
Doplnění a úpravy Propozic soutěží Hanspaulská liga, Veteránská liga, Superveteránská liga a 
Ultraveteránská liga a dalších dokumentů v soutěžní sezóně Podzim 2020, platná pro dohrání 
soutěží od 24.5. do 1.7.2021 

Tyto úpravy schvaluje VV PSMF podle čl. 5, odst. 3 Soutěžního řádu 5+1 ad. a vychází z podmínek 
Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 14.5.2021, č. j. MZDR 14601/2021-
12/MIN/KAN, resp. č. 471 ze dne 17.5.2021. Dojde-li během soutěže ke změně těchto podmínek, 
může PSMF úpravy pozměnit či zrušit. 

Pravidla malého fotbalu 5+1. 

Pravidlo 3 – Počet hráčů, odst. IV. 

Počet hráčů uvedených v Zápise o utkání je minimálně pět (čtyři a brankář), maximálně 
čtrnáct. 

Soutěžní řád 5+1. 

Článek 28 ad. 

Hostování hráčů v sezóně Podzim 2020, platné do 31.12.2020, se prodlužuje do 1.7.2021. 

Článek 44, odst. 3) 

Družstva, která odstoupila ze soutěží po 12. říjnu 2020 (první přerušení soutěží), budou považována 
za sestupující, a přihlásí-li se do soutěžního ročníku Podzim 2021, budou zařazena o jednu soutěžní 
úroveň níže, než v sezóně Podzim 2020. 

Pokud nebudou soutěže dohrány do 1.7.2021, ruší se postupy a sestupy týmů ve všech soutěžích, 
podle umístění v tabulkách bude provedeno pouze doplnění soutěží o vyřazení týmy. Družstva, která 
odstoupila ze soutěží po 12. říjnu 2020 (první přerušení soutěží) nesestupují a budou zařazena do 
téže soutěžní úrovně, ve které působila v sezóně Podzim 2020. 

Pro družstva, která ze soutěží odstoupila před 12.10.2021, byla z nich vyloučena, resp. budou 
vyloučena poté, co potvrdí pokračování v soutěži, platí článek 44, odst. 1) SŘ. 

Propozice soutěží (další viz též upravené propozice). 

Soutěžní sezóna Podzim 2020 se prodlužuje do 1.7.2021. 

Věk hráčů, kteří se mohou účastnit veteránských soutěží, se upravuje takto: 
Veteránská liga – hráči narození 30.6.1986 a starší; 
Superveteránská liga – hráči narození 30.6.1976 a starší; 
Ultraveteránská liga – hráči narození 30.6.1966 a starší; 
všichni hráči musí být pro danou soutěž řádně zaregistrováni. 
 
K utkání mohou nastoupit pouze hráči, činovníci družstev a rozhodčí:  

- kteří se prokáží potvrzením o negativním antigenním testu na covid-19 ne starším 72 hodin 
nebo negativním PCR testu ne starším než 7 dní, vystaveným testovacím centrem nebo 
zaměstnavatelem 

- jde-li o studující, kteří testy absolvují ve škole či školském zařízení, prokáží se čestným 
prohlášením, resp. čestným prohlášením svého zákonného zástupce, o provedení testu 
s negativním výsledkem nejdéle před 72 hodinami 

- kteří předloží certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 



schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky 
v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů 

- kteří nemoc covid-19 prodělali a tuto skutečnost doloží podle bodu I/18, písm. d) 
uvedeného Mimořádného opatření MZDR ČR 

- kteří podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru 
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k 
použití laickou osobou, a to s negativním výsledkem; vyjde-li výsledek testu pozitivní, 
nesmí tento hráč nastoupit k utkání a musí neprodleně opustit prostor hřiště; vedoucí či 
kapitán družstva spolu s rozhodčím utkání tuto skutečnost a údaje o hráči (jméno, číslo RP 
a jeho telefonní číslo) uvedou na 2. straně Zápisu o utkání 
 

- kapitán či vedoucí družstva svým podpisem na 1. straně Zápisu o utkání potvrzuje, že všichni 
hráči jeho družstva, nastupující k utkání, jsou řádně zaregistrováni v týmu, za který nastupují, 
resp. nastupují v souladu se čl. 13 Soutěžního řádu fotbalu 5+1 jako hráči zaregistrovaní 
v hierarchicky nižším týmu téhož klubu (např. „A“ a „B“ tým), že splňují uvedená ustanovení, 
vyplývající z Mimořádného opatření MZDR ČR, nejsou si u sebe vědomi příznaků možného 
onemocnění covid-19, ani jim nebyla nařízena karanténa či izolace 
 

- hráč, který se k utkání dostaví po jeho zahájení, prokáže splnění uvedených ustanovení 
rozhodčímu utkání 
 

- vedoucí družstva má k dispozici kontaktní údaje všech hráčů, nastupujících k utkáním 
(ideálně telefonní čísla) a poskytne je neprodleně PSMF, bude-li ten o to požádán 
hygienickou službou 
 

- totéž (testy, kontaktní údaje) platí i pro rozhodčí, a to jak najímané, tak vysílané přímo 
jednotlivými družstvy 

Na lavičce náhradníků mohou být přítomni pouze hráči uvedení v zápisu o utkání a delegovaní 
rozhodčí. Případní vedoucí a další činovníci družstev musí být rovněž uvedeni v Zápisu o utkání a 
započítávají se spolu s hráči do jejich povoleného maximálního počtu 14. Žádné další osoby nesmí 
vstupovat do prostoru hřiště (přítomnost diváků není povolena). 

V prostoru hřiště se mohou nacházet vždy pouze dvě družstva a rozhodčí. Všichni hráči jsou povinni 
ihned po skončení utkání a podepsání zápisu o utkání kapitány týmů opustit prostor hřiště. 
Účastníci následujícího utkání jsou povinni vyčkat mimo prostor hřiště, dokud ho neopustí účastníci 
předchozího utkání. 

Provedení kontroly zdravotní způsobilosti hráčů, činovníků a rozhodčích před utkáním: 

Kontrola potvrzení o negativní testování, očkování atd. – PSMF pověřuje prováděním kontroly 
hráčů a činovníků svých družstev jejich vedoucí či kapitány (Soutěžní řád 5+1, čl. 16, písm. d) a čl. 
18, písm. c).  

Testování hráčů antigenním testem – testovací soupravy si zajišťují hráči sami. Test provede hráč 
(hráči) v dostatečném časovém předstihu před utkáním v přítomnosti vedoucího nebo kapitána 
družstva a výsledek předloží ke kontrole rozhodčímu utkání. 

Pravidla pro testování platí rovněž pro delegované rozhodčí a jejich asistenty. Ti jsou povinni na 
vyzvání hygienické služby nebo PSMF předložit uvedená potvrzení.  

Není povoleno využívání vnitřních prostor (bližší podmínky určí provozovatelé hřišť). 



V případě nedohrání soutěží do 1.7.2021 se ruší odměny za umístění družstev, ale družstvům bude ve 
vyúčtování soutěže započtena kompenzace startovného podle počtu nesehraných utkání. 

Jednání STDK se budou konat v kanceláři sekretariátu PSMF, U Nových vil 945/26, Praha 10. 


