
Pražský svaz malého fotbalu vydává ve smyslu Čl. 5 Soutěžního řádu tyto 
PROPOZICE SOUTĚŽE, 

kterými se upravují ustanovení Soutěžního řádu a Pravidel malého fotbalu 5+1  
pro soutěž Hanspaulská liga v soutěžní sezóně Podzim 2010. 

 
1.  Vymezení soutěžní sezóny (SŘ, čl. 1, odst. 4)  
      Soutěžní sezóna Podzim 2010 začíná 1.9.2010 a končí 12.12.2010. 
 
2.  Termínová listina a Delegace rozhodčích (SŘ, čl. 5, odst. 2) 
 Termínová listina a Delegace rozhodčích tvoří přílohu těchto Propozic soutěže. Námitky proti závadám v těchto 

dokumentech (dvě utkání téhož týmu v jeden den apod.) je třeba podat neprodleně, nejpozději pak 14 dní před 
chybným termínem (později nelze zaručit možnost nápravy). Mimo tyto případy se na žádost týmů termíny 
nepřekládají! 

 
3.  Vývěska PSMF (SŘ, čl. 6, odst. 4) 
 Vývěska PSMF je umístěna na internetových stránkách PSMF na adrese www.psmf.cz a na nástěnce v okně 

sekretariátu PSMF, ul. U Nových vil 26, Praha 10. Dokumenty budou zveřejňovány v nejkratší možné době po 
zpracování v elektronické formě (obvykle ve formátech *.doc, *.xls, *pdf), resp. jejich vytištění a v souladu se čl. 
6, odst. 3 SŘ. 

 
4.  Postupy a sestupy (SŘ, čl. 11, odst. 1) 
 

  Systém soutěže, zásady postupů a sestupů 

Liga Počet 
skupin 

Postupující      
z každé skupiny 

Umístění v konečné 
tabulce 

Postupující 
celkem 

Sestupující    
z každé skup. 

Umístění v konečné 
tab. 

Sestupující 
celkem 

1. 1 --- --- --- 2 11. a 12. místo 2 

2. 2 1 1. místo 2 2 11. a 12. místo 4 

3. 4 1 1. místo 4 3 10., 11. a 12. místo 12 

4. 6 2 1. a 2. místo 12 3 10., 11. a 12. místo 18 

5. 9 2 1. a 2. místo 18 3 10., 11. a 12. místo 27 

6. 12 2 - 3 1. a 2. místo a 3 týmy 
ze 3. míst *) 27 3 10., 11. a 12. místo 36 

7. 12 3 1., 2. a 3. místo 36 3 10., 11. a 12. místo 36 

8. 18 2 1. a 2. místo 36 --- --- --- 

 
*) Určení pořadí týmů na 3. místech dle čl. 10 SŘ (s výjimkou vzájemných utkání). 
 
5.  Přihlášky na sezónu JARO 2011 

Uzávěrka přihlášek na sezónu Jaro 2011 bude ve středu 15.12.2010. Formuláře přihlášek budou začátkem prosince 
k dispozici na www.psmf.cz i na sekretariátu PSMF. 

 
6.  Doručování Zápisů o utkání delegovanými, resp. náhradními rozhodčími (SŘ, čl. 32. odst. 1, písm. p) 

Do 19.00 hod. nejbližšího prvního pracovního dne v týdnu po sehrání utkání osobně v hodinách pro veřejnost na 
sekretariát PSMF (lze si nechat potvrdit doručení), nebo faxem na tel.č. 274 822 596, nebo naskenované mailem na 
psmf@psmf.cz (PSMF potvrdí přijetí zprávy); originály zápisů nutno doručit do 14 dnů; na vlastní riziko (doručení 
nelze prokázat) lze využít některé ze sběrných míst: 
- Praha 10, U Nových vil 26, označená schránka na levé straně chodby 
- Praha 10, hřiště Hagibor, vrátnice (zápisy odevzdat vrátnému) 
- Praha 9, areál Sokola Vysočany (hřiště Zákostelní), schránka u vchodu do šaten (přístup denně 15-21 hod.) 
- Praha 3, hřiště Pražačka, schránka vpravo za dveřmi chodby před Little restaurantem (přístup jen v době 

utkání) 
- případné změny budou oznámeny na Vývěsce PSMF (www.psmf.cz/aktuality) 

       
7.  Odměny za umístění družstva v soutěži (SPPO, C. Odměny) 
 

Liga 1.místo 2.místo 3.místo 
1. 1.500,- 1.200,- 1.000,- 
2. 1.200,- 1.000,-    900,- 
3. 1.000,-    900,-    800,- 
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4.    900,-    800,-    700,- 
5.    800,-    700,-    600,- 
6.    700,-    600,-    500,- 
7.    600,-    500,-     400,- 
8.    500,-    400,-    300,- 

 
8.  Tresty týmům za nedostavení se k řízení (neodpískání) utkání dle Delegace rozhodčích, za absenci asistenta 

rozhodčího 
 

1. absence rozhodčích  odečet 2 bodů a pokuta 300,- Kč 
2. absence rozhodčích celkový odečet 6 bodů a celková pokuta 600,- Kč 
3. absence rozhodčích celkový odečet 10 bodů a celková pokuta 900,- Kč 
4. až 6. absence rozhodčích vyloučení ze soutěže a celková pokuta 1.200,- až 1800,- Kč 
absence asistenta rozhodčího odečet 1 bodu a pokuta 200,- Kč 

 
9.  Tresty týmům, které delegují rozhodčí, za opožděné odevzdání Zápisu o utkání (ZU)  
 

Zpoždění Sazba pokuty 1) Sazba pokuty 2) 
do 1 týdne 50,- Kč za ZU 100,- Kč za ZU 
do 3 týdnů 100,- Kč za ZU 150,- Kč za ZU 
později, avšak nejpozději 20.12.2010 150,- Kč za ZU 200,- Kč za ZU 
ZU neodevzdán do 20.12.2010 navíc možný odečet 2 bodů za ZU 

                  Sazba pokuty 1) – zápisy z utkání, hraných na hřištích, kde není sběrné místo  
                  Sazba pokuty 2) – zápisy z utkání, hraných na hřištích, kde je sběrné místo (viz odst. 6) 
     

Doručit ZU v termínu je povinno i družstvo, které přijme náhradní pískání při absenci rozhodčího, a to i v případě, 
že se utkání neodehraje (např. pro nezpůsobilý terén), jakož i družstvo, na jehož utkání se nedostaví ani rozhodčí, 
ani soupeř. 
Doručení zápisů: Zápis se považuje za doručený, pokud byl přijat pracovníky svazu. Jestliže využijete sběrných 
míst, jejichž umístění je uvedeno v odst. 6, činíte tak na vlastní nebezpečí. Při doručení přímo na svaz si můžete 
nechat potvrdit doklad o doručení zápisů (svaz ho nevystavuje, ale pouze potvrzuje). 

 
10. Hodiny pro veřejnost sekretariátu PSMF v soutěžní sezóně 
       První pracovní den po víkendu (pondělí), 9.00 – 19.00 hod. 
 
11. Týdeník Hanspaulka (Čtení pro ligy), statistiky soutěží PSMF 

Výsledky a tabulky soutěží na internetové adrese www.psmf.cz jsou aktualizovány každé úterý cca v 16.00 hod.  
(po sv. Václavu ve středu 29.9.) Pravidelný výsledkový servis je umístěn na www.psmf.cz/tydenik a je 
aktualizován každou středu odpoledne. Případné opravy (sestavy, střelce, statistiky) lze hlásit na e-mailovou adresu 
podle ligy ve tvaru: 1.liga@rbpress.cz, 2A.liga@rbpress.cz atd. až po 8R.liga@rbpress.cz. Adresa je vždy uvedena 
též v prvním Čtení v sezóně. Závěrečné tabulky soutěží, historické tabulky atd. lze najít na www.psmf.cz pod 
odkazem Historie – PSMF. 

 
12. Výklad k Pravidlu 4, odst. III. Pravidel malého fotbalu 5+1 – povolená sportovní obuv 

Na hřištích s umělou trávou je povoleno hrát pouze v gumotextilních kopačkách, turfech nebo sálové obuvi. 
Výjimky, kde jsou povoleny kopačky s lisovanými kolíky, jsou uvedeny v Seznamu hřišť. 

 
13. Termín a místo zasedání STDK v soutěžní sezóně 
      Druhý pracovní den po víkendu, 16.30 - 17.30 hod., budova Stimbuilding (bývalý Strojimport), Vinohradská 184, 

Praha 3, u stan. metra A Želivského, zasedací místnost za recepcí (zde se hosté musí zapsat). 
 
14. Členové Výkonného výboru PSMF, Odvolací a revizní komise PSMF a Sportovně technické a disciplinární 

komise 
VV PSMF –  Antonín Herzog (předseda), Martin Valent (místopředseda), Karel Filip, Martin Havlíček, Mgr. 

Viktor Kassl. 
      ORK PSMF –  Ing. Štěpán Kout (předseda), JUDr. Ladislav Salvet (místopředseda), Ing. Roman Pekárek      
      STDK –  Matěj Horn (předseda), Karel Filip (1. místopředseda), Zdeněk Hopfinger (2. místopředseda), Ing. Aleš 

Mecner, Václav Mužík, Jan Suhrada. 
 
 
Přílohy: Termínová listina, Delegace rozhodčích, Seznam hřišť.                              
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Seznam hřišť (k 1.9.2010) 
 

ANG (Angelovova) 
- hř. Modřanské ZŠ, Angelovova ul., Praha 4 
- MHD – st. Levského (konečná), tram. 3,17,21, přejít silnici, dolů ul. Levského, podél lesa ke škole, hř.vpravo 
- UMT 2. generace; kopačky – povoleny pouze gumotextilní kopačky, turfy a sálová obuv 

ARIT (Aritma) 
- hř.v areálu SK Aritma, Praha 6, Vokovice 
- MHD – st. Nádraží Veleslavín, v současné době tram. 36 (od metra A Dejvická), vpravo kolem školy ulicí 

Na Luzích cca 300m, vlevo do ul. V Středu a ul. Nad Lávkou, která vede ke vchodu do areálu SK Aritma; 
hřiště je za šatnami a za tréninkovým fotbalovým hřištěm 

- UMT 3. generace, osvětlení; kopačky – povoleny pouze gumotextilní kopačky, turfy a sálová obuv 
BALK (Balkán) 

- hř. TJ Spoje Praha, Na Balkáně 812, Praha 3 
- MHD – st. Chmelnice, tram. 1,9,16, ul. Na Vrcholu do ul. Na Balkáně; st. Balkán, bus 109,145,168,177, 195, 

ul. Na Balkáně ke staré sokolovně; vchod do areálu vpravo od sokolovny, po 50 m vpravo před halou hřiště 
- v případě příjezdu autem pozor na parkovací zóny 
- UMT 2. generace; kopačky – povoleny pouze gumotextilní kopačky, turfy a sálová obuv 

BECH (Běchovice 2) 
- hř. T.J. Sokol Praha 9 – Běchovice II., ul. Na Korunce 
- MHD – st. Nádraží Běchovice, busy 240, 250 (od metra B Černý Most), 109 (od metra B Palmovka, doba 

jízdy 25 min.), ulicí K Železnici (směrem od železniční trati) cca 500 m až k areálu 
- UMT 3. generace, osvětlení; kopačky – povoleny pouze gumotextilní kopačky, turfy a sálová obuv 

DEKAN (Děkanka) 
- hř. SK Nusle, Praha 4, Děkanská vinice I 987/5 
- MHD – st. Pražského povstání, metro C, vpravo ul. Děkanská Vinice I, vchod k šatnám z parkoviště před 

halou, hř. je vzadu v areálu (projít podél atlet. dráhy a vpravo mezi hřištěm na minigolf a budovou Pražské 
tělovýchovné unie (sídlo Pražského fotbalového svazu); druhý vchod je z ul. Pod Děkankou  

- UMT 3. generace, osvětlení; kopačky – povoleny pouze gumotextilní kopačky, turfy a sálová obuv 
HAGI 1, 2, 3 (Hagibor) 

- hř. TJ Bohemians Praha, areál na Hagiboru, Izraelská 6, Praha 10 
- MHD – st. Želivského, metro A, pěšky cca 600 metrů kolo hřbitova ulicí Izraelskou, areál je napravo od 

silnice; kabiny a sprchy v přízemí haly, hřiště nalevo, č. 1 nejblíže, č. 3 nejdále.  
- do haly a šaten je zákaz vstupu v kopačkách; další info vylepeny u vrátnice, kde lze odevzdat zápisy o utkání 
- povrch škvára 

HANSP (Hanspaulka) 
- hř. ve "Sportovním areálu Hanspaulka“ u ZŠ Sušická, Praha 6 (vstup je pouze z ul. Na Hanspaulce) 
- MHD – st. Hanspaulka, bus 131 (od metra A Dejvická, resp. z konečné st. Bořislavka), cca 50 m zpět a ulicí 

Na Hanspaulce k areálu; st. Thákurova, v současné době tram. 2, 8, 36 (od metra A Dejvická), vpravo ulicí 
Šáreckou na křižovatku s ulicí Na Hanspaulce a odtud cca 100m do kopce 

- UMT 3. generace, osvětlení; kopačky – povoleny pouze gumotextilní kopačky, turfy a sálová obuv 
HOSTI (Hostivař) 

- hř. v areálu SK Hostivař, Praha 10, u křižovatky ulic Švehlova a Pražská (pod Intersparem) 
- MHD – st. Skalka (metro A), bus 101,154,177 do st. Na Groši 
- UMT 3. generace, osvětlení; kopačky povoleny i s lisovanými kolíky 

HRAB 1, 2, 3 (Hrabákova) 
- hř. v areálu ZŠ Pošepného, Praha 4 (vstup pouze z Hrabákovy ul. 2001) 
- MHD – st. Chodov (metro C),  okolo Centra Chodov (to zůstává po pravé ruce) přes ul. U Kunratického lesa 

(zast. bus Petýrkova) průchodem mezi paneláky do Hrabákovy ul. (cca 5 min.); hř. č. 1 je při pohledu od 
kabin vpravo 

- přísný zákaz vjezdu motorových vozidel účastníků soutěží PSMF do areálu! 
- UMT 3. generace, osvětlení; kopačky – povoleny pouze gumotextilní kopačky, turfy a sálová obuv 

JUNI 1, 2 (Junior) 
- hř. Junior Praha, Brigádníků 35, Praha 10 
- MHD – st. Strašnická (metro A), ulicí V Olšinách směrem z centra, po cca 600 m je hřiště vlevo; druhý 

vchod z ul. Brigádníků; hř. 1 je blíže k šatnám 
- povrch písek 

KBE (Kbely) 
- hř. v areálu Spartaku Kbely, Železnobrodská 961/4a, Praha 9 
- MHD – st. Huntířovská, bus 185 (od metra B Palmovka), na světelné křižovatce doleva do Vrchlabské, pak 

opět doleva do Železnobrodské, ve které je vlevo vchod do areálu 
- UMT 3. generace; kopačky – povoleny pouze gumotextilní kopačky, turfy a sálová obuv 

MET8 (Meteor 8) 
- hř. FK Meteor Praha VIII, U Meteoru 3, Praha 8 
- MHD – st. Stejskalova, tram. 10, 24, 25, vlevo do areálu Meteoru 8, hř. je vzadu u restaurace 
- UMT 3. generace, osvětlení; kopačky povoleny i s lisovanými kolíky 
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MIKU 1, 2, 3 (Mikulova) 

- hř. v areálu ZŠ Mikulova 1594/4, Praha 4 
- MHD – st. metra C Opatov, cca 300 metrů směrem k sídl. Jižní Město, nebo bus 165,197 do st. Bachova 
- další informace na www.mikulovka.cz 
- UMT 3. generace, osvětlení; kopačky povoleny i s lisovanými kolíky 

NOVOB (Novoborská) 
- hř. Centrum volného času, Novoborská 2/610, Praha 9, v areálu SPŠ Strojnické (pozor na omyl, nedaleko je 

též hřiště základní školy!) 
- MHD – st. Českolipská, busy 151, 186 (od metra C Střížkov), pokračovat dál Lovosickou (na opačné straně 

je parkoviště), vchod do areálu je z Lovosické po pravé straně 
- UMT 2. generace, osvětlení; kopačky – povoleny pouze gumotextilní kopačky, turfy a sálová obuv 

P 1, 2, 3 (Pražačka) 
- hř. ve sportovním areálu Pražačka, Praha 3. 
- MHD – st. Vápenka, tram 1,9,16, vchod do areálu je po levé straně vedle gymnázia; hř. č. 1 nejblíže kabinám 
- zápisy o utkání lze vhodit do schránky vpravo za dveřmi chodby před Little restaurantem 
- v případě příjezdu autem pozor na parkovací zóny 
- UMT 3. generace, osvětlení; kopačky – povoleny pouze gumotextilní kopačky, turfy a sálová obuv 

PANK 1, 2 (Pankrác) 
- hř. TJ Pankrác, ul. Družstevní ochoz, Praha 4 
- MHD – st. Pankrác (metro C), podejít magistrálu ulicí Hvězdovou nebo jet jednu stanici busem 188, za ZŠ 

Sdružení doprava ulicí Družstevní ochoz a opět doprava po cestě k areálu; hř. č 1 je blíže ke vchodu 
- povrch škvára  

PODVI (Podvinný mlýn) 
- hř. v areálu Podvinný mlýn, Praha 9 
- MHD – tram 15, 19 do st. Divadlo Gong (dříve U Svobodárny) nebo pěšky ze stanice metra B 

Českomoravská ul. U Skládky přes Sokolovskou ulici a Kovaneckou směrem k Rokytce; při pohledu na 
zbouraný areál, kde dříve bylo mj. hřiště na malý fotbal (tzv.klec) a tenisové kurty, je hřiště vpravo 

- UMT 3. generace, osvětlení; kopačky – povoleny pouze gumotextilní kopačky, turfy a sálová obuv 
STER 1, 2, 3 (Štěrboholy) 

- hř. v areálu SK Viktoria Štěrboholy, U Školy, Praha 10 
- MHD – st. U Samoobsluhy, bus 163 (od metra A Depo Hostivař), ulicí U Školy k hale, zde jsou šatny, hř. č. 

1 je nejblíže k šatnám, č. 3 nejdále 
- v areálu je cca 100 parkovacích míst 
- UMT 3. generace, osvětlení; kopačky povoleny i s lisovanými kolíky 

STOD (Stodůlky) 
- hř. v areálu TJ Sokol Stodůlky, Praha 5 
- MHD – st, Stodůlky (metro B), ul. Flöglovou a Kuncovou až ke vchodu do areálu (cca 5 min.), hřiště je za 

vzdálenější fotbalovou brankou, šatny v tribunce u fotbalového hříště (sejít po schodech) 
- v případě příjezdu autem parkování z ul. Lýskova mezi kotelnou a hřištěm 
- UMT 2. generace, osvětlení; kopačky – povoleny pouze gumotextilní kopačky, turfy a sálová obuv 

TEMPO (Tempo) 
- hř. FC Tempo, Ve Lhotce 1045/3, Praha 4 
- MHD – st. Lhotka, busy 139, 150, 205 (od metra C Kačerov), 198, 199 (od metra B Smíchovské nádraží), 

cca 400 m ulicí Ve Lhotce, doprava k areálu FC Tempo, za zadní brankou druhého hřiště je hř. na malý fotbal 
- UMT 3. generace, osvětlení; kopačky povoleny i s lisovanými kolíky 

ZAK (Zákostelní) 
- hř. T.J. Sokol Vysočany, roh Zákostelní a Novoškolské ul., Praha 9 
- MHD – st. Vysočanská (metro B), přes park do Špitálské ulice a vpravo do Zákostelní 
- zápisy o utkání  lze vhodit do schránky u vchodu do šaten 
- UMT 3. generace, osvětlení; kopačky povoleny i s lisovanými kolíky 

ZARUB (Zárubova) 
- hř. ZŠ Zárubova 977/17, Praha 4 
- MHD – st. Sídliště Lhotka, busy 139, 150, 189, 205 (od metra C Kačerov), areál ZŠ je 100 m od OBI 
- UMT 2. generace; kopačky – povoleny pouze gumotextilní kopačky, turfy a sálová obuv 

 
Sledujte situaci v MHD, kde může průběžně docházet ke změnám. 
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