
 

Výklad Rozpisu súťaže 1. SLF 2021/22, Bod 5. O stretnutí v písmene x) : 
 
Klub, ktorý sa odhlási (odstúpi, resp. je vylúčený) po vylosovaní súťaže, je uložený 
finančný postih podľa C/3/a RS na základe čl. 17 bod 5 SP. V prípade, že klub po 
podaní prihlášky do súťaže, resp. kedykoľvek počas súťažného ročníka prestane mať 
v juniorských súťažiach SF minimálne jedno družstvo (odhlásenie, odstúpenie, 
vylúčenie), bude klub povinný uhradiť poplatok v zmysle článku C/3/a tohto RS a na 
konci základnej časti súťaže bude klubu v 1. SLF odpočítaných 6 bodov. Uvedené sa 
nevzťahuje na odstúpenie/odhlásenie klubu spôsobené zavedením takých 
legislatívnych pravidiel štátnych autorít, ktoré by významne zasahovali do bežnej 
účasti klubu v súťaži (napríklad zavedenie obmedzení narúšajúcich bežnú organizáciu 
hromadných podujatí, zvýšenie nákladov na úkony spojené s účasťou na hromadnom 
podujatí, apod.). 
 
V prípade zavedenia takých legislatívnych pravidiel štátnych autorít, ktoré by významne 
zasahovali do bežnej účasti klubu v súťaži, ak sa 1.SLF nedohrá schváleným formátom v 
Rozpise súťaži, t.j. 18 kôl základnej časti + zápasy play-off (1/4., 1/2, a finále ligy), Riadiaci 
orgán prijal nasledovné usmernenie: 
 
VV SF sa zaväzuje hľadať riešenia, ako v prípade zhoršenej epidemiologickej situácie dohrať 
minimálne základnú časť alebo prípadne nájsť možnosti dohrať súťaž vo forme 
kvalifikačných turnajov, ako v sezóne 2020/2021.  

 V prípade odohratia kompletnej súťaže podľa schváleného RS pre ročník 2021/22 sa 
„Majstrom Slovenska pre ročník 2021-2022“ stane to mužstvo, ktoré dosiahne tri 
víťazstvá vo finále play-off   

 V prípade odohratia kompletnej základnej časti (18. kôl), a nedohratia začatého 
štvrťfinále play-off, bude rovnako vyhlásený majster SR, t.j. mužstvo, ktoré sa 
v tabuľke po základnej časti umiestni na 1. mieste  

 V prípade, ak súťaž pred predčasným ukončením súťaže pokračovala 
nadstavbovou časťou play-off, boli odohraté všetky stretnutia štvrťfinále 
play-off a boli tak známe všetky postupujúce a vypadávajúce družstvá z 
tohto kola, konečné poradie súťaže (majster SR) sa ustanoví podľa poradia 
vyhláseného po základnej časti súťaže so zohľadnením úspešnosti postupujúcich 
z prvého kola nadstavbovej časti (obdobne sa postupuje aj v prípadoch, ak súťaž sa 
predčasne ukončí po odohratí všetkých stretnutí ďalších kôl play-off) 

 V prípade odohratia kvalifikačných turnajov bude po ich skončení vyhlásený víťaz 
kvalifikačných turnajov 

 Majster alebo víťaz kvalifikačných turnajov, bude mať právo reprezentovať SR v 
UEFA Futsal Champions league v najbližšej sezóne. 

 
Kluby budú mať v prípade zhoršenej epidemiologickej situácie a opatrení zo strany štátu, 
ktorá naruší priebeh regulárneho súťažného ročníka možnosť sa rozhodnúť, či budú 
štartovať v prípadných kvalifikačných turnajoch bez sankcií a postihov. 


