súťažiach môže vykonávať len VV SF. 
 2. Úpravy v regionálnych a miestnych súťažiach môže vykonávať príslušný riadiaci orgán, ktorý ale 

musí rešpektovať postupové a zostupové pravidlá stanovené VV SF pre 1. SLF, resp. 2. SLF. 
 3. Úpravy sa vzťahujú najmä na počet účastníkov, rozdelenie družstiev do jednotlivých územných re-

giónov, či spádových oblastí. Pri uskutočňovaní úprav v jednotlivých súťažiach je nutné prihliadnuť 
k plneniu funkcie súťaže a k ekonomickým podmienkam. 

 4. Úpravy v organizácii súťaží sa vyhlasujú do konca súťažného ročníka, ktorý predchádza súťažnému 
ročníku, v ktorom má k úprave dôjsť. Najneskôr však do rozlosovania nového súťažného ročníka, po 
ktorom dôjde k úpravám organizácie súťaží. 

 5. Ak sa odhlási prihlásené družstvo zo súťaže po jej rozlosovaní, nemôže byť v tom istom ročníku 
zaradené do inej, než nižšej súťaže, ak to príslušný orgán schváli. 

 6. Ak vystúpi družstvo z rozbehnutej majstrovskej súťaže, bude v ďalšom, nasledujúcom ročníku zarade-
né do príslušnej nižšej súťaže, pokiaľ Rozpisy súťaží nestanovia inak. V prípade odstúpenia zo súťaže 
štartovné prepadá v prospech SF na úhradu vzniknutých nákladov družstiev. 

KAPITOLA II. 

RIADENIE MAJSTROVSKÝCH SÚŤAŽÍ
ČLÁNOK 15

Súťaže futsalu riadia príslušné orgány podľa ustanovenia článkov 12 a 13 SP prostredníctvom svojich 
ŠTK, alebo LiK.
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ČLÁNOK 16

 1. Riadiaci orgán zaradí družstvá do príslušných súťaží: 
 a) podľa výsledkov súťaží v minulom období a podľa ustanovenia SP o postupe a zostupe medzi 

jednotlivými stupňami súťaží, 
 b) podľa prihlášok do súťaží, 
 c) na základe žiadosti o preradenie družstva do nižšejsúťaže v zmysle článku 28, písm.c). 

ČLÁNOK 17

Riadiaci orgán má právo vylúčiť zo súťaže tie družstvá, ktoré závažne, alebo sústavne porušujú futsalové 
normy (článok 5 SP) a narúšajú regulárnosť súťaže. 

ČLÁNOK 18

ŠTK, alebo LiK je oprávnená uskutočňovať opatrenia na zabezpečenie regulérneho a hladkého priebehu 
jednotlivých stretnutí a celej súťaže. Taktiež je oprávnená uskutočniť opatrenia, aby súťaž bola odohraná 
podľa stanovenej termínovej listiny. 

ČLÁNOK 19

ŠTK, alebo LiK určuje začiatky stretnutí v súťažiach, ktoré riadi v súlade s kapitolou XVI. SP a schvaľuje 
ich výsledky. 

KAPITOLA III. 

SYSTÉM MAJSTROVSKÝCH SÚŤAŽÍ
ČLÁNOK 20

Všetky majstrovské súťaže sa hrajú systémom každý s každým dvojkolovo podľa tohoto SP a Rozpisu 
príslušnej súťaže v období jeseň – jar.  
S prihliadnutím na ekonomické, špecifické podmienky sa môže hrať i systémom každý s každým štvorko-
lovo, alebo iným spôsobom, ktorý stanoví riadiaci orgán súťaže. 

ČLÁNOK 21

 1. Presný počet zostupujúcich a postupujúcich družstiev, ako aj systém postupu a zostupu, určí príslušný 
riadiaci orgán a uvedie ich v Rozpise súťaže. 

 2. Víťazi jednotlivých skupín súťaží postúpia priamo do vyššej súťaže, alebo sa zúčastnia kvalifikácie 
o postup. Predpokladom je splnenie všetkých podmienok stanovených v SP a v Rozpise súťaže. 

 V prípade nesplnenia uvedených podmienok môže namiesto víťaza postúpiť ďalšie najvyššie umiest-
nené družstvo, ktoré podmienky spĺňa. 

 3. Družstvo, ktoré sa po skončení súťaže príslušného ročníka umiestni na poslednom mieste, zo súťaže 
zostupuje. V záujme regulárnosti súťaží môže riadiaci orgán rozhodnúť aj inak.

KAPITOLA IV. 

POSTUPY A ZOSTUPY
ČLÁNOK 22/A

 1. Slovenská liga vo futsale:
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 do 1. SLF postupujú – víťazi 2. SLF,
 do 2. SLF zostupujú – družstvá, ktoré sa umiestnili na posledných miestach v 1. SLF,
 do 2. SLF postupujú – víťazi z regionálnych, alebo miestnych súťaží.
 Do regionálnych, alebo miestnych súťaží zostupujú družstvá, ktoré sa umiestnili na posledných 

miestach v 2. SLF. 
 Bližšie podmienky postupu a zostupu špecifikuje Rozpis súťaží. 
 2. V prípade, že družstvo má v súťažiach zaradených viac družstiev ako jedno, upravuje sa postup 

alebo zostup z týchto súťaží nasledovne :
 a) ak zostupuje z vyššej súťaže A družstvo do súťaže nižšej, kde hrá B družstvo toho istého klubu, 

ktoré zo súťaže nezostupuje, alebo nepostupuje, zaradí riadiaci orgán do tejto súťaže len jedno 
družstvo, a to A družstvo a B družstvo zaradí do súťaže o jeden stupeň nižšie. V takomto prípade 
je B družstvo považované za jedno zo zostupujúcich družstiev.

 b) ak má B družstvo postúpiť do vyššej súťaže, kde však už hrá A družstvo toho klubu, a to zo súťaže 
nezostupuje, nepostupuje B družstvo do vyššej súťaže, ale postupuje ďalšie najvyššie umiestené 
družstvo iného klubu, ktoré vyhovuje podmienkam uvedeným v článkoch 26 až 29.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA K POSTUPU A ZOSTUPU
ČLÁNOK 22/B

 1. Ak majú po odohranej súťaži dve, alebo viac družstiev rovnaký počet bodov, o ich umiestnení roz-
hoduje väčší počet bodov zo vzájomných stretnutí. Ak je rovnaký, rozhoduje najskôr gólový rozdiel 
a potom gólový podiel zo súčtu strelených a obdržaných gólov zo vzájomných stretnutí. Ak ani tieto 
kritéria neumožňujú určiť poradie, rozhoduje gólový rozdiel, následne gólový podiel zo všetkých 
stretnutí. Ak je aj ten rovnaký, zohrajú družstvá kvalifikáciu (podľa Rozpisu príslušnej súťaže). 

 2. Ak nie je možné po skončení rozhodujúceho stretnutia určiť víťaza, predĺži sa stretnutie po 5 minutovej 
prestávke o 2x5 minút so zmenou strán ihriska. Ak zostane po odohraní predĺženej doby výsledok 
stretnutia nerozhodný, rozhodnú o víťazovi kopy zo značky pokutového kopu. Kopy vykonajú najskôr 
hráči, ktorí boli na hracej ploche pri ukončení stretnutia, vrátane brankára a až potom ostatní hráči 
uvedení v Zápise o stretnutí, s výnimkou vylúčených hráčov. 

 Každá strana vykoná striedavo päť kopov podľa vylosovaného poradia na bránku, ktorú určí rozhod-
ca. Ak sa nerozhodne, vykonajú sa kopy striedavo po jednom až do rozhodnutia. 

 3. V kvalifikačných stretnutiach o postup a zostup určí riadiaci orgán dopredu v Rozpise súťaže pod-
mienky tejto kvalifikácie s využitím odstavcov 1 a 2 tohoto článku. 

ČLÁNOK 23

V priebehu súťaže sa poradie družstiev určuje podľa počtu získaných bodov a pri ich rovnosti podľa gó-
lového rozdielu a potom gólového podielu zo všetkých stretnutí. Ak ani tieto kritériá nerozhodnú, potom o 
poradí rozhodne väčší počet strelených gólov. 

KAPITOLA V. 

VEKOVÁ HRANICA SÚŤAŽIACH
ČLÁNOK 24

Hráči štartujú zásadne vo svojej vekovej kategórií. Po dosiahnutí stanoveného veku prechádzajú do naj-
bližšej vyššej vekovej kategórie vždy k 1. januáru, a to po dosiahnutí: 
 10 rokov do kategórie žiakov,
 15 rokov do kategórie dorastu,
 18 rokov do kategórie dospelých.
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 V prípade dosiahnutia stanoveného veku počas súťažného ročníka, hráč môže dohrať v kategórii, 
ktorú v stanovenom súťažnom ročníku rozohral.

ŠTART HRÁČOV VO VYŠŠEJ VEKOVEJ KATEGÓRII
ČLÁNOK 25

 1. Hráč môže popri svojej vekovej kategórií štartovať i v najbližšej vyššej vekovej kategórií. O štarte 
hráča v najbližšej vyššej vekovej kategórií rozhoduje len príslušné družstvo. Družstvu sa však prika-
zuje vyžiadať si písomný súhlas rodičov (zákonného zástupcu) a súhlas príslušného telovýchovného 
lekára. Celú zodpovednosť za štarty hráčov vo vlastnej i vyššej vekovej kategórií nesie klub. 

 2. Žiak môže hrať za dorast len ak sú splnené podmienky čl. 25 ods. 1 a dovŕšil 13 rokov. 
 3. Dorastenec môže hrať za dospelých, ak sú splnené podmienky čl. 25, ods. 1 a dovŕšil 15 rokov. 

KAPITOLA VI. 

PODMIENKY PRE ÚČASŤ DRUŽSTIEV 
V MAJSTROVSKÝCH SÚŤAŽIACH

ČLÁNOK 26

Aby sa družstvá mohli zúčastniť súťaží, musia spĺňať podmienky stanovené v SP a v Rozpisoch príslušných 
riadiacich orgánov. 

ČLÁNOK 27

Ak riadiaci orgán súťaže určí v Rozpise súťaže zvláštne podmienky pre účasť družstva v majstrovskej 
súťaži (napr. mať rozhodcu, mládežnícke družstvo a pod.), nesmie byť splnenie týchto podmienok vynu-
cované disciplinárnymi alebo športovo-technickými sankciami, ale výlučne zaradením družstva dospelých 
do príslušného stupňa súťaže, pre ktorú podmienky spĺňa. 

ČLÁNOK 28

Družstvá, ktoré sú zaradené do súťaží, sú povinné: 
 1. spĺňať podmienky účasti stanovené v príslušných Rozpisoch súťaží a v SP, 
 2. mať všetkých hráčov, ktorí sú zaradení do družstva registrovaných podľa platného Registračného 

poriadku, 
 3. podať v stanovenom termíne prihlášku do súťaže s písomným prehlásením, že družstvo je finančne 

i technicky zabezpečené a súťaž riadne dokončí (ak nemajú dostatok finančných prostriedkov, môžu 
požiadať o zaradenie do nižšieho stupňa súťaží), 

 4. riadiť sa presne všetkými ustanoveniami SP, Rozpisom súťaže, ako aj ostatnými smernicami a pokynmi 
príslušného riadiaceho orgánu, 

 5. vykonať všetky opatrenia na odohranie všetkých stretnutí a usilovať sa o regulérny priebeh súťaží. 

ČLÁNOK 29

Riadiaci orgán posúdi pred začiatkom súťaže oprávnenosť družstiev k účasti v súťažiach. 
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KAPITOLA VII. 

NÁLEŽITOSTI DRUŽSTIEV
ČLÁNOK 30

Za náležitosti každého družstva zaradeného do súťaže sa považujú: 
 1. registrácia hráčov, 
 2. súpiska družstva, ktorá je riadne potvrdená riadiacim orgánom podľa ustanovení tohoto Súťažného 

poriadku. 

KAPITOLA VIII. 

NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVCOV
ČLÁNOK 31

 1. Hráči družstva musia mať platné registračné preukazy. 
 2. Náležitosti platného Registračného poriadku sú stanovené v Registračnom poriadku týchto noriem. 

ČLÁNOK 32

 1. Registračný preukaz nemôže byť nahradený občianskym preukazom, ani iným dokladom. Bez plat-
ného registračného preukazu nesmie byť hráč pripustený k stretnutiu. 

 2. Ak príde celé družstvo na stretnutie bez registračných preukazov, oznámi to rozhodcovi stretnutia, 
ktorý túto skutočnosť zaznamená v Zápise o stretnutí, zároveň s uvedením dôvodu, prečo neboli 
registračné preukazy celého družstva predložené. Vyžiada si prehlásenie, že všetci hráči sú riadne 
registrovaní a žiadny z nich nemá zastavenú pretekársku činnosť a nie je v disciplinárnom konaní. 
Toto prehlásenie potvrdia kapitáni a vedúci družstva, ktoré nepredložilo registračný preukaz. Všetci 
hráči musia predložiť osobný doklad s fotografiou, ktorým je vierohodne preukázaná ich totožnosť 
(napr. občiansky preukaz, pas, vodičský preukaz, vojenská knižka a pod). Rozhodca musí za účasti 
oboch kapitánov identifikovať všetkých hráčov podľa predložených dokladov. Hráčov, ktorí nemajú 
žiadny osobný doklad, k stretnutiu nepripustí. 

 3. Družstvo, ktorého hráči nastúpili k stretnutiu bez registračných preukazov, predloží tieto buď v priebe-
hu stretnutia alebo najneskôr do 72 hodín od začiatku stretnutia príslušnému riadiacemu orgánu. Ak 
nemôže klub registračné preukazy predložiť preto, že boli napr. zničené, stratené alebo odcudzené, 
predloží v tej istej lehote dostatočné vysvetlenie týchto okolností. Riadiaci orgán posúdi dôvody, 
prečo hráči nastúpili bez registračných preukazov a rozhodne s konečnou platnosťou o ďalších opat-
reniach. Družstvo bude potrestané hernými dôsledkami, ak sa preukáže, že niektorý hráč štartoval 
neoprávnene. 

 4. Ak vznikne dôvodné podozrenie, že družstvo nepredložilo rozhodcovi registračné preukazy všetkých 
hráčov, aby zakrylo skutočnosť, že registračný preukaz chýbal čo i len jedinému hráčovi, vyvodí 
z toho riadiaci orgán herné dôsledky, a vinníkov postihne tiež disciplinárne. 

KAPITOLA IX. 

LEKÁRSKA KONTROLA
ČLÁNOK 33

Hráči všetkých kategórií musia mať potvrdenia o lekárskej prehliadke, ktorá je platná 1 rok. Do tejto doby 
sa započítava aj deň, ktorý sa dátumom zhoduje s dňom, v ktorom bola vykonaná posledná lekárska 
prehliadka. Za dodržanie tohoto článku je zodpovedné družstvo. 
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KAPITOLA X. 

SÚPISKY
ČLÁNOK 34/A

 1. Každé družstvo, ktoré je zaradené do súťaží, je povinné predložiť riadiacemu orgánu súpisku druž-
stva, a to na predpísanom tlačive. Na súpiske bude uvedených najmenej 12 hráčov vrátatne branká-
ra, pokiaľ Rozpis súťaže nestanovuje inak. 

 2. Súpiska sa vyhotovuje pre celý súťažný ročník súťaží. 

ČLÁNOK 34/B

 1. Kluby, ktoré nemajú v súťažiach viac ako jedno družstvo, predložia riadiacemu orgánu v určenom 
termíne súpisku na predpísanom tlačive, kde uvedú najmenej 12 hráčov vrátane brankára.

2. Kluby ktoré majú v rôznych stupňoch súťaží viac ako jedno družstvo, predložia príslušnému riadia-
cemu orgánu súpisky všetkých družstiev (A, B, C prípadne D, atď.) v súlade s čl. 34/a. Družstvá A, 
B, C, D, atď., sú zaradené do súťaží postupne od A, ktoré hrá najvyššiu súťaž, potom B, C, atď.

3. Hráči uvedení na súpiske môžu hrať v majstrovských stretnutiach za to družstvo, na ktorého súpiske sú 
uvedení.

4.  Za družstvo môžu v majstrovskom stretnutí štartovať spolu maximálne štyria hráči uvedení na súpis-
kách iných družstiev toho istého klubu (A, B, C, D, atď.) v príslušnej vekovej kategórii, pričom z jedné-
ho z družstiev (A, B, C, D, atď.) to môžu byť maximálne dvaja. 

 5. Za B družstvo klubu môžu štartovať v majstrovskom stretnutí maximálne dvaja hráči, uvedení na súpis-
ke A družstva v príslušnej vekovej kategórii. 

 Toto platí aj vo vzťahu 
 – za C max. dvaja z B, žiadny z A
 – za D max. dvaja z C, žiadny z A a B, atď.
 6. Za A družstvo klubu môžu štartovať v majstrovskom stretnutí spolu maximálne štyria hráči, uvedení na 

súpiskách B, alebo C, alebo D družstva, atď. v príslušnej vekovej kategórii.
 Toto platí aj vo vzťahu 
 – za B spolu max. štyria z C alebo D 
 – za C spolu max. štyria z D alebo E ,atď.
 7.  Za štart v majstrovskom stretnutí sa považuje uvedenie hráča v Zápise o stretnutí.
 8. Porušenie ustanovení čl.34/b ods. 4. bude považované za neoprávnený štart a postihované hracími 

a disciplinárnymi dôsledkami.
 9. Hráči klubu, ktorí nie sú uvedení na súpiske a sú riadne registrovaní, môžu nastúpiť kedykoľvek za 

všetky družstvá klubu v príslušnej vekovej kategórii.
10. Rozpisy súťaží môžu stanoviť, že hráč uvedený na súpiske musí odohrať určitý počet stretnutí, alebo 

určitý čas v jednom stretnutí, prípadne ďalšie podmienky.
11. Riadiaci orgán má právo v záujme regulérnosti súťaže posúdiť hromadný štart hráčov, ktorí hrajú v 

nižších súťažiach, v majstrovskom stretnutí vyššej súťaže a vyniesť herné a disciplinárne dôsledky proti 
klubu, ktorý takýmto spôsobom narušil princípy športového súťaženia v zmysle fair play.

12. Hráč môže hrať v jednom hracom dni len za jedno družstvo v majstrovských súťažiach. 

ČLÁNOK 35

 1. Súpisku vyplní družstvo čitateľne, najlepšie strojom, alebo počítačom a uvedie do nej tieto údaje: 
 a) presný názov družstva, 
 b) mená, priezviská, dátumy narodenia všetkých hráčov, 
 c) meno, priezvisko, adresu trénera a vedúceho družstva, 
 d) súpisku potvrdí podpisom oprávnená osoba zastupujúca družstvo, klub alebo príslušnú regionál-

nu, miestnu organizáciu. 
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 2. Nepredloženie súpisky v stanovenom termíne a v troch vyhotoveniach pred začatím príslušnej časti 
súťaže bude mať za následok uloženie poriadkovej pokuty (čl. 82). 

 3. Zmeny súpisiek sa vykonávajú podľa ustanovení Rozpisov súťaží jednotlivých riadiacich orgánov. 
Akékoľvek zmeny potvrdzujú Matričná komisia riadiacich orgánov podľa zaradenia družstiev v súťa-
žiach. 

 4. Riadiaci orgán súpisky skontroluje a potvrdí. Zneužitie súpisiek, neštartovanie hráčov zo súpisky, 
nepravdivé údaje, alebo neoprávnené záznamy v nich sú postihnuteľné poriadkovými pokutami, 
disciplinárnymi trestami, alebo hernými dôsledkami. 

KAPITOLA XI. 

POVINNOSTI PORIADATEĽA STRETNUTIA
ČLÁNOK 36

Poriadateľom stretnutia je družstvo, ktoré má podľa rozlosovania riadiaceho orgánu voľbu ihriska. V Roz-
pise súťaží je uvádzané na prvom mieste. 

ČLÁNOK 37
Poriadateľ stretnutia je povinný: 
 1. Vykonať všetky opatrenia pre regulérny a hladký priebeh stretnutia. Na tento účel zabezpečí pre 

každé stretnutie usporiadateľský zbor prípadne aj potrebný počet príslušníkov polície. 
 2. Zabezpečiť poriadok na ihrisku. Poriadajúce družstvo zodpovedá za bezpečnosť hráčov, rozhod-

cov, delegovaných osôb, ako aj obecenstva. 
 3. Ohlásiť stretnutia podľa ustanovení kapitol XIV. a XV. 
 4. Pripraviť a podľa pravidiel futsalu riadne vyznačiť hraciu plochu, mať na celé stretnutie k dispozícii 

minimálne dve lopty zodpovedajúce pravidlám, zápisy, vhodnú píšťalku a ostatné náležitosti podľa 
Rozpisu súťaže. 

 5. Predložiť rozhodcovi náležite vyplnený zápis o stretnutí najneskôr 15 minút pred stanoveným začiat-
kom stretnutia. 

 6. Zabezpečiť zdravotnú službu s potrebným vybavením pre prvú pomoc. 
 7. Zabezpečiť pre súpera a rozhodcov šatne, ktoré je možné uzamknúť a umožniť im riadne sa umyť. 
 8. Vyplatiť po skončení stretnutia finančné náležitosti rozhodcom, prípadne aj delegátom SF ak RS 

nestanovuje inak. 
 9. Zabezpečiť, aby v rozhlasových reláciách bolo obecenstvo vhodnou formou informované o činnosti 

oboch klubov. Hlavnou úlohou rozhlasu je však prispievať k zabezpečeniu poriadku a kľudu na 
ihrisku. Účastníci 1. SLF sú povinní mať rozhlasové zariadenie na ihrisku a v činnosti. 

10. Hlásiť v deň, kedy sa stretnutie skončilo, telefonicky, faxom alebo telegraficky, výsledok stretnutia 
a ostatné technické údaje o stretnutí stanovené v Rozpise súťaže určeným inštitúciám a osobám, ak 
RS nestanovuje inak.

11. Umožniť televízny, filmový a videový záznam riadiacemu orgánu a hosťujúcemu družstvu. 
12. Zabezpečiť bezpečné uloženie osobných vecí hráčov, funkcionárov, rozhodcov a delegáta v šat-

niach a zabezpečiť ich dopravné prostriedky parkujúce na určenom mieste v areáli. Za spôsobené 
škody zodpovedá poriadajúce družstvo. Za peniaze, klenoty a iné cennosti, ktoré neboli odovzdané 
do úschovy hlavnému usporiadateľovi, poriadajúce družstvo neručí. 

ČLÁNOK 38

Pravidlá usporiadateľskej služby: 
Usporiadateľský zbor sa skladá z osôb starších ako 18 rokov, ktoré poznajú svoje úlohy a povinnosti. 
Usporiadateľský zbor tvoria: 
 1. hlavný usporiadateľ
 2. usporiadatelia



SL
O

VE
N

SK
Ý 

FU
TS

A
L

10

SÚ
ŤA

ŽN
Ý 

PO
RI

A
D

O
K

 3. pokladník
 4. zdravotník
 5. hlásateľ
 6. obsluha osvetlenia

ČLÁNOK 39

Hlavný usporiadateľ musí byť členom poriadajúceho družstva. Pri výkone funkcie musí byť viditeľne ozna-
čený ako „Hlavný usporiadateľ“. Ostatní usporiadatelia musia byť viditeľne označení . V Zápise o stretnutí 
je vždy uvádzaný hlavný usporiadateľ (meno, priezvisko, adresa a číslo občianskeho preukazu). 

ČLÁNOK 40

Povinnosti hlavného usporiadateľa: 
 1. dbá o to, aby úlohy a povinnosti usporiadateľskej služby boli riadne plnené, 
 2. počas stretnutia je povinný byť k dispozícii rozhodcovi, prípadne delegátovi a na jeho požiadanie 

je povinný vykonať opatrenia pre zabezpečenie kľudného priebehu stretnutia i bezpečnosti všetkých 
účastníkov stretnutia, 

 3. je povinný zistiť, alebo dať zistiť mená výtržníkov a oznámiť ich rozhodcovi, alebo delegátovi, 
 4. je povinný na žiadosť rozhodcu zabezpečiť úpravu hracej plochy, brány, sietí a pod. 

ČLÁNOK 41

 1. Počet členov usporiadateľskej služby určí pre jednotlivé úrovne súťaží príslušný riadiaci orgán vo 
svojom Rozpise súťaží. 

 2. Počet usporiadateľov pri medzinárodných stretnutiach sa určí s prihliadnutím na medzinárodné pravi-
dlá. 

ČLÁNOK 42

Usporiadateľská služba zabezpečí: 
 1. Aby boli splnené všetky príkazy hlavného usporiadateľa, polície, rozhodcov a delegáta. 
 2. Aby neboli vpustené do hľadiska osoby v podnapitom stave, alebo osoby, ktoré prichádzajú so 

zjavným úmyslom spôsobiť výtržnosť. 
 3. Aby hracia plocha bola v úplnom poriadku a stave: 
 a) musí byť riadne vyznačená podľa pravidiel futsalu,
 b) aby siete boli riadne upevnené.
 4. Aby šatne hostí a rozhodcov boli čisté s vešiakmi a dali sa uzamknúť. 
 5. Aby hráčom i rozhodcom bolo po stretnutí umožnené riadne sa umyť. 
 6. Aby všetky zdravotnícke a ostatné zariadenia potrebné k prvej pomoci (lekárničky, dlahy) boli pri 

hracej ploche, zodpovedali predpisom a boli v úplnom poriadku. 

ČLÁNOK 43

Usporiadateľský zbor ručí za to, že: 
 1. Počas stretnutia nevstúpi na hraciu plochu nikto, okrem hráčov a rozhodcu. 
 2. Vpustí do ohraničeného priestoru ihriska, okrem hráčov a rozhodcov, usporiadateľov iba: 
 a) lekára, 
 b) maséra, 
 c) trénera a jeho asistentov
 d) vedúceho družstva, 
 e) pracovníkov masmédií. 
 3. Bude zaistená bezpečnosť hráčov, rozhodcov, delegáta nielen v priestore ihriska, ale podľa ich 

želania až k dopravnému prostriedku, ktorým odchádzajú. 
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ČLÁNOK 44

 1. Za neplnenie, alebo porušenie povinností uvedených v článku 37, odstavec 1 až 4 možno družstvo 
trestať disciplinárne, v závažných prípadoch, ak to stanovuje iné ustanovenie SP, aj hernými dôsled-
kami. 

 2. Za nesplnenie povinností usporiadateľskej služby sa trestá poriadajúce družstvo poriadkovou poku-
tou, alebo disciplinárne. 

 3. Proti tým, ktorí hrubo porušia verejný poriadok, budú vyvodené disciplinárne opatrenia v zmysle 
Disciplinárneho poriadku Slovenského futsalu, prípadne bude proti ním zavedené občianskoprávne 
resp. trestné stíhanie. 

KAPITOLA XII. 

POVINNOSTI HOSŤUJÚCEHO DRSUŽSTVA
ČLÁNOK 45

Hosťujúce družstvo je povinné: 
 1. Dostaviť sa včas na stretnutie. 
 2. Pomáhať poriadajúcemu družstvu pri zaisťovaní bezpečnosti a regulárneho priebehu stretnutia. 

KAPITOLA XIII. 

IHRISKO
ČLÁNOK 46

 1. Stretnutia všetkých súťaží sa hrajú len na tých ihriskách, ktoré schválil riadiaci orgán a ktoré zodpove-
dajú pravidlám futsalu. 

 2. Pri poruche osvetlenia je čakacia doba na odstránenie poruchy 40 minút. 
 3. Ak sa porucha v tejto lehote neodstráni, bude sa stretnutie považovať za nedohrané. Kluby sú povin-

né dohodnúť sa na termíne nového stretnutia, v opačnom prípade stanoví termín ŠTK, alebo Lik po 
preverení okolností, ktoré zapríčinili nedohranie stretnutia. 

ČLÁNOK 47

Poriadajúce družstvo pripraví hraciu plochu podľa pravidiel futsalu pred začiatkom stretnutia. Ak sa stret-
nutie neodohrá z dôvodu nepripravenosti hracej plochy, vrátane náhradnej hracej plochy, podľa pravidiel 
futsalu musí byť družstvo potrestané hernými dôsledkami. 

ČLÁNOK 48

 1. Riadiaci orgán určí normy minimálneho vybavenia ihriska pre jednotlivé súťaže (hygienické a sociál-
ne vybavenie, pomocné vyznačenie a pod.), ktoré kontroluje. 

 2. Rozhodnutie o tom, či je plocha spôsobilá k stretnutiu, alebo či jej vyznačenie zodpovedá pravidlám 
futsalu, prislúcha s konečnou platnosťou len hlavnému rozhodcovi. 

 3. Hracia plocha, ktorú rozhodca prehlásil za nespôsobilú pre majstrovské stretnutie, nemôže byť pova-
žovaná za spôsobilú ani pre priateľské stretnutie. 

ČLÁNOK 49

Ak je potrebná zmena miesta stretnutia z dôvodu nespôsobilosti ihriska (rekonštrukcia, uzavretie ihriska 
a pod.), musí poriadajúce družstvo včas požiadať ŠLiK o schválenie zmeny v súlade s RS. 
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KAPITOLA XIV. 

TERMÍNY
ČLÁNOK 50

Termíny stretnutí určí športovo-technická, alebo ligová komisia riadiaceho orgánu. Tieto termíny, ktoré 
uvedie v termínovej listine a v Rozpise súťaže sú záväzné pre všetky družstvá príslušnej súťaže. 

ČLÁNOK 51

 1. Družstvá môžu svoje stretnutia odohrať aj skôr, ak ich obojstrannú dohodu schváli ŠTK, alebo LiK 
riadiaceho orgánu (v súlade s RS). 

 2. Po vzájomnej dohode a po schválení ŠTK alebo LiK riadiaceho orgánu môžu družstvá odohrať maj-
strovské stretnutia v obrátenom poradí ako bolo vyžrebované. Zásada odohrať stretnutia na oboch 
ihriskách však ostáva nedotknutá. 

 3. Riadiaci orgán má vo výnimočných a odôvodnených prípadoch právo nariadiť stretnutie aj v iných 
termínoch ako je uvedené v termínovej listine. 

ČLÁNOK 52

Ak nemôže byť stretnutie odohrané alebo dokončené z vyššej moci, je povinnosťou družstiev dohodnúť sa 
na novom termíne stretnutia, ktoré musí byť odohrané najneskôr do 2l dní a túto dohodu uviesť v Zápise o 
stretnutí. Inak nový termín určí ŠTK, alebo LiK. 

KAPITOLA XV. 

HLÁSENIE STRETNUTÍ
ČLÁNOK 53

Riadiaci orgán vydá pred začatím súťaží termínovník všetkých stretnutí jesennej a jarnej časti súťaže s uve-
dením hodiny začiatku stretnutí. V takýchto prípadoch nie je potrebné stretnutia hlásiť. Iba zmenu termínu 
alebo začiatku, prípadne zmenu miesta stretnutia je potrebné súperovi a riadiacemu orgánu oznámiť 
minimálne 21 dní dopredu (v súlade s RS). 

ČLÁNOK 54

Súper je povinný dostaviť sa na stretnutie podľa vyžrebovania bez toho, aby čakal na zvláštne oznámenie 
poriadajúceho družstva, ak príslušný Rozpis súťaže neurčí inak. 

ČLÁNOK 55

Družstvá, ktoré nehrajú svoje stretnutia na vlastnom ihrisku, sú povinné nahlásiť riadiacemu orgánu miesto 
stretnutí najneskôr 21 dní pred začiatkom súťaží, ak RS nestanoví inak. 
Toto ihrisko musí byť schválené ŠTK, alebo LiK. 
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KAPITOLA XVI. 

ZAČIATKY STRETNUTÍ
ČLÁNOK 56

Začiatky všetkých stretnutí v majstrovských súťažiach sa určujú Rozpisom súťaží. 

KAPITOLA XVII. 

NASTÚPENIE K STRETNUTIU – NÁSTUP DRUŽSTVA
ČLÁNOK 57

 1. Za riadny nástup družstva sa považuje: 
 a) ak sa družstvo dostaví na stretnutie najneskôr 20 min. po určenom začiatku stretnutia, 
 b) ak po ohlásení sa hlavnému rozhodcovi budú mať do 10 minút riadne vypísaný Zápis o stretnutí, 

odovzdané platné registračné preukazy a na hracej ploche budú minimálne piati hráči v riadnej 
výstroji v súlade s Pravidlom futsalu. 

2. K posúdeniu, či boli dodržané čakacie lehoty, a či družstvo riadne nastúpilo na stretnutie je príslušný 
len delegovaný rozhodca. 

ČLÁNOK 58

 1. Oneskorený hráč môže nastúpiť v ktorejkoľvek minúte stretnutia, ak má platný registračný preukaz 
a týmto sa preukáže asistentovi hlavného rozhodcu. Kapitán súpera má právo vykonať konfrontáciu 
takéhoto hráča. 

 2. V prestávke, alebo po stretnutí bude oneskorený hráč doplnený do zápisu o stretnutí hlavným rozhod-
com. 

ČLÁNOK 59

1. Kontrolu totožnosti (konfrontáciu) hráčov družstiev je možné vykonať na požiadanie najneskôr pred 
začiatkom II. polčasu, s výnimkou oneskoreného hráča. 

2. Postup vykonávania kontroly totožnosti: 
 a) kontrolu vykonávajú kapitáni oboch družstiev tak, že im rozhodca zapožičia predložené regis-

tračné preukazy, 
 b) kapitáni majú právo opýtať sa jednotlivých hráčov na rôzne osobné údaje, 
 c) v stretnutiach mládeže kontrolu totožnosti rovnakým spôsobom vykonáva kapitán s vedúcim druž-

stva, 
 d) výsledok konfrontácie kapitáni oznámia hlavnému rozhodcovi a odovzdajú mu registračné preu-

kazy, 
 e) v prípade námietky kapitána vykoná konfrontáciu rozhodca s tým, že do zápisu zaznamená 

odpovede hráča na osobné údaje a nechá to hráčovi a kapitánovi podpísať, 
 f) v prípade, že hráč odmietne konfronttáciu, rozhodca to uvedie do zápisu o stretnutí. Ak je takýto 

stav pred začiatkom stretnutia, rozhodca takého hráča nepripustí ku hre. Ak je to v polčasovej 
prestávke, nechá hráča dohrať s tým, že podrobne celú záležitosť popíše v Zápise o stretnutí 
aj so stručným popisom osoby hráča, 

 g) za zabezpečenie kontroly totožnosti zodpovedá kapitán a vedúci družstva. Odmietnutie konfron-
tácie hráčov môže mať okrem hracích dôsledkov v súlade s článkom 83 i disciplinárne dôsledky 
voči kapitánovi, vedúcemu a hráčovi, ktorý konfrontáciu odmietol. V prípade nesprávneho postu-
pu aj proti rozhodcovi, 

 h) nepreukázanie totožnosti, alebo odmietnutie konfrontácie uvedené ako námietka proti štartu hrá-
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ča do Zápisu o stretnutí ešte nie je dôvodom k hracím dôsledkom. Námietkové konanie musí byť 
vyvolané podaním námietky v súlade so SP. 

 3. Ak kontrola totožnosti bola vykonaná s výsledkom bez námietok kapitánov, považujú sa dodatočne 
podané námietky za neopodstatnené a neprihliada sa na ne. 

ČAKACIA DOBA
ČLÁNOK 60

Čakacia doba pre obidve družstvá a delegovaného hlavného rozhodcu je 20 minút. Pre delegovaného 
asistenta rozhodcu čakacia doba neplatí. Neskorý začiatok je povinný rozhodca vždy uviesť v Zápise 
o stretnutí aj s udaním dôvodu. 

ČLÁNOK 61

 1. Ak oznámi hosťujúce družstvo poriadateľovi oneskorenie zapríčinené dopravnou nehodou, nezjazd-
nosťou cesty, poruchou dopravného prostriedku a pod., kde potvrdí, že sa na zápas dostaví, musí 
domáce družstvo počkať na príchod hostí a stretnutie odohrať. Toto však musí hosťujúce družstvo 
oznámiť poriadateľovi stretnutia najneskôr 20 minút po určenom začiatku stretnutia a vtedy sa čaka-
cia doba predlžuje o ďalších 20 minút. 

 2. Ak oznámi hosťujúce družstvo poriadateľovi nedostavenie sa zapríčinené dopravnou nehodou, ale-
bo nezjazdnosťou cesty, musí domáce družstvo všetky skutočnosti a časové náležitosti uviesť v Zápise 
o stretnutí vyplnené HR a AR. Toto však musí hosťujúce družstvo oznámiť poriadateľovi stretnutia naj-
neskôr 20 minút po určenom začiatku stretnutia a doložiť, najneskôr do 72 hodín, políciou potvrdené 
podklady o udalosti, riadiacemu orgánu. 

 3. Družstvo je povinné odísť na zápas v dostatočnom predstihu, aby bolo schopné v prípade poruchy 
dopravného prostriedku doraziť na zápas v stanovenej dobe (SP čl. 61 ods. 1). V prípade nedo-
stavenia sa na zápas z iného dôvodu ako je uvedené v SP čl. 61 ods. 2, bude zápas kontumovaný 
v prospech neprevinivšieho. 

 4. O výsledku neodohraného stretnutia, rozhodne s konečnou platnosťou ŠTK, alebo LiK na základe 
zistených a preukázateľných skutočností. 

 5. Ak neskorší začiatok alebo nedostavenie sa k stretnutiu zavinilo niektoré z družstiev alebo obidve 
družstvá, má to pre vinníka hracie dôsledky prípadne disciplinárny postih. 

 6. Družstvá, ktoré zapríčinili neodohranie stretnutí, majú povinnosť uhradiť súperom účelne vynaložené 
náklady, ktoré mali s účasťou na stretnutiach, alebo s ich organizáciou (spôsob úhrady je stanovený 
Rozpisom súťaží). 

KAPITOLA XVIII. 

RIADENIE STRETNUTIA, DELEGOVANIE ROZHODCOV
ČLÁNOK 62

K riadeniu stretnutia deleguje riadiaci orgán rozhodcov príslušnej kvalifikácie. 

ČLÁNOK 63

Námietky družstiev proti delegovaniu rozhodcov sú neprípustné, pokiaľ nie je riadiacim orgánom stano-
vené v RS inak. 
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NEDOSTAVENIE SA DELEGOVANÉHO ROZHODCU
ČLÁNOK 64

 1. Ak sa nedostaví delegovaný rozhodca najneskôr do 20 minút po určenom začiatku stretnutia, postup 
je nasledovný: 

 a) stretnutie povedie delegovaný 2. rozhodca, 
 b) ak nie je prítomný, stretnutie povedie iný prítomný rozhodca s najvyššou kvalifikáciou vo futsale
 c) delegovaný delegát nesmie stretnutie sám rozhodovať, je však povinný určiť rozhodcu, ktorý bude 

rozhodovať pri nedostavení sa hlavného rozhodcu, 
 d) ak nie je na ihrisku prítomný žiaden delegovaný rozhodca, tak sa môžu kapitáni oboch družstiev 

dohodnúť na rozhodcovi (laikovi), alebo ho určiť žrebom. Toto všetko sa uvedie v Zápise o stret-
nutí a kapitáni to musia podpísať, 

 e) ak nie je na ihrisku prítomný žiaden delegovaný rozhodca a kapitáni oboch družstiev sa nedo-
hodli na rozhodcovi (laikovi), náhradný termín zápasu určí riadiaci orgán súťaže a všetky náklady 
(neodohratého aj nového zápasu) hradia družstvá podľa pôvodného RS. Toto všetko sa uvedie 
v Zápise o stretnutí a kapitáni to musia podpísať.

 2. Náhradný a laický rozhodca má všetky povinnosti a práva delegovaného hlavného rozhodcu, ale 
nemusí byť v predpísanom úbore. 

ČLÁNOK 65

 1. Ak začne stretnutie kvalifikovaný rozhodca futsalu, musí ho dokončiť, aj keď sa neskôr dostaví pôvod-
ne delegovaný rozhodca. 

 2. Ak začne stretnutie laický rozhodca a neskôr sa dostaví delegovaný rozhodca, prevezme ihneď 
riadenie a v stretnutí pokračuje. 

ČLÁNOK 66

V prípade, že rozhodca v priebehu hry náhle ochorie alebo sa zraní tak, že nie je schopný stretnutie ďalej 
rozhodovať, potom stretnutie preruší, oznámi to kapitánovi a pokračuje sa podľa čl. 64. 

POVINNOSTI A PRÁVA DELEGOVANÝCH ROZHODCOV
ČLÁNOK 67

Delegovaný rozhodca stretnutia je povinný: 
 1. Dostaviť sa najneskôr 30 minút pred určeným začiatkom stretnutia na ihrisko, kde sa stretnutie koná, 

ak nie je určené v Rozpise súťaží inak. 
 2. Skontrolovať hraciu plochu, či je pripravená a spôsobilá k stretnutiu a vykonať kontrolu výstroja hrá-

čov (chrániče). 
 3. Skontrolovať Zápis o stretnutí, platnosť registračných preukazov, súpisky a počty prítomných a riadne 

ustrojených hráčov. 
 4. Ponechať si RP hráčov u seba a po stretnutí ich odovzdať kapitánom oboch družstiev. 
 5. Nepripustiť k stretnutiu hráča, ktorý nemá registračný preukaz, alebo jeho registračný preukaz je 

neplatný. 
 6. Pripustiť k stretnutiu hráča, ktorý má platný registračný preukaz, ale nie je uvedený na súpiske. Toto 

uviesť do Zápisu o stretnutí. 
 7. Uviesť do Zápisu o stretnutí každý neskorší začiatok stretnutia ako určený, dôvod oneskorenia a vy-

svetlenie pôvodcu oneskorenia. 
 8. Riadiť stretnutie nestranne, podľa pravidiel a svojho najlepšieho vedomia a svedomia, dôsledne 

trestať nešportové chovanie hráčov a všetky priestupky proti slušnej hre. 
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 9. Rozhodovať stretnutie v predpísanom úbore. 
10. Doplniť po stretnutí Zápis o stretnutí o oneskorených hráčov, ktorí nastúpili v priebehu stretnutia, 

prípadné námietky kapitánov a predložiť im ich k podpisu, vrátane záznamu o vylúčených a napo-
mínaných hráčoch s uvedením ich priestupkov (ak nie je stanovené v Rozpise súťaže inak). Kapitáni 
svojim podpisom rovnako potvrdzujú prevzatie registračných preukazov hráčov svojich družstiev. 

11. Podľa predtlače riadne vyplniť všetky riadky Zápisu o stretnutí a zaslať ho doporučene do 72 hodín 
po stretnutí príslušnému riadiacemu orgánu. Ak je Zápisu o stretnutí podkladom pre disciplinárne ko-
nanie, je ho povinný odoslať do 24 hodín a podať podrobnú správu príslušnému riadiacemu orgánu 
(inzultácia, vylúčenia, výtržnosti a pod.). 

12. Ospravedlniť sa včas riadiacemu orgánu, keď sa nemôže k stretnutiu dostaviť. 

POVINNOSTI A PRÁVA DELEGÁTOV
ČLÁNOK 68

Delegát je vysielaný z rozhodnutia riadiaceho orgánu, aby v rámci tejto kompetencie zastupoval riadiaci 
orgán, dozeral na priebeh stretnutia a spravodlivo ohodnotil výkon rozhodcov. Delegát je v rámci vyššie 
uvedenej kompetencie povinný: 
 1. Dbať, aby sa dodržiavali ustanovenia, platné poriadky a pokyny vydané príslušnými orgánmi. 
 2. Pozorovať ako rozhodcovia v stretnutí dodržujú a uplatňujú Pravidlá futsalu a ich spoluprácu. 
 3. Pozorovať chovanie hráčov, trénerov, funkcionárov družstiev, obecenstva a rozhodcov, v prípade 

potreby upozorniť hlavného usporiadateľa, aby zabezpečil poriadok pri stretnutí a odchod hráčov 
a rozhodcov z ihriska až do doby, kedy bude možný ich bezpečný odchod. 

 4. Kontrolovať ako sa plnia ustanovenia smerníc a pokynov riadiacich orgánov. 
 5. Sledovať pred stretnutím, v priebehu a po skončení všetky okolnosti súvisiace so stretnutím a pravdivo 

ich uviesť vo svojej správe. 
 6. Pred stretnutím alebo v prestávke môže delegát vhodným spôsobom poučiť hráčov oboch družstiev, 

prípadne trénerov a vedúcich družstiev o slušnej hre a športovom chovaní. 
 7. Ak sa nedostaví ani jeden delegovaný rozhodca, vykoná všetky opatrenia, aby sa stretnutie odohra-

lo. 
 8. Ak zistí, že hráč za chrbátom rozhodcu porušil pravidlo tak, že by mal byť vylúčený a rozhodca tak 

neurobil, je povinný toto oznámiť rozhodcovi skôr, než vydá registračné preukazy kapitánom, čo sa 
uvedie v Zápise o stretnutí. Ak sa priestupok stal v I. polčase, nesmie byť hráčovi z tohoto dôvodu za-
kázaný nástup do II. polčasu. Delegát je povinný vo svojej správe jasne a vecne popísať priestupok 
previnilého hráča. 

 9. Po stretnutí vykoná pohovor s rozhodcami o priebehu stretnutia bez účasti inej osoby. Obsah po-
hovoru uvedie vo svojej správe, v ktorej prehľadným a vyčerpávajúcim spôsobom popíše stretnutie 
a zhodnotí výkon rozhodcov. Počet vyhotovení správy určí riadiaci orgán. Správu odošle doporu-
čene najneskôr do 72 hodín po stretnutí. V prípade, že je táto správa podkladom pre disciplinárne 
konanie odošle ju do 48 hodín po stretnutí. 

OVERENIE ZÁPISU O STRETNUTÍ
ČLÁNOK 69

Správnosť údajov v Zápise o stretnutí overia vlastnoručnými podpismi kapitáni oboch družstiev. Kapitáni 
sú oprávnení pred stretnutím nahliadnuť do Zápisu o stretnutí a požiadať rozhodcu o kontrolu RP. 

ČLÁNOK 70

Do zápisu o stretnutí nie je nikto okrem rozhodcu oprávnený čokoľvek písať, okrem zostáv družstiev, zboru 
usporiadateľov a správy lekára o stave zranených hráčov. 
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ČLÁNOK 71

 1. Kapitáni družstiev alebo ich zástupcovia sú povinní podpisom v Zápise o stretnutí potvrdiť totožnosť 
vylúčených, alebo napomínaných hráčov a prevzatie registračných preukazov. Ak odmietne niektorý 
z kapitánov družstiev podpísať popis priestupkov, alebo totožnosť hráča, poznamená to rozhodca 
do zápisu s udaním všetkých podrobností. 

 2. V súťaži mládežníckych družstiev preberá preukazy spolu s kapitánom aj vedúci družstva. 
 3. Vedúci družstva je oprávnený po skončení stretnutia opísať si zo zápisu údaje o stretnutí podľa RS, ale 

hlavne mená napomínaných a vylúčených hráčov a popis ich priestupkov pre disciplinárne konanie. 

PRERUŠENIE A PREDČASNÉ UKONČENIE STRETNUTIA
ČLÁNOK 72

O prerušení stretnutia z technických príčin, alebo pre zmenené poveternostné podmienky rozhoduje len 
rozhodca. Svoje rozhodnutie uvedie s odôvodnením do Zápisu o stretnutí. 
 1. Ak je stretnutie prerušené z technických príčin (poškodenie bránky, palubovky a pod.), alebo pre 

zmenu poveternostných podmienok (prietrž mračien a pod.), je poriadajúce družstvo povinné vy-
konať všetky opatrenia, aby sa v stretnutí mohlo pokračovať v stanovenej lehote. Túto lehotu určí po 
zvážení rozhodca (odporúča sa 10 až 20 minút). 

 2. Prerušenie stretnutia, ktoré sa hrá pri umelom osvetlení, upravuje článok 46 SP. 

ČLÁNOK 73

Keď nie je stretnutie možné po prerušení dohrať z vyššej moci, rozhodca stretnutie ukončí a družstvá sa 
ihneď dohodnú na novom termíne stretnutia v súlade s článkom 52 SP. 

ČLÁNOK 74

 1. Ak stratí hra športový charakter, na ihrisku dochádza k výtržnostiam, hráč neuposlúchne príkaz roz-
hodcu alebo niektoré z družstiev opustí svojvoľne hraciu plochu pred riadnym ukončením stretnutia, 
rozhodca stretnutie ukončí a dôvody tohoto rozhodnutia uvedie v Zápise o stretnutí. Rozhodca je však 
pred týmto rozhodnutím povinný vyčerpať všetky možnosti pre dokončenie stretnutia. 

 2. Ak jedno z družstiev svojou pasívnou hrou a zjavným nezáujmom o hru si spôsobuje neúmerne 
vysokú prehru, rozhodca má po upozornení kapitána, ak nedôjde k náprave, právo takéto stretnutie 
ukončiť. Svoje rozhodnutie podrobne popíše v Zápise. 

ČLÁNOK 75

O výsledku predčasne ukončeného stretnutia a o ďalších opatreniach rozhodne riadiaci orgán. Ak bolo 
stretnutie predčasne ukončené bez viny oboch družstiev, bude sa stretnutie hrať v náhradnom termíne 
(článok 52). Ak bolo stretnutie predčasne ukončené z viny niektorého družstva, budú voči nemu vyvodené 
herné a disciplinárne dôsledky. 

SPOLOČNÉ USTANOVENIE K RIADENIU SÚŤAŽÍ
ČLÁNOK 76

 1. V súťažiach riadeným SF môže v jednom stretnutí nastúpiť najviac 12 hráčov. 
 2. Ak nedodrží, alebo poruší rozhodca stretnutia, alebo delegát niektorú zo svojich povinností uvedenú 

v tejto kapitole, riadiaci orgán ho na chybu podľa závažnosti previnenia a jeho následkov upozorní, 
varuje pred opakovaním, nedeleguje ho k stretnutiam, poprípade ho disciplinárne potrestá. 
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KAPITOLA XIX. 

POVINNOSTI A PRÁVA ČLENOV DRUŽSTVA
ČLÁNOK 77

Vedúci družstva je povinný: 
 1. Spolu s trénerom (asistentom) dohliadať na disciplínu v družstve. 
 2. Vyplniť pred stretnutím zápis o stretnutí v príslušných riadkoch a predložiť ho spolu s registračnými 

preukazmi hráčov rozhodcovi najneskôr 15 minút pred určeným začiatkom stretnutia. 
 3. Zabezpečiť rozhodovanie stretnutia v neprítomnosti kvalifikovaného rozhodcu podľa článku 64 

Súťažného poriadku. 
 4. Ovládať a dodržiavať všetky ustanovenia tohoto SP a smerníc, dodržiavať pokyny riadiaceho orgá-

nu, pravidlá futsalu a Rozpis súťaže. 
 5. Na žiadosť rozhodcu preukázať svoju totožnosť. 

ČLÁNOK 78
Tréner družstva je povinný: 
 1. Pripravovať družstvo k dosiahnutiu najvyššej výkonnosti a jednotlivých hráčov k dosiahnutiu morálnej, 

fyzickej, technickej a taktickej pripravenosti. 
 2. Ovládať Pravidlá futsalu a základné ustanovenia tohoto SP a Rozpisu súťaže. 
 3. Predkladať miestnemu výboru ligy futsalu, alebo výboru klubu k prejednaniu disciplinárne previnenia, 

ktorých sa dopustili členovia klubu. 
 4. Viesť družstvo v tréningovom procese a pri stretnutiach. 

ČLÁNOK 79
Hráči družstva sú povinní: 
 1. Chovať sa na ihrisku i mimo neho disciplinovane, rešpektovať nariadenia a pokyny rozhodcov, dele-

gáta a členov usporiadateľskej služby. 
 2. Ovládať pravidlá futsalu, základné ustanovenia toho to SP a Rozpisu súťaží a riadiť sa nimi. 
 3. Dbať o svoj zdravotný stav, nenastupovať k stretnutiu v čase práceneschopnosti. 
 4. Zúčastňovať sa tréningu a stretnutí družstva a rešpektovať pokyny trénera a vedúceho družstva. 

ČLÁNOK 80
Kapitán družstva je povinný: 
 1. Dbať spolu s vedúcim družstva a trénerom o disciplínu v družstve. 
 2. Doplniť prípadne opraviť zostavu v Zápise. 
 3. Podpisovať zápis o stretnutí a potvrdzovať správnosť údajov v ňom uvedených (je zodpovedný za 

neoprávnený štart hráčov). 
 4. Potvrdzovať v Zápise totožnosť vylúčených a napomínaných hráčov svojho družstva. 
 5. Potvrdiť dohodu družstiev alebo výsledok losovania o riadení stretnutia laickým rozhodcom. 
 6. Zabezpečiť so spoluhráčmi a usporiadateľskou službou bezpečnosť rozhodcov, delegáta, hosťujú-

cich hráčov, najmä pri odchode do šatní. 
 7. Po stretnutí zabezpečiť spoločný pozdrav, odísť spolu s rozhodcami ihneď do ich šatne, prevziať 

registračné preukazy, prípadne vysloviť svoje pripomienky a vypočuť si pripomienky rozhodcu, dele-
gáta, podpísať v Zápise totožnosť napomínaných a vylúčených hráčov a prevzatie RP. 

 8. V mládežníckych stretnutiach preukazy preberať od rozhodcu spolu s vedúcim družstva. 
 9. Byť riadne označený viditeľnou páskou na ľavom rukáve. 

ČLÁNOK 81
Kapitán družstva je oprávnený: 
 1. Opýtať sa slušným spôsobom rozhodcu na dôvod jeho rozhodnutia. 
 2. Požiadať rozhodcu o kontrolu preukazov súperových hráčov. 
 3. Vykonať kontrolu totožnosti hráčov súpera v súlade s článkom 59 SP. 
 4. Požiadať rozhodcu o záznam prípadných námietok do zápisu o stretnutí, najneskôr pred prevzatím 
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registračných preukazov po ukončení stretnutia. 
 

KAPITOLA XX. 

PREVINENIA DRUŽSTVA
ČLÁNOK 82

Všetky previnenia proti ustanoveniam tohoto SP, Rozpisu súťaže a ostatných platných no-riem a nariadení 
riadiacich orgánov budú trestané podľa povahy: 
 1. Poriadkovou pokutou za porušenie noriem a smerníc, ktoré sťažujú priebeh súťaže, ale nenarušujú ich 

regulárnosť. Poriadkovú pokutu môžu riadiace orgány ukladať v súlade s príslušným ustanovením SP 
s ohľadom na závažnosť priestupkov v tejto výške: 

 – 1. SLF  do 1000,– Sk
 – 2. SLF  do  500,– Sk
 -– ostatné súťaže do  300,– Sk
 2. Hernými dôsledkami, t. j. vyhlásením kontumačného výsledku (článok 83 SP) za závažné porušenie 

noriem a smerníc, ktorými bola narušená regulárnosť súťaže, 
 3. Disciplinárne, pokiaľ porušenie noriem a smerníc je možné kvalifikovať ako disciplinárne previne-

nia. 

ČLÁNOK 83

Hernými dôsledkami t. j. vyhlásením kontumačného výsledku, sa potrestá družstvo za nasledovné poru-
šenie noriem futsalu: 
 1. Svojvoľné preloženie stretnutia na iný termín,alebo na iné ihrisko ako určil a schválil riadiaci orgán vo 

svojej úradnej správe. 
 2. Nenastúpenie družstva k stretnutiu po uplynutí čakacej doby, alebo nenastúpenie k stretnutiu, s výnim-

kou okolností uvedených v článku 61 SP. Ak bolo stretnutie začaté po uplynutí čakacej doby z viny 
oboch družstiev, alebo stretnutie nebolo vôbec začaté z viny oboch družstiev, postihujú sa hernými 
dôsledkami obidve družstvá. 

 3. Odmietnutie preukázania totožnosti pri nastúpení družstva bez RP (podľa článkov 32 a 59 SP), 
odmietnutie predložiť registračné preukazy ku kontrole pred stretnutím hlavnému rozhodcovi. 

 4. Za inzultáciu rozhodcu na hracej ploche hráčom, funkcionárom alebo divákom. 
 5. Preukázané požitie nedovolených povzbudivých prostriedkov. 
 6. Ovplyvňovanie výsledku stretnutia neregulárnym spôsobom. 
 7. Nepripravenie ihriska podľa pravidiel a RS. 
 8. Svojvoľné opustenie hracej plochy pred riadnym ukončením stretnutia a odmietnutie návratu na ňu po 

výzve HR prostredníctvom HU.
 9. Neoprávnený štart hráča: 
 a) štart hráča na neplatný registračný preukaz, 
 b) štart hráča po vylúčení alebo po príslušnom počte napomínaní pre zastavenie činnosti stanove-

nom v RS ešte pred zasadnutím DK a vynesením trestu, 
 c) štart hráča v dobe zastavenia činnosti, 
 d) štart hráča na cudzí registračný preukaz, 
 e) odmietnutie podrobiť sa kontrole totožnosti (podľa článkov 32 a 59), 
 f) štart hráča neuvedeného v Zápise o stretnutí, 
 g) štart hráča prevyšujúci počet dovolených hráčov z „A“ za „B“ (príp. C, D) družstvo a opačne. 

ČLÁNOK 84

Riadiaci orgán môže rozhodnúť o výsledku stretnutia i v prípadoch, ak neboli podané námietky pri do-
držaní článku 85 SP. 
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ČLÁNOK 85

 1. Hernými dôsledkami možno potrestať tie porušenia noriem futsalu, ktoré sú vyslovene uvedené v SP. 
 2. Pri preukázaní dôvodov, ktoré boli dôsledkom vyhlásenia kontumačného výsledku, bude previnilec 

potrestaný aj disciplinárne. 

ČLÁNOK 86

Družstvo, ktorému bola zastavená činnosť na určitý počet majstrovských stretnutí, tieto odohrá podľa vylo-
sovania, ale po ukončení súťaže mu riadiaci orgán odpočíta za každé takto odohrané stretnutie 3 body. 

ČLÁNOK 87

Všetky porušenia ustanovenia tohoto SP, Rozpisu a ostatných noriem futsalu rieši ŠTK, alebo LiK a podľa 
povahy priestupkov vykonáva príslušné opatrenia spadajúce do ich pôsobností buď sama alebo ich od-
stupuje DK, KR, KM a pod. 

KAPITOLA XXI. 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV
ČLÁNOK 88

 1. Za víťazstvo dostáva družstvo 3 body, nerozhodný výsledok sa hodnotí jedným bodom pre obe 
družstvá, za prehru neobdrží družstvo žiaden bod. 

 2. Iné hodnotenie môže stanoviť riadiaci orgán, a to v Rozpise súťaže. 

ČLÁNOK 89

 1. Pri vyhlásení kontumačného výsledku sa priznávajú neprevinivšiemu sa družstvu 3 body a aktívne 
skóre 5:0. Previnivšiemu družstvu sa nezapočítava žiaden bod a započítava sa pasívne skóre 0:5. 

 2. Ak víťazné družstvo kontumovaného stretnutia dosiahlo v stretnutí priaznivejší gólový rozdiel, platí 
výsledok stretnutia na ihrisku. 

 3. Keď je kontumačný výsledok vyhlásený vinou oboch družstiev, započíta sa obom zhodné pasívne 
skóre 0:5 a body sa nepripočítajú ani jednému. 

ČLÁNOK 90

Víťazom príslušnej súťaže sa stáva družstvo, ktoré dosiahne v súťaži najväčší počet bodov, prípadne naj-
lepšie umiestnenie podľa článku 22/b SP. 

ČLÁNOK 91

 1. Tri kontumačné výsledky (za nedostavenie sa k stretnutiu) v priebehu jedného súťažného ročníka majú 
za následok vylúčenie družstva zo súťaže bez ohľadu na počet získaných bodov. 

 2. Keď je družstvo vylúčené, alebo vystúpi zo súťaže pred jej ukončením, s výnimkou posledného stret-
nutia, anulujú sa všetky jeho výsledky a neuvádzajú sa v tabuľkách tak, ako keby družstvo vôbec 
nehralo, ak Rozpis súťaže neurčí inak. 

 3. Vylúčené, alebo vystúpené družstvo sa už nemôže vrátiť do súťaže rozohraného ročníka. Považuje sa 
bez ohľadu na počet dosiahnutých bodov vždy za zostupujúce. 

ČLÁNOK 92

Keď sa dopustí družstvo alebo klub závažného disciplinárneho previnenia, môže disciplinárny orgán 
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rozhodnúť, že vylúčené družstvo bude zaradené pre budúci ročník až o dva stupne nižšie. 

ČASŤ 2

ZÁSADY ORGANIZÁCIE SÚŤAŽÍ MLÁDEŽE
ČLÁNOK 93

Tieto prebiehajú podľa Programu rozvoja mládežníckeho a žiackeho futsalu na školách na Slovensku 
pre príslušný školský rok. SF týmto zaväzuje všetkých svojich členov k aktívnej pomoci naplnenia tohoto 
programu. 

HLAVA C
NÁMIETKOVÉ KONANIE

KAPITOLA I. 

NÁMIETKY
ČLÁNOK 94

Opodstatnené a dokladmi doložené námietky je možné podať v priebehu súťaže v lehotách určených 
v článku 96. 
 1. Námietky je možné podať ku konkrétnemu: 
 a) porušeniu ustanovenia tohoto SP a Rozpisu súťaže, 
 b) porušeniu ustanovení pravidiel futsalu, 
 c) nedodržaniu ďalších futsalových noriem. 
 2. Podanie námietok proti technickým chybám rozhodcov nemôže mať vplyv na zmenu výsledku dosiah-

nutého na ihrisku. 

ČLÁNOK 95

Námietky proti skutočnostiam známym v priebehu stretnutia alebo ihneď po stretnutí musí rozhodca 
na žiadosť kapitána zaznamenať do zápisu o stretnutí. Bez tohoto zápisu môžu riadiace orgány prejed-
nanie námietok odmietnuť. 

ČLÁNOK 96

Námietky je možné podať písomne doporučenou poštou príslušnému riadiacemu orgánu, ktorý súťaž ria-
di, a to najneskôr do 72 hodín po stretnutí. Keď nedeľa a sviatočný deň nasledujú za sebou a znemožňujú 
klubu podať námietky v určenej lehote do 72 hodín, predlžuje sa v takýchto prípadoch lehota k podaniu 
námietok o ďalších 24 hodín. 

ČLÁNOK 97

Námietky musia byť prerokované výborom družstva alebo miestnej ligy a potvrdené pečiatkou družstva 
alebo miestnej ligy a dvomi podpismi členov výboru. Opis námietok musí byť odoslaný v lehote (viď člá-
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nok 96 SP) doporučenou poštou tomu súperovi, proti ktorému sa námietky podávajú a doklad o tom (po-
dací lístok) musí byť priložený k originálu námietok, ktorý je odoslaný príslušnému riadiacemu orgánu.

 ČLÁNOK 98

Súper je povinný zaslať riadiacemu orgánu vyjadrenie k námietkám najneskôr do 3 dní po ich obdržaní, 
ináč budú námietky prerokované bez ich stanoviska. 

ČLÁNOK 99

Námietky musia obsahovať: 
 1. označenie orgánu, ktorému sa podávajú, 
 2. názov družstva a jeho adresa, ktoré podáva námietky, 
 3. mená, priezviská a adresy zástupcov oprávnených zastupovať družstvo alebo ML, 
 4. názov a adresu strany, proti ktorej sa námietky podávajú, 
 5. označenie dôvodu o ktorý sa námietky opierajú a predloženie dôkazov, 
 6. krátky opis prípadu, 
 7. označenie stretnutia s výsledkom s udaním dňa kedy a kde sa odohralo, 
 8. konečnú žiadosť s presným uvedením o čo sa žiada, 
 9. pečiatka a dva podpisy oprávnených funkcionárov klubu, alebo príslušného zväzu, 
10. podací lístok od doporučeného listu, ktorým boli námietky odoslané súperovi, 
11. čitateľná kópia ústrižku poštovej poukážky, ktorou bol zaplatený príslušný peňažný vklad (článok 

100 SP). 

ČLÁNOK 100

1. Námietky musia byť doložené dokladom o zaplatení peňažného vkladu, ktorý je stanovený takto: 
 – 1. SLF – 500 Sk
 – 2. SLF – 500 Sk
 – ostatné súťaže – 100 Sk
  U mládežníckych súťaží sa vklad stanovuje v polovičnej hodnote vyššie uvedených taríf. 
 V prípade, že námietka bude kladne vyriešená, vklad sa vracia družstvu, ktoré podalo námietku, 

v opačnom prípade vklad prepadá v prospech príslušného riadiaceho orgánu. 
 2. Riadiaci orgán vydá rozhodnutie do l5 dní (pri zložitých námietkach do 4 týždňov) po obdržaní 

námietky so všetkými predpísanými náležitosťami. 

ČLÁNOK 101

Námietky nebudú prerokované, ak nebudú obsahovať všetky náležitosti predpísané v článkoch 94 až 
100 SP. (Ak je v Zápise o stretnutí musí byť podaná aj písomne SP čl. 99)

KAPITOLA II. 

ODVOLANIE
ČLÁNOK 102

 1. Odvolanie proti rozhodnutiu o námietkach, ktoré v I. stupni vydal príslušný riadiaci orgán, je možné 
podať doporučeným listom alebo faxom, ktorého čitateľnosť musí byť potvrdená prijímateľom prísluš-
ného riadiaceho orgánu. 

 2. Odvolanie podáva výhradne výbor klubu, alebo výbor príslušného zväzu, a to písomne do 15 dní od 
uverejnenia rozhodnutia v úradnej správe, alebo po doručení rozhodnutia. 
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 3. Odvolanie musí byť doložené ústrižkom poštovej poukážky, ktorou bol zaslaný vklad a podacím 
lístkom, ktorým bol opis odvolania zaslaný aj druhej strane. Vklady pre odvolanie platia ako pre 
podanie námietok (článok 100 SP).

ČLÁNOK 103

Odvolanie podané po stanovenej dobe, alebo bez predpísaných dokladov uvedených v článku 99 
nebude prerokované. 

ČLÁNOK 104

Príslušný odvolací orgán, ktorému je doručené odvolanie, rozhodne o ňom na základe výsledkov vlast-
ného šetrenia, vyjadrenia ŠTK, alebo LiK a s prihliadnutím k platným normám futsalu, vydávaných pre 
riadenie súťaží. Zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie ŠTK, alebo LiK môže len vtedy, ak sa v jej rozhodnutí 
zistí porušenie noriem futsalu. 

KAPITOLA III. 

SPOLOČNÉ USTANOVENIE K NÁMIETKAM A ODVOLANIAM
ČLÁNOK 105

 1. Námietky, alebo odvolania možno odvolať (stiahnuť) len pred začiatkom ich prerokovania. 
 2. Keď boli námietky, alebo odvolania stiahnuté, môže byť družstvu, ktoré tak učinilo, uložené uhradiť  

príslušnému riadiacemu orgánu náklady, ktoré mu vznikli.  
 3. Ak rozhodol príslušný orgán o námietkach, alebo odvolaní kladne, môže tomu kto zavinil podanie 

námietky alebo odvolania predpísať k úhrade vzniknuté výdavky, spojené s prerokovaním prípadu. 
 4. Ak bolo námietkam alebo odvolaniu vyhovené aspoň čiastočne, vracia sa celý vklad, v opačnom 

prípade prepadá v prospech riadiaceho orgánu. 
 5. Bezdôvodné podanie námietok, alebo odvolaní môže byť potrestané podľa platných disciplinárnych 

predpisov. 

HLAVA D
ORGANIZÁCIA POHÁROVÝCH SÚŤAŽÍ

ČLÁNOK 106

Súťaže o Slovenský pohár vo futsale sa zúčastňujú finalisti regionálnych pohárových súťaží. Súťaže riadi  
LiK SF a podrobnosti k jej uskutočneniu sú uvedené v Rozpise súťaží. 

ČLÁNOK 107

Finálové zápasy o Slovenský pohár  a Superpohár sa uskutočnia formou, ktorú určí SF v RS. 

ČLÁNOK 108

Pri riadení pohárových súťaží sa použije primerané ustanovenie SP futsalu, pokiaľ RS neurčí inak. 
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Príloha 1

ROZPIS PRE DLHODOBÉ FUTSALOVÉ SÚŤAŽE
Tento by mal obsahovať: 
 1. adresy riadiacich orgánov,
 2. zloženie výboru riadiaceho orgánu s uvedením funkcie, adresy a telefónneho spojenia,
 3. zoznam predsedov komisií.

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 a) riadenie súťaží
 b) hracie dni a časy
 c) miesta stretnutí
 d) hospodárske náležitosti (štartovné)
 e) predpis
 f) štart hráčov
 g) hracia doba
 h) podmienky účasti
 i) súpisky
 j) postup - zostup
 k) systém súťaží
 e) hodnotenie výsledkov
 m) hlásenie zápasov
 n) rozhodcovia a delegáti
 o) titul a ceny

B. ŠPORTOVO - TECHNICKÉ ZÁSADY
 a) základné podmienky
 b) ihriská

C. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

D. HOSPODÁRSKE ZÁSADY
 a) medziklubové pohľadávky
 b) všeobecné pokyny
 c) nekonanie zápasu
 d) pokuty a poplatky

E. HOSPODÁRSKE SMERNICE PRE ROZHODCOV A DELEGÁTOV PÔSOBIACICH V SÚŤAŽIACH SF

F. DISCIPLINÁRNE KONANIE
 a) základné povinnosti
 b) sadzby poplatkov (pokút)
 c) napomínanie hráčov

G. VYŽREBOVANIE

H. ADRESÁR ÚČASTNÍKOV SÚŤAŽE

I. NOMINAČNÁ LISTINA ROZHODCOV A DELEGÁTOV
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Príloha č. 2

SYSTÉM KAŽDÝ S KAŽDÝM
1. PRE 3 A 4 DRUŽSTVÁ
I. kolo  1– 4  2– 3
II. kolo  4– 3  1– 2
III. kolo  2– 4  3– 1

2. PRE 5 A 6 DRUŽSTIEV
 I.kolo  1– 6  2– 5  3– 4
 II.kolo  6– 4  5– 3  1– 2
 III.kolo  2– 6  3– 1  4– 5
 IV.kolo  6– 5  1– 4  2– 3
 V.kolo  3– 6  4– 2  5– 1

3. PRE 7 A 8 DRUŽSTIEV
I. kolo  1– 8  2– 7  3– 6  4– 5
II. kolo  8– 5  6– 4  7– 3  1– 2
III. kolo  2– 8  3– 1  4– 7  5– 6
IV. kolo  8– 6  7– 5  1– 4  2– 3
V. kolo  3– 8  4– 2  5– 1  6– 7
VI. kolo  8– 7  1– 6  2– 5  3– 4
VII. kolo  4– 8  5– 3  6– 2  7– 1

4. PRE 9 A 10 DRUŽSTIEV
I. kolo  1–10  2– 9  3– 8  4– 7  5– 6
II. kolo 10– 6  7– 5  8– 4  9– 3  1– 2
III. kolo  2–10  3– 1  4– 9  5– 8  6– 7
IV. kolo 10– 7  8– 6  9– 5  1– 4  2– 3
V. kolo  3–10  4– 2  5– 1  6– 9  7– 8
VI. kolo 10– 8  9– 7  1– 6  2– 5  3– 4
VII. kolo  4–10  5– 3  6– 2  7– 1  8– 9
VIII. kolo 10– 9  1– 8  2– 7  3– 6  4– 5
IX. kolo  5–10  6– 4  7– 3  8– 2  9– 1

5. PRE 11 A 12 DRUŽSTIEV
I. kolo  1–12  2–11  3–10  4– 9  5– 8  6– 7
II. kolo 12– 7  8– 6  9– 5 10– 4 11– 3  1– 2
III. kolo  2–12  3– 1  4–11  5–10  6– 9  7– 8
IV. kolo 12– 8  9– 7 10– 6 11– 5  1– 4  2– 3
V. kolo  3–12  4– 2  5– 1  6–11  7–10  8–  9
VI. kolo 12– 9 10– 8 11– 7  1– 6  2– 5  3– 4
VII. kolo  4–12  5– 3  6– 2  7– 1  8–11  9–10
VIII. kolo 12–10 11– 9  1– 8  2– 7  3– 6  4– 5
IX. kolo  5–12  6– 4  7– 3  8– 2  9– 1 10–11
X. kolo 12–11  1–10  2– 9  3– 8  4– 7  5– 6
XI. kolo  6–12  7– 5  8– 4  9– 3 10– 2 11– 1
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6. PRE 13 A 14 DRUŽSTIEV
I. kolo  1–14  2–13  3–12  4–11  5–10  6– 9  7– 8
II. kolo 14– 8  9– 7 10– 6 11– 5 12– 4 13– 3  1– 2
III. kolo  2–14  3– 1  4–13  5–12  6–11  7–10  8– 9
IV. kolo 14– 9 10– 8 11– 7 12– 6 13– 5  1– 4  2– 3
V. kolo  3–14  4– 2  5– 1  6–13  7–12  8–11  9–10
VI. kolo 14–10 11– 9 12– 8 13– 7  1– 6  2– 5  3– 4
VII. kolo  4–14  5– 3  6– 2  7– 1  8–13  9–12 10–11
VIII. kolo 14–11 12–10 13– 9  1– 8  2– 7  3– 6  4– 5
IX. kolo  5–14  6– 4  7– 3  8– 2  9– 1 10–13 11–12
X. kolo 14–12 13–11  1–10  2– 9  3– 8  4– 7  5– 6
XI. kolo  6–14  7– 5  8– 4  9– 3 10– 2 11– 1 12–13
XII. kolo 14–13  1–12  2–11  3–10  4– 9  5– 8  6– 7
XIII. kolo  7–14  8– 6  9– 5 10– 4 11– 3 12– 2 13–1
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HLAVA E
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
 1. Ustanovenia tohoto súťažného poriadku sú záväzné pre všetkých účastníkov súťaží a ich riadiace 

orgány. 
 2. Súťažný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. 8. 2004. 
 3. Doplnky, alebo zmeny Súťažného poriadku vstupujú v platnosť dňom, ktorý ustanoví SF. 
 4. Výklad Súťažného poriadku prináleží VV SF. 

Používané skratky: 
SR – Slovenská republika
SF – Slovenský futsal (organizácia)
SFZ – Slovenský futbalový zväz
1. SLF – 1. Slovenská liga vo futsale
2. SLF – 2. Slovenská liga vo futsale
NF  – Normy futsalu
RP – Registračný preukaz
RS  – Rozpis súťaže
SP  – Súťažný poriadok
KM  – Komisia mládeže
MK  – Matričná komisia
DK  – Disciplinárna komisia
LeK  – Legislatívna komisia
LiK  – Ligová komisia
ŠTK  – Športovo-technická komisia
KR  – Komisia rozhodcov
ML – Mestská liga
HR – rozhodca
2R – druhý rozhodca


