
PROPOZICE  A  ROZPIS  „LETNÍHO POHÁRU“  VE  FUTSALU 

Pořadatel : Okresní svaz futsalu České Budějovice 

Počet startujících mužstev :  Přihlásilo se jen 4 

Pravidla :  Hraje se dle platných pravidel futsalu FIFA.  Mužstva a hráči musí být 

řádně registrováni ve FUTISu a zaplaceny Členské příspěvky na rok 2020. 

Hodnocení :    výhra  3 body,  remíza  1 bod,  prohra  0 bodů.    

O pořadí rozhoduje :  a) počet bodů, b) vzájemné utkání,  c) větší rozdíl skóre,   

d) větší počet vstřelených branek,  e) los. 

Hrací systém : Jedna skupina se 4 mužstvy, každý s každým jednou. Následují zápasy o 

konečné umístění. První s druhým a třetí se čtvrtým. Celkem každé mužstvo odehraje 4  
zápasy.  

Hřiště :  Všechny zápasy se hrají na venkovním hřišti JU Č. Budějovice za tenisovými  

kurty v areálu Na Sádkách (povrch tráva). Nelze hrát v „kolíkách“. 

Termíny:  vždy středa od 18:00 hodin,  budou se hrát dvojzápasy. 

Hrací čas :   2 x 25 minut hrubého času. 

Startovné :  neplatí se. 

Rozhodčí :  delegaci zajišťuje KR OSF. 

Platby týmů :  Každé mužstvo platí jednoho rozhodčího a hřiště napůl se soupeřem.  
Rozhodčí :  jeden zápas 2 x 210,-Kč (+ paušální cestovné 40,- Kč). Nájem hřiště 150,-Kč  
(každý 75,-). Jedno utkání dohromady vyjde na 325,-Kč x 4 kola = 1300,-Kč celkem. 
Konečnou sumu uhradí kluby dopředu na účet ČBKF (bezkontaktní platbu rozhodčím a  
nájem hřiště zajistí a provede OSF) zároveň s přihlášením do turnaje. 

Hlášení výsledků :  Hlásí hlavní rozhodčí STK po skončení utkání (sms nebo whats app 

na 777 994 849, e-mail na hrabcak.stefan@seznam.cz). Vyplněný zápis odevzdá do dvou 

pracovních dnů do schránky ve Skuherského ulici (KFS).  

Výsledky budou aktuálně uveřejňovány na webu futsalcb.cz. 

 

1. kolo :  ST    3. 6. 18:00   

Hř. 1 STŘELNICE  –  INTER  

Hř. 2 DEVIANTI   –  WEST JAM 

2. kolo :  ST  10. 6.  18:00  

Hř. 1 INTER  –  DEVIANTI   

Hř. 2 WEST JAM  –  STŘELNICE 

3. kolo :  ST  17. 6.  18:00    

Hř. 1 WEST JAM  –  INTER   

Hř. 2 STŘELNICE  –  DEVIANTI 

Zápasy o umístění :  ST 24. 6.   18:00 

Hř. 1 1.   –  2.   

Hř. 2 3.    –  4.   

 

 

 

České Budějovice  29. 5. 2020 


