
ROZPIS JOMA EXTRALIGY VO FUTSALE 
SEZÓNA 2008/2009

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 1. RIADENIE SÚŤAŽÍ 
Právny subjekt SLOVENSKÝ FUTSAL (ďalej SF) prostredníctvom svojich odborných komisií priamo riadi Slovenský 
pohár vo futsale (SP), Majstrovstvá Slovenska žiakov, Majstrovstvá Slovenska juniorov, Superpohár a barážové 
zápasy o postup do najvyššej slovenskej ftusalovej súťaže. SF nepriamo riadi prostredníctvom svojich regionál-
nych zväzov ostatné súťaže vo futsale organizované v Slovenskej republike a pre tieto súťaže sú záväzné normy 
vydané SF. 

 2. USPORIADATEĽ
Usporiadateľom majstrovských stretnutí vo futsale sú kluby uvádzané na prvom mieste vo vyžrebovaní.

 3. HRACIE DNI A HRACIE ČASY 
 a) Po vyžrebovaní súťaže, ktoré prebehlo na zasadnutí zástupcov klubov dňa 13. 6. 2008, je hracím dňom maj-

strovských stretnutí vo futsale pre základnú časť piatok, so začiatkom stretnutí od 18.00 h do 21.00 h a so-
bota so začiatkom stretnutí od 12.00 h do 21.00 h. Kluby sú povinné do 30. 8. 2008 písomne oznámiť LiK1 
úradné hracie časy (UHČ) platné pre celý ročník 2008/2009. Do troch dní po skončení základnej časti súťaže 
sú kluby, ktoré postúpili do play-off, povinné nahlásiť LiK1 všetky termíny a miesta konania svojich nadstav-
bových stretnutí. Termíny musia byť v postupnosti piatok (sobota) prvý týždeň, piatok (sobota) druhý týždeň 
a utorok (streda) tretí týždeň. Finále sa hrá na tri víťazné stretnutia v postupnosti piatok (sobota) prvý týždeň, 
utorok (streda) druhý týždeň, piatok (sobota) druhý týždeň, utorok (streda) tretí týždeň a piatok (sobota) tretí 
týždeň. Takto nahlásené termíny pre play-off sú defi nitívne a nie je možné žiadať o zmenu termínu, či miesta 
konania zápasu. Výnimka je možná iba v prípade zásahu vyššej moci, alebo z titulu úradného rozhodnutia 
riadiaceho orgánu.

 b) Začiatky a miesta stretnutí, ktoré nie sú identické so schváleným UHČ Joma extraligy je povinný usporiadateľ 
stretnutia oznámiť LiK1 a súperovi v čase dlhšom, alebo rovnom 21 dní pred konaním stretnutia e-mailom, 
alebo písomne.

 c) Zásady pre zmeny termínov (hodina, dátum, miesto stretnutia):
 – stretnutia sa zásadne predohrávajú, vo výnimočných prípadoch dohrávajú, pričom zmenu musí schváliť 

LiK1. Posledné tri kolá základnej časti nie je možné súťažné stretnutia dohrávať. Výnimka je možná iba v 
prípade zásahu vyššej moci, alebo z titulu úradného rozhodnutia riadiaceho orgánu. Všetky dohrávky mu-
sia byť odohrané najneskôr pred termínom 20. kola.

 – ak klub požiada o zmenu termínu v čase dlhšom, alebo rovnom 10 dní a kratšom, alebo rovnom 20 dní 
pred konaním stretnutia, je povinný zároveň so žiadosťou uhradiť 1000,– Sk (€ 30) na účet SF a kópiu do-
kladu o úhrade priložiť k žiadosti a zároveň priložiť súhlas súpera s touto zmenou a to v písomnej, alebo 
e-mailovej forme LiK1,
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 – ak klub požiada o zmenu termínu v čase kratšom, alebo rovnom 9 dní pred konaním stretnutia je povinný 
zároveň so žiadosťou uhradiť 2000,– Sk (€ 60) na účet SF, kópiu dokladu o uhradení priložiť ku žiadosti 
a zároveň priložiť súhlas súpera s touto zmenou a to v písomnej, alebo e-mailovej forme LiK1,

 – po splnení všetkých úkonov, potrebných k zmene, podľa vyššie uvedených bodov tohto článku LiK1 oznámi 
svoje rozhodnutie v úradnej správe a ak to z časových dôvodov nie je možné, tak písomne, alebo e-mailom 
zainteresovaným klubom, KR SF a KD SF.  Za nedodržanie ustanovení vyššie uvedených bodov tohto článku 
bude previnivší klub potrestaný herne a disciplinárne v zmysle platných noriem futsalu,

 – LiK1 si vyhradzuje právo určiť aj iné termíny, alebo hracie časy, rozhodovať o dohrávkach, resp. aj nepotvr-
diť správne podanú žiadosť o zmenu konania stretnutia.

 d) Klub môže požiadať o preloženie zápasu najneskôr 10 hodín pred začiatkom stretnutia v prípade predloženia 
lekárskeho potvrdenie o epidémii (všetci chorí hráči musia mať rovnakú diagózu) v klube, vydaného odbor-
ným lekárom, platného v čase zápasu, a to minimálne u polovice hráčov uvedených na súpiske A mužstva. 

 4. MIESTA STRETNUTÍ
 a) Stretnutia sa hrajú v ŠH družstiev, ktoré sú vo vyžrebovaní uvedené na prvom mieste.
 b) ŠH musia byť schválené LiK1 najneskôr do 30. 8. 2008 a musia spĺňať všetky kritéria požadované normami 

futsalu. Schválenie ŠH po kontrole osobnou návštevou potvrdí LiK1 na Evidenčnej karte a potvrdenú kópiu 
odošle príslušnému klubu. 

5. HOSPODÁRSKE NÁLEŽITOSTI
 a) Každý klub hrá majstrovské stretnutia na vlastné nebezpečenstvo a vlastné náklady.
 b) Náklady spojené s cestovným, stravným a odmenou pre R, R2, R3 a delegáta podľa RS kapitoly D, v stretnu-

tiach  Joma extraligy hradí SF z prostriedkov prevádzkových nákladov na činnosť klubu pre kluby Joma extra-
ligy. Tieto náklady budú preplácané na účty zainteresovaných osôb k 15. dňu mesiaca za vykonané služby v 
pred chádzajúcom mesiaci. Refundácia mzdy sa nevypláca.

 c) Náklady spojené s časomeračom hradí usporiadateľ v zmysle ustanovení kapitoly D.
 d) Kluby, ktoré od vydania ofi ciálneho RS 2008/2009 nahlásia zmenu názvu klubu, sú povinné uhradiť jednotný 

poplatok 3000,– Sk (€ 90) na účet SF. 

 6. PREDPIS A ZÁPIS O STRETNUTÍ 
 a) Hrá sa podľa Pravidiel futsalu platných od roku 2006, SP a RS 2008/2009, výklad RS prináleží jedine VV SF.
 b) SF a jeho odborné komisie budú svoje rozhodnutia pravidelne zverejňovať v úradnej správe v denníku ŠPORT, 

na ofi ciálnej internetovej stránke www.futsalslovakia.sk a www.futbalsfz.sk. Všetky pokyny, zmeny a nariade-
nia takto zverejnené sú pre všetky kluby záväzné.

 c) HU predloží pred stretnutím úplne vyplnený Zápis o stretnutí R spolu s registračnými preukazmi, súpiskami 
oboch družstiev najneskôr 30 minút pred úradným začiatkom stretnutia. 

 7. ŠTART HRÁČOV
 a) Vo všetkých súťažiach priamo i nepriamo riadených SF štartujú hráči uvedení na súpiskách družstiev na 

vlastné nebezpečenstvo, s platnou registráciou v SF a platnou lekárskou prehliadkou s kladným vyjadrením 
o schopnosti štartu hráča (lekárska prehliadka je platná 1 rok, vrátane dňa vystavenia), za ktorú zodpovedá 
príslušný klub. Noví hráči, ktorí budú dopísaní na súpisku počas súťaže musia spĺňať náležitosti tohto bodu 
pred dopísaním na súpisku.

 b) Štart mladších hráčov v Joma extralige a v SP vo futsale je možný podľa ustanovenia čl. 24 a čl. 25 SP.
 c) Každý hráč uvedený na súpiske klubu štartujúceho v Joma extralige  pred začiatkom súťažného ročníka je 

povinný uhradiť prostredníctvom svojho klubu členský príspevok vo výške 100,– Sk (€ 3) na účet Slovenského 
futsalu, a to najneskôr do 30. 9. 2008. Každý hráč dopísaný na súpisku klubu štartujúceho v Joma extralige  
v priebehu súťažného ročníka je povinný uhradiť prostredníctvom svojho klubu členský poplatok vo výške 
100,– Sk  (€ 3) na účet Slovenského futsalu. 

 8. HRACIA DOBA
 a) Hracia doba stretnutí pre Joma extraligu a pre SP je 2 x 20 minút čistého času. Za obsluhu časomiery zodpo-

vedá kvalifi kovaný časomerač.
 b) Hracia doba musí byť odmeriavaná elektronickou časomierou. Rozhodca má právo upraviť časomieru. 

 9. PODMIENKY ÚČASTI
 a) Hráči sa musia pred každým stretnutím preukázať R platnými registračnými preukazmi v zmysle ustanovení  

kapitoly A, článku 7,bodu a).
 b) Hráči musia nastupovať na majstrovské stretnutia v jednotných dresoch s číslami od 1 do 99, ktoré musia byť 

zhodné so Zápisom o stretnutí. Výstroj hráčov musí byť podľa ustanovení platných Pravidiel futsalu.
 c) Hráči sa pri rozcvičovaní počas zápasu musia riadiť pokynmi R2, prípadne R3, musia mať na sebe rozlišovacie 

úbory a rozcvičovanie vykonávať mimo priestoru, ktorý je priamo spojený s hracou plochou. V priebehu stret-
nutia sú všetky oprávnené osoby zdržujúce sa na striedačke povinné sedieť a hráči pripravení na striedanie sú 



povinní mať na sebe rozlišovací úbor, ktorý v okamihu striedania odovzdajú striedanému hráčovi. Výnimku 
tvorí iba tréner, ktorého postavenie však nesmie brániť v pohybe a výhľade R2 a ani hráčom nachádzajúcim sa 
v hre. Striedajúci hráči môžu stáť iba v bezprostrednom okamihu striedania.

 d) Hostia musia mať so sebou dve sady farebne odlišných dresov, v zmysle Pravidiel futsalu.
 e) Pre všetky súťaže priamo riadené SF je nosenie chráničov holení povinné.
 f) Na každom stretnutí musí byť prítomná kompletná usporiadateľská služba v minimálnom počte piatich ľudí. 

Všetci usporiadatelia musia byť riadne a viditeľne označení. 
 g) Podmienkou na účasť klubu v  najvyššej slovenskej lige od sezóny 2009-2010 je vytvorenie mládežníckeho 

družstva U-15, v sezóne 2010-2011 mládežnícke družstvá U-16, v sezóne 2011-2012 mládežnícke družstvá 
U-15 a U-18.

10. SÚPISKA
 a) Každý klub musí mať na súpiske uvedených najmenej dvanásť hráčov. Účastník Joma extraligy musí mať pred 

sezónou 2008-2009 na základnej súpiske A tímu minimálne dvoch hráčov vo veku  do 19 rokov (ročník 1990 
a mladší), pričom v súčet štartov týchto hráčov v základnej časti extraligy musí byť minimálne 10. 

 b) Každý klub odošle riadne vyplnenú súpisku družstva dvojmo na MK najneskôr do 30. 8.2008. V prípade ne-
dodržania termínu MK postúpi klub na doriešenie LiK1.

 c) Kluby majú povinnosť mať trénera, ktorý vlastní minimálne trénersku licenciu B. (pre kluby, ktoré postúpia do 
Joma extraligy  ročník 2008/2009, sa stanovuje odklad splnenia tejto povinnosti do 31. 6. 2009).

 d) Na súpiske musí byť podpis štatutárneho zástupcu klubu a IČO (klub Joma extraligy musí byť právnym sub-
jektom).

 e) Súpiska sa predkladá na celý súťažný ročník.
 f) Dopĺňať súpisku o nových hráčov možno počas celej súťaže. Hráč musí byť dopísaný na súpisku pred tým, ako 

nastúpi na svoje prvé stretnutie Joma extraligy, alebo SP v súťažnom ročníku a musí spĺňať všetky náležitosti 
bodu 7).

 g) Ak má klub družstvá štartujúce aj v nižších súťažiach, tak počas sezóny robí úpravy súpisiek tímov štartujúcich 
v nižších súťažiach matrika SF. Ak hráč klubu z Joma extraligy prestúpi do klubu nižšej súťaže, alebo hosťuje 
v klube nižšej súťaže, tak úpravy súpisiek klubov v nižších súťažiach robí príslušná regionálna matrika.

 g1) kluby, ktoré majú v rôznych stupňoch súťaží viac ako jedno družstvo, predložia príslušnému riadiacemu 
orgánu súpisky všetkých družstiev (A, B, C prípadne D atď.).

 g2) hráči uvedení na súpiske môžu hrať v majstrovských stretnutiach za to družstvo, na ktorého súpiske sú 
uvedení. Presun hráčov medzi jednotlivými súpiskami družstiev toho istého klubu je možný iba v mesiaci 
január,

 g3) za družstvo v nižšej súťaži (z A do B klubu, z B do C klubu, C do D klubu a pod.) môžu nastúpiť najviac 
3 hráči družstva z vyššej súťaže,

 g4) za družstvo vyššej súťaže (z D do C klubu, z C do B klubu, z B do A klubu) môže nastúpiť vždy najviac 
5 hráčov družstva z nižšej súťaže. Štart hráčov za družstvo o viac ako jeden stupeň (kategóriu) nižšie, či 
vyššie (napr.: z A do C klubu, z B do D klubu a naopak) je zakázaný.

 g5) za štart v majstrovskom stretnutí sa považuje uvedenie hráča v Zápise o stretnutí,
 g6) hráč môže hrať v jednom hracom dni len za jedno družstvo príslušného klubu majstrovských súťažiach, 
 g7) ustanovenia g3) a g4) sa netýkajú hráčov s ročníkom narodenia 1990 a mladší,
 h) porušenie ustanovení hlavy A, článku 10, bod f) a g) tohto RS bude považované za neoprávnený štart a po-

stihované hernými a disciplinárnymi dôsledkami, 

11. POSTUP A ZOSTUP
 a) zostup z Joma extraligy vo futsale do regionálnych líg:
 – z Joma extraligy zostupuje priamo klub umiestnený v konečnej tabuľke na 12. mieste,
 –  z Joma extraligy klub umiestnený v konečnej tabuľke na 11. mieste pokračuje v boji o udržanie sa v Joma 

extralige barážou s jej dalšími účastníkmi,
 b) postup z regionálnych líg do Joma extraligy:
 – kluby umiestnené na 1. miestach v konečných tabuľkách 2. SLF (štyri podľa jednotlivých regiónov) a družstvo, 

ktoré sa v konečnej tabuľke umiestnilo na 11. mieste Joma extraligy odohrajú barážový turnaj o postup do 
Joma extraligy. Prvé dva kluby z tohto turnaja postúpia do Joma extraligy.

 – v prípade, že klub umiestnený na 1. mieste 2. SLF odmietne právo postupu, poradie postupujúceho sa posúva 
podľa konečnej tabuľky v regióne, musí to však byť klub umiestnený v prvej štvrtine príslušnej tabuľky 2. SLF.

 – záruka klubu vstupujúceho do barážového turnaja je 20   000,– Sk (€ 600) a štartovné 5000,– Sk (€ 150). Pri-
hlášku do barážového turnaja, záruku a poplatok sú povinné zložiť kluby ašpirujúce na postup do najvyššej 
slovenskej súťaže najneskôr do 1. 5. 2009. Ak sa klub zúčastní barážového turnaja a nepostúpi do najvyššej 
slovenskej súťaže, záruka sa vracia na účet klubu. Ak klub postúpi do Joma extraligy, bude čiastka 20   000,– Sk 
(€ 600) použitá ako fi nančná záruka klubu v Joma extralige v ročníku 2009/2010. Ak sa klub prihlási do ba-
rážového turnaja, zaplatí záruku, poplatok a následne sa nezúčastní turnaja, prepadajú zaplatené čiastky v 
prospech SF. Ak sa klub prihlási do barážového turnaja, zaplatí záruku, poplatok a stane sa postupujúcim 
klubom z turnaja do Joma extraligy a následne odmietne právo štartu v Joma extralige prepadajú zaplatené 
čiastky v prospech SF. 



12. SYSTÉM SÚŤAŽE
 a) Joma extraliga sa hrá dlhodobo systémom každý s každým – doma a vonku, v čase jeseň – jar podľa vyžre-

bovania. Ak majú po odohranej základnej časti súťaže dve alebo viac družstiev rovnaký počet bodov, o ich 
umiestnení rozhoduje 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, potom rozhoduje gólový rozdiel a potom gólový podiel zo všetkých stret-
nutí. Po základnej časti  kluby umiestnené na 1. až 8. mieste pokračujú ďalej play-off systémom štvrťfi nále a 
semifi nále na dve víťazné stretnutia a fi nále na tri víťazné stretnutia nasledovne:

 –  štvrťfi nále: 1–8, 2–7, 3–6, 4–5 a odvety v opačnom poradí,
 – semifi nále: 1. dvojica = najlepšie umiestnený klub proti najhoršie umiestnenému klubu v dlhodobej časti 

súťaže a odveta v opačnom poradí a 2. dvojica = druhý najlepšie umiestnený klub proti tretiemu najlepšie 
umiestnenému klubu v dlhodobej časti súťaže a odveta v opačnom poradí. V prvom a eventuálnom treťom 
zápase štvrťfi nále a semifi nále a v prvom, druhom, a eventuálnom piatom stretnutí vo fi nále je domácim 
klubom ten, ktorý v dlhodobej súťaži sa umiestnil na vyššom mieste. Postupujúcim klubom vo štvrťfi nále a se-
mifi nále je ten klub, ktorý získa dve víťazstvá. Majstrom Slovenska je klub, ktorý vo fi nále získa tri víťazstvá.  
 Kluby umiestnené na 9. až 12. mieste po základnej časti pokračujú ďalej v nadstavbovej časti spôsobom každý 
s každým doma vonku, pričom do východzej tabuľky na začiatku nadstavby sa im započítavajú iba vzájomné 
zápasy počas základnej časti Joma extraligy. Družstvo umiestnené po skončení nadstavbovej časti na posled-
nom mieste je 12. v konečnej tabuľke Joma extraligy a družstvo umiestnené po nadstavbe na predposlednom 
mieste je 11. v konečnej tabuľke Joma extraligy.

 b) Po vzájomnej dohode a po schválení LiK1 môžu kluby odohrať stretnutie aj v obrátenom poradí, ako bolo 
pôvodne vyžrebované.

 
13. HODNOTENIE VÝSLEDKOV
 a) Víťaz stretnutia získava tri body, za remízu (nerozhodný výsledok) získavajú obidva kluby po jednom bode, za 

prehru nezíska klub žiadny bod.
 b) Ak v stretnutiach play-off v riadnom hracom čase je výsledok nerozhodný, zápas sa po 5 minútovej prestávke 

predlžuje o 2x5 minút bez prestávky medzi jednotlivými časťami predĺženia. Ak nie je víťaz jasný ani po pre-
dĺžení, rozhodnú kopy zo značky pokutového kopu (6 m). Pravidlá futsalu (Postupy určujúce víťaza zápasu). 

 c) Základom pre hodnotenie výsledkov súťažných stretnutí je Zápis o stretnutí. R je povinný odovzdať vyplnený 
a podpísaný zápis po zápase delegátovi.

14. NAHLASOVANIE VÝSLEDKOV
 Joma extraligy je nasledovne:
 – delegát stretnutia Joma extraligy je povinný podať výsledok najneskôr do 30 minút po skončení stretnutia  

predsedovi LiK1 Joma extraligy Petrovi Marušincovi (telefónne číslo xx/xxx xx xxx), ktorý ich následne nahlási 
na teletext STV, Markíza a JOJ.

 Ďalšie informácie o stretnutí: názov domácich a hostí, výsledok a polčas stretnutia, strelcov gólov,
 – ŽK a ČK domácich a hostí,
 – mená rozhodcov,
 – počet divákov, závažnú udalosť (napr. nedostavenie sa rozhodcu, súpera, neodohranie, nedohranie stretnu-

tia,  inzultácia a pod.).
 – tieto informácie nahlási aj na www.futsalslovakia.sk (Vladimír Škorec, 0905 329 194).

DS je povinný do 18.00 h prvého pracovného dňa po odohraní stretnutia odoslať elektronicky (e-mailom), alebo 
faxom, riadne vyplnený Zápis o stretnutí a Správu delegáta predsedovi LiK1 SF a DK SF. V ten istý deň je povinný 
odoslať originál zmieňovaných písomností prioritnou zásielkou na adresu LiK1 (viď Adresár funkcionárov SF) a kó-
pie na adresu predsedu RK SF a KD SF. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti budú voči delegátovi vyvodené 
príslušné disciplinárne dôsledky.

15. ROZHODCOVIA A DELEGÁT STRETNUTIA
 a) Na stretnutie pre Joma extraligu sú delegovaní delegát stretnutia (DS) a rozhodcovia (R, R2, R3),
 b) R, R2 a R3 na stretnutia Joma extraligy a celoslovenské kolá SP deleguje prostredníctvom Úradnej správy 

Komisia rozhodcov z nominačnej listiny rozhodcov schválenej pred začiatkom súťaže. Kvalifi kovaného časo-
merača zabezpečí domáci klub.

 c) Delegáta na stretnutie z nominačnej listiny delegátov schválenej pred začiatkom súťaže prostredníctvom 
úradnej správy deleguje Komisia delegátov.

 d) Vetovanie rozhodcov je možné iba v opodstatnených prípadoch a to na začiatku celého súťažného ročníka. 
Klubom môžu byť vetovaní iba tí rozhodcovia, ktorí klubu rozhodovali v minuloročnej sezóne aspoň 1 zápas. 
Opodstatneným prípadom sa rozumie prípad, keď bol rozhodca v predchádzajúcom ročníku prešetrovaný, 
alebo potrestaný príslušnou komisiou SF. Klub môže vetovať maximálne dvoch takýchto rozhodcov.

16. TITUL A CENY V SEZÓNE 2008/2009
 – Klub umiestnený na 1. mieste po základnej časti (po 22. kole) Joma extraligy obdrží fi nančnú odmenu 



30   000,– Sk (€ 925) .
 – Klub umiestnený na 2. mieste po základnej časti (po 22. kole) Joma extraligy obdrží fi nančnú odmenu 

20   000,– (€ 600) Sk.
 – Klub umiestnený na 3. mieste po základnej časti (po 22. kole) Joma extraligy obdrží fi nančnú odmenu 

10   000,– (€ 300) Sk.
• Víťaz play-off sa stáva Majstrom Slovenska vo futsale pre súťažný ročník 2008/2009 s právom štartu v UEFA Futsal 
Cupe 2009/2010, obdrží putovný pohár, pohár, medaile, fi nančnú odmenu 40   000,– Sk (€ 1250) a fi nančnú úhradu 
štartovného vo výške príspevku UEFA na štart klubu v UEFA Futsal Cupe.
• Porazený klub vo fi nále play-off sa stáva Vicemajstrom Slovenska vo futsale pre súťažný ročník 2008/2009, obdrží 
pohár, medaile a fi nančnú odmenu 20   000,– Sk (€ 600).
• 3. miesto obsadí porazený semifi nalista, ktorý bol v základnej časti súťaže lepšie umiestnený a obdrží pohár a me-
daile. 
• Konečné poradie Joma extraligy je na ďalších miestach nasledovné:
4. miesto obsadí semifi nalista, ktorý bol v základnej časti súťaže horšie umiestnený, 5.-8. miesto obsadia vypadnutí 
štvrťfi nalisti (poradie podľa lepšieho umiestnenia po základnej časti).
• Najlepší strelec Joma extraligy obdrží trofej.
• Víťaz SP obdrží putovný pohár, pohár a fi nančnú odmenu 10   000,– Sk (€ 300).
• Finalista SP obdrží plaketu.
• Víťaz Superpohára obdrží pohár.
• Finalista Superpohára obdrží plaketu.
• Klub umiestnený na 1. mieste v súťaži o cenu fair-play obdrží trofej.
• Všetky fi nančné odmeny budú vyplatené do 30. 6. 2009.

17. NÁMIETKY
Námietky je možné podať pri:
 – porušení ustanovení tohto RS 2008/2009,
 – porušení ustanovení ostatných noriem SF.
 a) Peňažný vklad za podanie jednej námietky v Joma extralige a SP je jednotný 1000,– Sk (€ 30) .
 b) V prípade, že námietka bude opodstatnená, vracia sa peňažný vklad klubu do 14 dní od dňa uznania opod-

statnenosti námietky, v opačnom prípade prepadá v prospech SF.
 c) Bezdôvodné podanie námietky môže byť potrestané v zmysle DP.
 d) Námietku môže podať aj člen príslušného riadiaceho orgánu. 

18. ODVOLANIE
 a) Odvolanie voči rozhodnutiu o námietkach, ktoré vydal príslušný riadiaci orgán je možné podať doporučenou 

poštou na sekretariát SF a to formou, ako ju predpisuje SP.
 b) Odvolanie podáva výhradne vedenie klubu do 15 dní od uverejnenia rozhodnutia v úradnej správe alebo po 

jeho písomnom doručení.
 c) Odvolanie musí byť doložené kópiou o zaplatení peňažného vkladu, ktorý je jednotný pre Joma extraligu a SP 

vo výške 2000,– Sk (€ 600) .
 d) Odvolanie môže podať aj člen príslušného riadiaceho orgánu. 

B. ŠPORTOVO-TECHNICKÉ ZÁSADY 
Platné normy futsalu (NF), ktorých súčasťou sú nasledovné platné dokumenty: Stanovy SF, Súťažný poriadok futsalu, 
Disciplinárny poriadok SF, Registračný a prestupový poriadok SF, Smernica o zaraďovaní družstiev do súťaží v dôsledku 
organizačných zmien v kluboch a Pravidlá SF sú záväzné pre všetky zainteresované kluby, osoby, ako aj pre orgány SF, 
pokiaľ tento RS súťaže nestanovuje inak. 

 1. ZÁKLADNÉ PODMIENKY
Na každom stretnutí musí byť prítomný:
 – hlavný usporiadateľ (HU) a minimálne 4 usporiadatelia,
 – HU nesmie vykonávať žiadnu inú funkciu,
 – kameraman, ktorý nesmie vykonávať žiadnu inú funkciu
 – vedúci klubu, ktorý nesmie vykonávať žiadnu inú funkciu,
 – lekár, alebo zdravotník s lekárničkou,
 – hlásateľ,
 – domáce mužstvo v Joma extralige je povinné z každého stretnutia natočiť video záznam, ktorý na požiada-

nie poskytne odborným komisiám, podľa nasledovných pravidiel:
 a) Záznam musí okrem iného obsahovať zápasový dej od prvej do poslednej minúty stretnutia,
 b) Záznam musí byť súvislý, neprerušovaný a nezostrihaný v elektronickej podobe na CD, alebo DVD,
 c) Záznam musí začínať vstupom zainteresovaných osôb pred začiatkom zápasu na hraciu plochu a končiť 



odchodom zainteresovaných osôb z hracej plochy do kabín v prestávke a po skončení zápasu,
 d) Videotechnik je povinný zotrvať na svojom mieste počas celej doby výkonu svojej funkcie,
 e) V prípade vzniku mimoriadnych udalostí po vstupe zainteresovaných osôb na hraciu plochu pred začiat-

kom zápasu, počas polčasovej prestávky v prípade prítomnosti zainteresovaných osôb na hracej ploche, 
alebo po skončení zápasu v prípade prítomnosti zainteresovaných osôb na hracej ploche (bitka, výtržnosti, 
inzultácia a pod.) je videotechnik povinný zachytiť tieto udalosti.

 f) V prípade poruchy záznamového zariadenia je videotechnik povinný túto skutočnosť okamžite nahlásiť 
delegátovi stretnutia

 g) V prípade nepredloženia predpísaného záznamu, v súvislosti so šetrením odborných komisií, budú voči klu-
bu vyvodené športovo technické dôsledky, disciplinárne dôsledky a fi nančná pokuta vo výške 10   000,– Sk 
(€ 300).

  – LiK1 doporučuje hosťujúcim mužstvám, zabezpečiť si vlastný videozáznam zo stretnutí na cudzej pôde 
a to z iného miesta, ako je zhotovovaný záznam domáceho mužstva. Domáci klub je povinný umožniť 
natočiť videozáznamu hosťujúcemu klubu (miesto a zdroje). Takýto záznam bude možné na požiadanie 
odborných komisií použiť ako dodatkový materiál na šetrenie. 

 h) Klub je povinný archivovať záznam do schválenia výsledkov súťažného ročníka.
 i) Vyžiadané materiály sú nevratné a zostanú pre potreby SF.

 2. HRACIE PLOCHA
Majstrovské stretnutia a stretnutia celoslovenských kôl SP sa môžu odohrať len na hracích plochách schválených LiK1 
a vyhovujúcich normám futsalu a za dodržania nasledovnej vybavenosti miesta stretnutia:
 a) elektronická časomiera s ukazovateľom skóre a ukazovateľom nahromadených faulov,
 b)  samostatná uzamykateľná miestnosť pre rozhodcov oddelená od priestoru pre divákov a hráčov s minimál-

nym vybavením (stôl, stoličky, vešiak na odloženie ústroja),
 c) šatňa pre hostí so sprchami, WC musí byť v areáli ŠH,
 d) 12 miest pre realizačný tím a striedajúcich hráčov vo vymedzenom priestore pri stredovej čiare.
Výnimky z tohto článku schvaľuje výlučne LiK1. 

 3. PRAVIDLÁ
 a) Všetky stretnutia sa hrajú podľa platných Pravidiel futsalu. 

 4. NEKONANIE A NEDOHRANIE STRETNUTIA
 a) Ak nemôže byť stretnutie odohrané, alebo dohrané z vyššej moci, je povinnosťou zainteresovaných klubov 

dohodnúť sa na náhradnom termíne odohrania stretnutia, ktorý musí byť najneskôr do 30 dní od termínu 
konania pôvodného stretnutia. Ak je to možné, tak túto dohodu sú kluby povinné uviesť v zápise o stretnutí. 
Ak to nie je možné musia dohodou určiť písomne náhradný termín zápasu do 5 dní od pôvodného termínu 
s možnosťou konania stretnutia maximálne opäť do 30 dní od termínu konania pôvodného stretnutia. Inak 
nový termín určí LiK1. Dohoda klubov o náhradnom termíne stretnutia podlieha schváleniu LiK1.

 b) Ak sa stretnutie nekoná pre nedostavenie sa súpera k stretnutiu, nezúčastnený klub je povinný uhradiť zúčast-
nenému klubu (súperovi) nasledovné náležitosti:

 b1) pri nedostavení sa hostí z objektívnych a preukázateľných dôvodov uhradia hostia domácemu klubu 
čiastku 10   000,– Sk (€ 300), čo predstavuje náklady na stretnutie. Úhradu prevedú  na základe vystavenej 
faktúry do 14 dní po jej obdržaní.

 b2) pri nedostavení sa domácich z objektívnych a preukázateľných dôvodov:
  – cestovné verejným dopravným prostriedkom pre 14 osôb (R nad 50 km),
  – stravné v zmysle platnej vyhlášky,
  – ostatné preukázateľné náklady spojené s vycestovaním, maximálne do výšky 5000,– Sk (€ 150),
 – všetko na základe vystavenej faktúry do 14 dní po jej obdržaní.
 b3) nedostavenie sa klubu zo subjektívnych, alebo nepreukázateľných dôvodov:
  – nezúčastnený klub je potrestaný pokutou 15   000,– Sk (€ 450), okamžitým odobratím 3 bodov a ďalšími 

disciplinárnymi opatreniami,
  – nezúčastnený klub uhradí zúčastnenému náhrady podľa bodu b1), alebo bodu b2) podľa toho, kto sa 

nedostavil na stretnutie.
 c) V prípade nedostavenia sa na stretnutie z dôvodov uvedených v článku 61 bod 1 a 2 SP SF je klub, ktorý sa 

na zápas nedostaví povinný do 72 hodín po udalosti predložiť LiK1 originál potvrdenia od správcu dopravnej 
komunikácie, ktorá je nezjazdná, dopravnej polície príslušnej k miestu nehody, autorizovaného servisu naj-
bližšieho k miestu nehody alebo poruchy, alebo meteorologického ústavu, potvrdzujúci príslušné okolnosti 
vylučujúce dostavenie sa na zápas.

 d) Klub zašle jednu kópiu faktúry aj na LiK1, ktorá pri jej neuhradení ustanoví nový termín úhrady, po ktorom 
ak klub nezaplatí, bude mať zastavenú činnosť až do predloženia dokladu o úhrade faktúry. VV SF má právo 
eventuálne predmetnú čiastku nariadiť odrátať previnivšiemu klubu zo zloženej fi nančnej záruky. 



C. HOSPODÁRSKE ZÁSADY DRUŽSTIEV 

 1. VŠEOBECNÁ POKYNY
Do majstrovskej súťaže Joma extraligy budú zaradené len tie kluby, ktoré splnili podmienky vstupu do súťaže, zaslali 
platnú prihlášku na ročník 2008/2009 v stanovenom termíne (do 30. 6. 2008), uhradia štartovné vo výške 15   000,– Sk  
(€ 450) do 30.6.2008 na účet SF, fi nančná záruka vo výške 20   000,– Sk (€ 600) musí byť uhradená do 30. 6. 2008 
a z tejto sa budú hradiť eventuálne vzniknuté a neuhradené záväzky klubov, prevádzkové náklady na činnosť klubu 
vo výške 75    000,– Sk (€ 2343,–) uhradí klub na účet SF do 15. 8. 2008, alebo v dvoch splátkach v nasledujúcich ter-
mínoch:
 – 1. splátka do 15. 8. 2008 40   000,– Sk (€ 1250)
 – 2. splátka do 30. 10. 2008 35    000,– Sk (€ 1093).
V prípade nedodržania horeuvedených termínov splátok, bude klub riešený v zmysle noriem SF. Tým však nezanikne 
právny nárok na vymáhanie nezaplatených čiastok zo strany SF. 

 2. POKUTY A POPLATKY
 a) Pokuty a poplatky sú kluby povinné uhradiť do 14 dní odo dňa ich vyrubenia cestou úradnej správy, alebo 

písomnej výzvy riadiaceho orgánu a zároveň predložiť doklad o zaplatení.
 b) Pri nedodržaní termínu podľa písmena a) tohto článku stanoví príslušná odborná komisia nový termín úhrady, 

po ktorom ak klub nezaplatí, bude mať zastavenú činnosť až do predloženia dokladu o úhrade pokuty alebo 
poplatku.

 c) Platby je nutné realizovať výlučne bezhotovostným spôsobom na účet SF číslo 2625762389/1100 pod nasle-
dovnými zúčtovacími symbolmi:

 VS – vylosované číslo v ročníku 2008/2009
 KS – 0558
 Poznámka  – meno jednotlivca, alebo kolektívu 

D. HOSPODÁRSKE ZÁSADY 
Za stretnutie prináleží delegovaným osobám nasledovná odmena:
osoba    odmena cestovné  stravné
R (rozhodca)  1000, – Sk  4,00 Sk/km*   podľa platného opatrenie
R2 (rozhodca)  1000, – Sk   4,00 Sk/km*  platného opatrenie
R3 (rozhodca)   500,– Sk  4,00 Sk/km*  platného opatrenie
DS (delegát)   750,– Sk 4,00 Sk/km*  platného opatrenie

* prepočet na € sa prispôsobí podľa platného opatrenia vydaného MF SR
 

E. DISCIPLINÁRNE NÁLEŽITOSTI 
Riadia sa plne platným Disciplinárnym poriadkom a súvisiacimi normami futsalu.
 1. Podľa druhu a závažnosti priestupku DK stanoví nepodmienečný trest zastavenia činnosti (minimálne na jedno 

stretnutie). Poplatky za prejednanie disciplinárnych priestupkov, prípadne pokuty je nutné hradiť výlučne bez-
hotovostne, alebo vkladom na účet SF číslo 2625762389/1100 pod nasledovnými zúčtovacími symbolmi:

 VS: – vylosované číslo v ročníku 2008-2009
 KS: 0558
 Poznámka: meno jednotlivca, alebo kolektívu
 2. Zastavenie činnosti za ŽK je nasledovné:
  a) v Joma Extralige:
   3 ŽK – zastavená činnosť hráčovi na 1 majstrovské stretnutie
   6 ŽK – zastavená činnosť hráčovi na 2 majstrovské stretnutia
   9 ŽK – zastavená činnosť hráčovi na 3 majstrovské stretnutia
  12 ŽK – zastavená činnosť hráčovi na 4 majstrovské stretnutia atď.
 b) v SP:
  2 ŽK – zastavená činnosť hráčovi na 1 pohárové stretnutie
  4 ŽK – zastavená činnosť hráčovi na 2 pohárové stretnutia
  6 ŽK – zastavená činnosť hráčovi na 3 pohárové stretnutia atď.
Napomínania ŽK sa pre Joma extraligu a Slovenský pohár evidujú zvlášť a tresty za to sa odpykávajú zvlášť v Joma 
extralige a zvlášť v SP. Tresty za vylúčenie v zápasoch Joma extraligy a SP platia v plnom rozsahu v celej štruktúre súťaží 
SF. Tresty za vylúčenie, alebo za príslušný počet ŽK udelené v nižších súťažiach a ich uplatnenie v Joma extralige  a SP 
môžu príslušné nižšie DK obmedziť. Všetky kluby sú povinné viesť si vlastnú evidenciu napomínaných hráčov a v prí-
pade nezrovnalostí je rozhodujúca evidencia príslušnej DK.
 3. Sadzby poplatkov za disciplinárne konania:



 – vylúčenie, odobratie RP, prerokovanie príslušného počtu ŽK v Joma extraligy a SP a iné disciplinárne konanie 
s hráčom – 200,– Sk (€ 6)

 – disciplinárne konanie s klubom – 1000,– Sk (€ 30)
 – disciplinárne konanie s funkcionárom klubu – 400,– Sk € 12)
 – disciplinárne konanie s rozhodcom a delegátom – 400,– Sk € 12)
 4. Sadzby pokút: do 24   000,– Sk (€ 750).

 
F. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
Tento RS schválil VV SF na zasadnutí dňa 19. 6. 2008 a je neoddeliteľnou súčasťou SP. Je záväzný pre všetky zainte-
resované strany, ako aj pre všetky riadiace orgány. Výklad tohto RS vykonáva VV SF  RS môže byť zmenený, alebo 
doplnený len po schválení VV SF. Pokiaľ tento RS mení, dopĺňa, alebo nahrádza ustanovenia noriem SF, platia body 
uvedené v tomto RS. Tento RS nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia VV SF a ruší všetky predchádzajúce doku-
menty tohto typu.


