VŠEOBECNÉ ORGANIZAČNÍ INFORMACE
SR 2019/2020
1.
2.
3.
4.
5.

e-mailová adresa MěFS Ostrava: mefs.ostrava@gmail.com
facebookové stránky: MěFS Ostrava
adresa webových stránek: www.fotbal.cz
Číslo účtu MěFS Ostrava: 262 3137 379/0800
Termíny vložení soupisek družstev do IS pro podzimní část:
- MěP ml.žáků…………………………………………………

do 23.8.2019

V případě, že hráč uvedený na soupisce z klubu odejde (přestup, hostování nebo zrušení registrace) je klub
povinen do 7 dnů soupisku doplnit novým hráčem. Soupiska družstva musí být vyplněna v IS FAČR!!!!!!
6.
7.
8.
9.

Plánky hřišť + Řád pořadatelské služby – budou kontrolovány v průběhu SR.
Ve všech soutěžích, vyjma přípravek, platí postup pro určení vítěze utkání při nerozhodném výsledku
- kopy z pokutové značky (5 sérií), dále pak po jednom do rozhodnutí. Vítěz obdrží 1 bod navíc.
Tříkolový systém u vybraných soutěží se hraje systémem podzim / jaro / podzim.
Informace k RS MěFS Ostrava pro SR 2019/20:
- Zápisy o utkání jsou kluby povinny vyplňovat pouze v systému IS FAČR. V případě mimořádné
poruchy je povinnost zápis vyplnit ručně jako doposud v papírové podobě a rozhodčí má povinnost
přepsat tento zápis do systému IS FAČR. Rozhodčí má povinnost tento papírový zápis doručit
doporučenou poštou na sekretariát MěFS Ostrava první pracovní den po utkání.
- MěS st.dorost (6+1) se hraje na polovinu hřiště, branky 5 x 2 m, hrací doba 2 x 45 minut. V případě
dohody obou družstev se utkání může odehrát na délku hřiště (od jednoho pokutového území po druhé
pokutové území).
- MěS st.žáci (6+1) se hraje na polovinu hřiště, branky 5 x 2 m, hrací doba 2 x 35 minut.
- MěP ml.žáci (7+1) se hraje na polovinu hřiště, branky 5 x 2 m, hrací doba 2 x 30 minut.
Pravidla budou odeslána oddílům před začátkem SR.
- Rozhodnutí odborných jsou zasílána emailovou poštou dotčeným subjektům, zápisy a komuniké ze
zasedání komisí všem členským klubům, přístupné také na elektronické úřední desce MěFS Ostrava na
webu www.fotbal.cz .

10. Upozorňujeme členské kluby na povinnost členství ve FOTBALOVÉ ASOCIACI ČESKÉ REPUBLIKY
(FAČR) pro všechny hráče, funkcionáře, trenéry atd. dle platné Směrnice o členství - viz. www.fotbal.cz odkaz Členství.
11. Upozorňujeme členské kluby na povinnost vyvěšení Plánku hrací plochy a Řádu pořadatelské služby
(schválené STK MěFS Ostrava) v kabině rozhodčích.
12. RS MěFS Ostrava 2019/20 bude vytištěn v počtu 2ks/klub, k dispozici bude také na elektronické úřední
desce MěFS Ostrava po celou dobu SR.
13. I nadále je povinnost při utkání respektovat barvy dresů domácího družstva v soutěžích mužů a nově i
dorostu.
14. STK MěFS upozorňuje, že navržená změna nového termínu utkání může být nejvýše 14 dní od původního
termínu, návrhy pozdějšího data mohou být řídícím orgánem zamítnuty. V případě, že nový termín není
schválen nebo je zamítnut, zůstává v platnosti původní termín.
15. Poplatky za změnu termínu vždy hradí klub, který v IS systému změnu žádá.
16. Povinností každého družstva je mít v zápise o utkání uvedeného vedoucího/trenéra s příslušnou trenérskou
licencí.
17. Vedoucí družstva mají povinnost mít k dispozici vytištěnou aktuální Listinu hráčů – na vyžádání ji předložit
rozhodčímu.
18. Do 19.07.2019 lze provést bezplatnou změnu termínu pro podzimní část SR. Upřesnění: Do 19.07. včetně
musí být žádost vložena a zároveň schválena soupeřem.
V Ostravě, dne 10.07.2019
Mgr. Paskal Trigas
sekretář MěFS Ostrava

