Změny v Soutěžním řádu 5+1 k 18.3.2019
článek 16
Povinnosti a práva vedoucího družstva a jeho zástupců
1. Vedoucí družstva a jeho zástupci jsou povinni:
a) znát a dodržovat všechna ustanovení tohoto SŘ, Pravidel MF, DŘ, Propozic soutěže a
dalších směrnic a pokynů vydaných řídícími orgány na Vývěsce PSMF
b) dbát spolu s kapitánem na kázeň a pořádek v družstvu
c) před utkáním, během něj i po něm respektovat pokyny rozhodčího a prokázat na žádost
rozhodčího svoji totožnost
d) podřídit se rozhodnutím a opatřením řídících orgánů a řídícího orgánu soutěže
2. Vedoucí družstva a jeho zástupci mají právo:
a) vystupovat jako zástupci družstva při jednáních s řídícími orgány soutěže
b) podávat za družstvo odvolání proti rozhodnutí řídících orgánů soutěže
c) schvalovat za družstvo podané Registrační lístky
d) schvalovat za družstvo podaná Ohlášení přestupu/hostování
e) podepisovat Zápis o utkání v zastoupení kapitána družstva (tím není dotčena odpovědnost
kapitána družstva za neoprávněný start hráče či hráčů); příjmení a jméno vedoucího družstva
či jeho zástupce musí být v Zápisu o utkání uvedeno a jasně označeno (např. zkratkou VD)

článek 28
Rozhodování o přestupu
1. PSMF žádost o přestup neprojedná:
a) byla-li podána v rozporu s ustanovení čl. 26, odst.3
b) byla-li podána z jiného než mateřského družstva
c) nemá-li některou ze stanovených náležitostí (čl.27, odst. 1 a 2)
2. PSMF žádost o přestup schválí:
a) souhlasí-li s přestupem mateřské družstvo

b) přes nesouhlas mateřského družstva, jedná-li se o opakovanou žádost o přestup do téhož
klubu po uplynutí 6 měsíců (čekací doba). Za opakovanou žádost o přestup se uznává žádost
podaná na sekretariátu PSMF do 1 měsíce od uplynutí čekací doby a to pouze tehdy, jestliže
hráč v průběhu čekací doby nepodal žádnou jinou žádost o přestup či hostování. Opakovaná
žádost musí obsahovat náležitosti uvedené v čl. 27, odst. 1 a 2
c) hráč může v průběhu čekací doby nastupovat za své mateřské družstvo
d) o každém podaném přestupu bez souhlasu mateřského družstva musí být mateřské družstvo
informováno PSMF nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti, u podané opakované
žádosti pak ještě před odsouhlasením přestupu
3. PSMF žádost o přestup zamítne, nejsou-li splněny podmínky pro její schválení.

článek 40
1. Herními důsledky, tj. vyhlášením kontumačního výsledku, bude na základě rozhodnutí
STDK postiženo družstvo, dopustí-li se zejména následujících provinění:
a) nenastoupí-li družstvo (družstva) k soutěžnímu utkání, nebo k němu nastoupí po uplynutí
čekací doby
b) je-li utkání předčasně ukončeno z důvodu poklesu počtu hráčů družstva pod minimální
počet (3+1) stanovený pravidly
c) nepředloží-li družstvo před utkáním rozhodčímu RP nebo PT a utkání nebude sehráno
2. Technickou kontumací, tj. vyhlášením kontumačního výsledku bez následků uvedených
v čl. 44, odst. 1 bude na základě rozhodnutí STDK postiženo družstvo, dopustí-li se
následujících provinění:
a) nastoupí-li hráč dříve, než byl za družstvo zaregistrován podle čl. 19, odst. 2
b) nastoupí-li hráč družstva na RP jiného hráče
c) nastoupí-li hráč družstva na neplatný RP. Neplatný RP je ten, v němž jsou uvedeny
nepravdivé údaje týkající se osoby hráče, nebo RP, který nebyl vydán PSMF, nebo uplynulali doba jeho platnosti (hostování)
d) nastoupil-li hráč v době, kdy má zastavenu závodní činnost (např. trest za červenou kartu,
zákaz startu za druhou, čtvrtou nebo šestou žlutou kartu, atd.), jakož i pokud byl v sezóně
napomenut druhou, čtvrtou, šestou atd. žlutou kartu nebo vyloučen ze hry a o jeho
potrestání STDK dosud nerozhodla
e) nastoupil-li hráč ze soupisky družstva za jiné družstvo klubu v rozporu s čl. 13, odst. 1
f) jestliže se hráč družstva odmítne podrobit kontrole totožnosti, vyžádané soupeřem,
rozhodčím utkání, nebo členem KMF, nebo se jí vyhne

g) dojde-li k inzultaci rozhodčího některým členem družstva
h) přeloží-li svévolně družstva soutěžní utkání na jiný termín nebo jiné hřiště než schválil
PSMF
i) dojde-li k ovlivnění utkání způsobem, který odporuje principu poctivého soutěžení
3. Konečné slovo při posuzování kontumace v případě uvedeném v odst. 1. písm. b) bude mít
STDK, která může přihlédnout k předložené lékařské zprávě o ošetření hráče z důvodu
zranění při hře, je-li doručena do 48 hodin po skončení utkání na sekretariát STDK, nebo
k dalším okolnostem (pokles počtu po vyloučení hráčů), a vyhlásit v takovém případě
technickou kontumaci dle odst. 2.

článek 44
1. Družstvo, v jehož neprospěch budou vyhlášeny 3 kontumační výsledky ve smyslu čl. 40,
odst. 1 v průběhu jedné soutěžní sezóny, nebo ve dvou bezprostředně po sobě jdoucích
mistrovských utkáních, bude řídícím orgánem soutěže vyloučeno ze soutěže bez ohledu na
počet získaných bodů. Výjimku tvoří technické kontumace dle čl. 40, odst. 2.
2. Pokud bylo družstvo ze soutěže vyloučeno nebo odstoupilo ze soutěže kdykoliv před jejím
ukončením, všechny jeho výsledky v soutěžní sezóně se kontumují s pasivním brankovým
rozdílem 0:6 v jeho neprospěch. Pokud bylo některé z jeho dosavadních utkání kontumováno
v jeho prospěch v souladu s čl. 40, postupuje se v souladu s ustanoveními čl. 43, odst. 3.
3. Družstvo, které bylo ze soutěže vyloučeno nebo odstoupilo ze soutěže kdykoliv před jejím
ukončením, se nemůže vrátit do rozehrané soutěžní sezóny. Považuje se vždy za sestupující
družstvo a v příští soutěžní sezóně bude zařazeno nejméně o dvě soutěžní úrovně níže.
Případná dohoda s jiným družstvem o výměně soutěže a zařazení do vyšší úrovně v takovém
případě nebude VV PSMF akceptována.
4. O zařazení vyloučeného družstva do soutěžní úrovně v další soutěžní sezóně rozhodne
s konečnou platností VV PSMF, který může přihlédnout zejména k okolnostem, které
k vyloučení družstva vedly (např. opakované vyloučení ve více sezónách, úmyslné ovlivnění
soutěže apod.)

