
PROPOZÍCIE
BRATISLAVSKÉHO FUTSALU NA ROČNÍK 2004/2005

Do 22. ročníka súťaže vo futsale sú zaradené mužstvá, ktoré odovzdali Záväznú prihlášku na rok 2004/2005 
a splnili požadované podmienky riadiaceho orgánu súťaže.

1. Organizátor súťaže: Slovenský futsal
2. Riadenie súťaže: Bratislavský futsal 
3. Štruktúra súťaže: jedna II. Slovenská liga vo futsale, dve I. bratislavské ligy skupiny A, B, tri II. bratislavské ligy 

skupiny A, B, C, a Liga „40“.
4.  Hrá sa podľa Pravidiel futsalu vydaných VV SF 1. 9. 2004, Súťažného poriadku  Slovenského futsalu a Propo-

zícii Bratislavského futsalu na ročník 2004/2005. 
5.  Účastníci súťaže: mužstvá reprezentujúce sponzorov, telovýchovné jednoty, podniky,  súkromné firmy, sídliská, 

ulice hlavného mesta SR, ale i miest a dedín, ktoré patria do regiónu Bratislava.

A. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
1. Každé družstvo je povinné do stanoveného termínu uhradiť doplatok na účet organizátora:
 II. SLSF   19 200,– Sk (celkom 27 200,–Sk)
 I. liga   19 000,– Sk (celkom 26 500,–Sk)
 II. liga   15 200,– Sk (celkom 22 200,–Sk)
 Liga „40“   10 500,– Sk (celkom 15 500,–Sk)
 číslo účtu Bratislavského futsalu: Slovenská sporiteľňa: 11 484 055/0900
      konštantný symbol: 0579, variabilný symbol: 2005 
 (suma zahŕňa náklady na prenájom hál, rozhodcovké a štartovné, v ktorom sú zahrnuté  všetky náklady spoje-

né s organizáciou súťaží).
2. Vedúci mužstiev sú povinní dokladovať zaplatenie finančnej čiastky najneskôr do 30. októbra 2004 na zasad-

nutí Bratislavského futsalu. Ak vedúci družstva nepredloží doklad o zaplatení, nebude jeho družstvu umožnené 
odohrať v najbližšom kole zápas, aj v nasledujúcich, až do preukázania dokladu o zaplatení a družstvo prehrá 
zápas kontumačne 5:0.

3. Správne vyplnené Súpisky sú vedúci družstiev povinní odovzdať na zasadnutí VV Bratislavskému futsalu do 
10. septembra 2004. V prípade neodovzdania súpisky do stanoveného termínu, nebude družstvu umožnené 
odohrať zápasy až do odovzdania požadovaných dokladov a družstvo prehrá každý neodohraný zápas 
kontumačne 5:0.

4.  Na súpiske musí byť uvedených minimálne osem (8) hráčov starších ako 15 rokov. Hráči mladší ako 18 rokov 
sú povinní priložiť súhlas rodičov hrať súťažne futsal.

B. ORGANIZAČNÉ POKYNY
LIGA „40“ – 3. ROČNÍK (LIGA NA POČESŤ JÚLIUSA ROVNIANKA)
V súťaži môžu nastúpiť hráči narodení v roku 1965 a starší.
Miesto súťaže: Športová hala PKO. 
Hrací deň: nedeľa. Od 19. septembra 2004 do júna 2005.
Hrací systém: každý s každým.

II. SLOVENSKÁ LIGA - SKUPINA BRATISLAVA
Miesto súťaže Športová hala Mladosť, BCT.
Hrací deň piatok, sobota, resp. nedeľa (od 17. septembra 2004 do júna 2004). Po odohraní základnej časti (každý 

s každým) sa súťaž rozdelí na dve skupiny – o 1.–10. miesto a 11.–20. miesto. Víťaz bude hrať kvalifikáciu o postup 
do I. Slovenskej ligy vo futsale. 

Z II. SLF zostupujú družstvá:
1. ak z I. SLF nevypadne žiadne bratislavské mužstvo, do I. líg zostupujú družstvá umiestnené v konečnej tabuľke 

súťaže na 15., 16., 17., 18.,19. a 20. mieste, mužstvá na 13. a 14. mieste odohrajú baráž o udržanie sa v sú-
ťaži s mužstvami na druhých, postupových miestach 1. bratislavských líg (bude sa hrať o dve miesta).

2.  ak z I. SLF vypadne jedno bratislavské družstvo, do I. líg zostupujú družstvá umiestnené v konečnej tabuľke 
súťaže na 14., 15., 16., 17., 18.,19. a 20. mieste, mužstvá na 12. a 13. mieste odohrajú baráž o udržanie sa 
v súťaži s mužstvami na druhých, postupových miestach 1. bratislavských líg (bude sa hrať o 2 miesta).

I. BRATISLAVSKÁ LIGA
Dve skupiny po 20 družstiev. Miesto súťaže ŠH Mladosť, BCT a PKO.
Hrací deň nedeľa, resp. sobota.
Hrací termín od 18. septembra 2004 do júna 2005. Po odohraní základnej časti (každý s každým) sa súťaž rozdelí 
na dve skupiny – 1.–10. miesto a 11.–20. miesto.
Mužstvá na prvých postupových miestach postúpia priamo do II. Slovenskej ligy vo futsale. 
Mužstvá na druhých, postupových miestach odohrajú baráž s dvomi mužstvami 2. Slovenskej ligy o dve miesta do 
II. Slovenskej ligy vo futsale. 
Z I. líg zostupujú družstvá:
1. ak z II. SLF vypadne 6 družstiev, do II. líg zostupujú družstvá, ktoré skončia v skupinách na 16., 17., 18., 19., 

a 20. mieste. 
2. ak z II. SLF vypadne 7 družstiev, do II. líg zostupujú družstvá, ktoré skončia v skupinách na 16., 17., 18., 19., 

a 20. mieste, družstvá na 15. miestach v skupine odohrajú barážový zápas o udržanie v súťaži. 

II. BRATISLAVSKÁ LIGA 
Tri skupiny, miesto súťaže Športová hala Prokofievova, PKO. 
Hrací deň – sobota, resp. nedeľa.
Hrací termín od 11. septembra 2004 do júna 2005 – dvojkolovo.
Z druhých líg postupujú prví dvaja na postupových miestach z každej skupiny.

C. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 1. Hrací čas: 2x20 minút, čakacia doba 10 minút. V poslednej minúte zápasu sa hrá čistý čas, ak je nerozhodný 

stav, alebo rozdiel v skóre jeden gól.
 2 Konfrontácia: žiadať ju môže kapitán družstva pred zápasom a počas zápasu. Konfrontáciu vykoná na zá-

klade registračných preukazov. V prípade nejasností je konfrontovaný hráč povinný preukázať sa preukazom 
totožnosti. Ak je situácia nejasná, rozhodca povolí hráčovi dohrať zápas a po ňom mu odoberie registračný 
preukaz a odošle ho na Disciplinárnu komisiu Bratislavského futsalu . Tento hráč je povinný zúčastniť sa najbliž-
šieho zasadnutia DK Bratislavského futsalu.

 3. Družstvo, ktoré nedohrá stretnutie pre nízky počet hráčov na ihrisku, prehrá stretnutie kontumačne 0:5 (pokiaľ 
rozdiel nie je vyšší).

 4. Protesty: družstvo má právo, podať po odohranom zápase Bratislavskému futsalu písomne protest do troch 
pracovných dní, s povinným vkladom 500,– Sk. 

 5. Preloženie zápasu: žiadosti o preloženie zápasu musí vedúci družstva požiadať najneskôr do stredy večera 
(hracieho kola, ktoré sa má odohrať na ďalší víkend) Bratislavskému futsalu. Ak mužstvo požiada o preloženie 
zápasu po tomto termíne, musí v prípade preloženia stretnutia splniť nasledujúce podmienky:

  – predložiť opodstatnenú žiadosť o preloženie zápasu
  – odovzdať Bratislavskému futsalu písomný súhlas súpera
  – odovzdať potvrdenie o zaplatení čiastky 1.800,– Sk na účet Bratislavského futsalu
 Po splnení týchto predpokladov Bratislavský futsal stanoví dátum dohrávky.
 6.  Tresty za žlté a červené karty 
   3 žlté karty – zastavenie činnosti na 1 zápas nepodmienečne
   6 žltých kariet – zastavenie činnosti na 2 zápasy nepodmienečne
   9 žltých kariet – zastavenie činnosti na 3 zápasy nepodmienečne



  12 žltých kariet – zastavenie činnosti na 4 zápasy nepodmienečne
 červená karta – rieši Disciplinárna komisia BF.
 Pri mužstvách „A“ a „B“ (resp.“C“) hráč musí trest za žlté resp. červené karty zrealizovať v tom mužstve, kde 

je uvedený na súpiske. Hráčom, 1. SLF, ktorí obdržali ŽK v zápasoch 1. SLF sa tieto do bratislavských súťaží 
nezaratúvajú.

 Ak má zastavenú činnosť v súťažiach Slovenského futsalu, nemôže nastúpiť v súťažiach riadených Bratislav-
ským futsalom. 

 Za realizovanie trestu za žlté, resp. červené karty zodpovedá vedúci družstva.
 7.  Štart hráčov za rôzne družstvá toho istého klubu: 
 Podľa Súťažného poriadku Slovenského futsalu (Článok 34/A):
  1.  Kluby ktoré nemajú v súťažiach viac ako jedno družstvo, predložia riadiacemu orgánu v určenom termíne 

súpisku na predpísanom tlačive, kde uvedú najmenej 8 hráčov včítane brankára.
  2. Kluby ktoré majú v rôznych stupňoch súťaží viac ako jedno družstvo, predložia príslušnému riadiacemu 

orgánu súpisky všetkých družstiev (A, B, C prípadne D...) 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, atd.

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

  4.  Za družstvo môžu v majstrovskom stretnutí štartovať spolu maximálne štyria hráči uvedení na súpiskách 
iných družstiev toho istého klubu ( A, B, C, D, atď.) v príslušnej vekovej kategórii, pričom z jedného z družstiev 
(A, B, C, D, atď.) to môže byť maximálne dvojica. 

  5. Za B družstvo klubu môžu štartovať v majstrovskom stretnutí maximálne dvaja hráči, uvedení na súpiske 
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. 
 8. Bratislavský pohár – 22. ročník.
 Podmienkou účasti je podaná Záväzná prihláška s potvrdením o zaplatení čiastky 3000,– Sk do termínu 15. 

októbra 2004. Finalisti Bratislavského pohára postúpia do štvrťfinále Slovenského pohára, kde víťaz dostane 
prémiu 20.000,-Sk.

 Mužstvá 2. Bratislavských líg sú zaradené automaticky do predkola Bratislavského pohára.
 9. Zasadania: Zasadnutia Bratislavského futsalu sú každý párny štvrtok od 19.00 hodiny v kancelárii Bratislavské-

ho futsalu, Nábrežie armádneho generála L. Svobodu 3,  v Bratislave (nad reštauráciou Voley).
10. Určovanie poradia:
  a) celkový počet bodov
 b) vzájomný (é) zápas (y)
  c) celkový rozdiel v skóre
  d) vyšší počet strelených gólov
  e) žreb
11. Poistné: hráči hrajúci v oficiálnych súťažiach riadených Slovenským futsalom nemajú zväzové poistky, hrajú na 

individuálne poistky, resp. na vlastné nebezpečenstvo. Bratislavský futsal nezodpovedá za odložené cennosti 
v šatniach počas súťaží a v zmysle zmlúv ani prenajímateľ športových objektov. 

12.  Prihlasovanie mužstiev na ročník 2005/2006 :
Odovzdanie Záväznej prihlášky na ročník 2005/2006 do termínu 20. marca 2005
Zloženie finančnej zálohy do 20. marca 2005 nasledovne :
 2. SLF skupina Bratislava nasledovne :
 – mužstvá zo skupiny o 1.-10.miesto – 18.000,-Sk
 – mužstvá zo skupiny o 11.-20.miesto – 8.000,-Sk
 – mužstvá, ktoré sa udržia musia doplatiť do 30. mája 2005 – čiastku - 10.000,-Sk
 Liga „40“ - 6.000,-Sk
 1. bratislavké ligy – 7.500,-Sk
 – mužstvá, ktoré postúpia do 2. SL musia doplatiť do 30.mája 2005  čiastku  – 10.500,-Sk
 2. bratislavské ligy – 7.000,-Sk

Záverečné ustanovenie: Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmeny a doplnky aj počas prebiehajúceho 
ročníka. 

Adresa: Bratislavského futsalu :
Bratislavský štáb sálového futbalu
Smolnícka 2
821 03 Bratislava 2

IČO: 12664961 číslo účtu SLSP: 11 484 055 / 0900
 


