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1. Adresář členů VV a RK OFS Břeclav
VÝKONNÝ VÝBOR OFS BŘECLAV
František Stejskal
předseda VV
E-mail:

Komenského 598, 691 44 Lednice
Mobil: 608 521 673
predseda@ofsbreclav.cz

Miroslav Strouhal
místopředseda VV

Nádražní 20 b, 693 01 Hustopeče u Brna
Mobil: 603 863 888, PL: 519 417 222

František Čermák
předseda STK

Nádražní 19, 691 06 Velké Pavlovice
Mobil: 775 999 100

Mgr. Antonín Uher
předseda DK

I. Olbrachta 5, 691 51 Lanžhot
Mobil: 774 944 491

Luděk Zlámal
Nová 542, 691 03 Rakvice
předseda KM
Mobil: 775 110 266
Grassroots trenér mládeže OFS Břeclav
Roman Fríb
předseda TMK

Masarykova 159/27, 691 46 Ladná
Mobil: 606 085 710

Alexandr Hrabal
manažer OFS

Strabenice 16, 768 13 Litenčice
Mobil: 725 409 519

REVIZNÍ KOMISE OFS BŘECLAV
E-mail:

ork@ofsbreclav.cz

Zdeněk Richter
předseda

Zádvorník 461, 691 63 Velké Němčice
E – mail: zderich@seznam.cz

Mgr.Ivana Řehořová
člen

Lesní 4, 691 41 Břeclav 4
E – mail: ivana.rehorova@centrum.cz

Ing.Martin Marták
člen

Bratislavská 2706/3, 690 02 Břeclav
E – mail: mskbreclav@seznam.cz

2. Odborné komise OFS Břeclav
SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE
Předseda:
Členové:

František Čermák, tel. 775 999 100
Jiří Novosák, tel. 607 988 186
Josef Hrubý, tel. 730 553 931
E – mail:
stk@ofsbreclav.cz
Termín zasedání: v průběhu soutěží každý čtvrtek v úřední době 14.30 – 16.00 hodin, pokud nebude
v úředních zprávách určen jiný termín.
DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
Předseda:
Členové:

Mgr. Antonín Uher, tel: 774 944 491
David Osička - sekretář, tel: 702 201 706, 721 271 970
Rudolf Hlavenka, tel. 721 163 800
Andreas Lorenz, tel. 777 217 815
E – mail:
dk@ofsbreclav.cz
Termín zasedání: v průběhu soutěží každý čtvrtek v úřední době 15.30 – 16.00 hodin, pokud nebude
v úředních zprávách určen jiný termín.
KOMISE ROZHODČÍCH A DELEGÁTŮ
Předseda:
Členové:

Mgr.Miroslav Strouhal, tel. 603 863 888, E-mail: strouhalm@seznam.cz
Marcel Koráb, tel. 602 472 684, E-mail: MarcelKorab@seznam.cz
Josef Hrubý, tel. 730 553 931, E-mail: JH56@seznam.cz
Jiří Špaček, tel. 606 889 009, E–mail: spacek68@seznam.cz
Mgr.Antonín Uher, tel. 774 944 491, E–mail: fotbal.lanzhot@tiscali.cz
František Stejskal – obsazovací úsek

E – mail:

krd@ofsbreclav.cz

KOMISE MLÁDEŽE
Předseda:
Garant VV:
Členové:
E – mail:

Luděk Zlámal, tel. 775 110 266, E-mail: ludekzlamal@seznam.cz
Alexandr Hrabal, tel. 725 409 519, E-mail: alexhrabal@seznam.cz
Vladimír Veverka, tel. 602 509 696, E-mail: v.veverka90@gmail.com
Roman Fríb, tel. 606 085 710, E-mail: romanfrib@seznam.cz
Jiří Jílek, tel. 731 783 785, E-mail: jilek65@seznam.cz
km@ofsbreclav.cz

TRENÉRSKO - METODICKÁ KOMISE
Předseda:
Garant VV:
Členové:
E – mail:

Roman Fríb, tel. 606 085 710, E – mail: romanfrib@seznam.cz
Luděk Zlámal, tel. 775 110 266, E-mail: ludekzlamal@seznam.cz
Vladimír Veverka, tel. 602 509 696, E-mail: v.veverka90@gmail.com
tmk@ofsbreclav.cz

3. Adresy fotbalových institucí
FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Sídlo:
Telefon:
Fax:
E – mail:
Web:

Atletická 2474/8, P.O. Box 11, 169 00 Praha 6 – Strahov
ústředna: 233 029 111, registrační úsek: 233 029 122 - ČR, 233 029 232 - zahraničí
linka členství FAČR 233 029 233
233 353 107, registrace a přestupy 233 029 222
facr@fotbal.cz, clenstvi@fotbal.cz, revoluce@fotbal.cz
www.fotbal.cz

ŘÍDÍCÍ KOMISE FAČR PRO MORAVU
Sídlo:
Telefon:
E – mail:
Web:

Na Střelnici 39, 779 00 Olomouc 9
731 008 555 – Radek Šindelář, 737 324 041 – Marcela Míšelnická
sindelar@fotbal.cz – vedoucí sekretář Radek Šindelář
miselnicka@fotbal.cz – sekretářka Marcela Míšelnická
www.fotbal.cz – Řídící komise FAČR pro Moravu

JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ
Sídlo:
Telefon:
E – mail:
Web:

Vídeňská 9, 639 00 Brno (hala Morenda)
777 222 170 – sekretář, 734 447 990 - GTM
sekretar@jmkfs.cz – sekretář Bc. Josef Dvořáček
schwarz@fotbal.cz – Grassroots manager Stanislav Schwarz
www.jmkfs.cz

OKRESNÍ FOTBALOVÉ SVAZY V RÁMCI JMKFS
Blansko
Brno – město
Brno – venkov
Břeclav
Hodonín
Vyškov
Znojmo

- Rožmitálova 40, 678 01 Blansko, tel. 516 833 231, 731 955 717
- Vídeňská 9, 639 00 Brno, tel. 542 212 675, 732 210 467
- Vídeňská 9, 639 00 Brno, tel. 543 254 963, 732 210 467
- Veslařská 2126/1, 690 02 Břeclav, tel. 775 999 100, 608 760 350
- Tyršova 8, 695 01 Hodonín, tel. 603 556 934, 604 727 817
- Mlýnská 737/10, 682 01 Vyškov, tel. 733 539 146, 731 315 850
- Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo, tel. 728 143 021, 777 888 668

4. Pojmy a zkratky
Vysvětlení použitých pojmů a zkratek





klub – členský klub FAČR, který je samostatným právním subjektem, nebo oddíl, který je
součástí TJ, Sokola apod. Klub sestává z jednotlivých družstev.
družstvo – organizační jednotka klubu, která byla STK na základě podané přihlášky a po splnění
stanovených podmínek pro účast v soutěži zařazena dle výsledků dosažených v minulém
soutěžním ročníku do příslušné věkové kategorie a třídy soutěže OFS
areál klubu – objekt vymezený k provozování sportovní činnosti, který se člení minimálně na
hřiště, hlediště a šatny
hřiště – ohraničená vnitřní část areálu klubu, do které mají přístup pouze přesně určené osoby
uvedené v příslušném ustanovení SŘF a v níž je vyznačena hrací plocha

























hrací plocha – část hřiště vyznačená v souladu s Pravidly fotbalu
hlediště – část areálu určená pro diváky
soutěžní utkání – každé utkání mistrovských soutěží uvedených v tomto rozpisu
ZoU – Zápis o utkání
ID kód FAČR – nezastupitelný identifikační kód člena FAČR
ŘPS – Řád pořadatelské služby
SŘF – Soutěžní řád FAČR
SŘMŽF – Soutěžní řád mládeže a žen FAČR
FAČR – Fotbalová asociace České republiky
JmKFS – Jihomoravský krajský fotbalový svaz
OFS – Okresní fotbalový svaz Břeclav
VV OFS – Výkonný výbor OFS
RK – revizní komise OFS
STK – sportovně - technická komise OFS
DK – disciplinární komise OFS
DŘ – disciplinární řád FAČR
KRD – komise rozhodčích a delegátů OFS
TMK – trenérsko - metodická komise OFS
KM – komise mládeže OFS
UT – umělá tráva třetí a vyšší generace
OP – Okresní přebor
IS FAČR – Informační systém FAČR
GTM – Grassroots trenér mládeže

5. Textová část
I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1 – Řízení soutěží
1. Rozpis soutěží OFS Břeclav pro soutěžní ročník 2022/2023 (dále jen „tento rozpis“) vydává VV OFS
v souladu s § 6, čl. 2., odst. a) SŘF.
2. Soutěže zabezpečuje VV OFS a přímo je řídí STK.
Článek 2- Předpisy
1. Soutěže OFS se hrají podle aktuálně platných předpisů a legislativy FAČR, zejména pak podle Pravidel
fotbalu, SŘF, SŘMŽF a tohoto rozpisu včetně změn a dodatků.
2. Veškeré úřední zprávy a rozhodnutí VV OFS a příslušných komisí budou zveřejněny prostřednictvím
úředních zpráv OFS, případně prostřednictvím Úřední desky FAČR. Dále budou úřední zprávy
rozesílány e-mailovou poštou. Každý klub zodpovídá za funkčnost nahlášené oficiální e-mailové adresy
klubu.
3. Informace vztahující se k soutěžím OFS uvedené na Úřední desce FAČR a na internetových stránkách
OFS (www.ofsbreclav.cz) nebo FAČR (www.fotbal.cz) mají závaznost úředních zpráv.
4. Komunikace mezi OFS, odbornými komisemi a kluby je umožněna prostřednictvím IS FAČR,
doporučené pošty nebo oficiálního e-mailu. V případě zasílání e-mailem vyžadujte potvrzení o přijetí a
přečtení dané zprávy.
Článek 3 – Účastníci soutěží
1. V soutěžích OFS startují jednotlivá družstva, zařazená do skupin a věkových kategorií podle
dosažených výsledků v sezóně 2021/2022, která včas zaslala přihlášku do soutěže a splňují podmínky
stanovené SŘF, SŘMŽF, Pravidly fotbalu, tímto rozpisem a podmínky stanovené valnou hromadou OFS.
2. Kluby, jejichž družstva jsou účastníky mistrovských soutěží OFS, jsou povinny vyslat svého zástupce
na oficiální akce pořádané OFS, zejména pak na aktiv klubů k přidělení losovacích čísel (dále jen
„losovací aktiv“). Případná neúčast zástupce klubu na losovacím aktivu bude postižena pořádkovou
pokutou, viz článek 28 – Pořádkové pokuty a poplatky, v souladu s § 17 odst. 3 SŘF ve spojení s § 7 odst.
3 písm. d) SŘF.
Článek 4 – Organizátor utkání a změna pořadatelství
1. Organizátorem soutěžního utkání je klub uvedený v rozlosování podzimní části soutěže na prvním
místě, pro jarní část platí obrácené pořadí.
2. Povinnosti organizátora utkání jsou uvedeny v SŘF, § 39 – 42, 45, 46 a v tomto rozpisu.
3. Je nepřípustné, aby organizátor utkání sehrál mistrovské utkání na hřišti soupeře. Výjimkou je pouze
případ, kdy STK povolí, na základě dohody obou klubů, sehrát vzájemné utkání v opačném pořadí, než je
uvedeno v rozlosování soutěžního ročníku 2022/2023 (tzv. “změna pořadatelství“). O změnu
pořadatelství požádá klub prostřednictvím IS FAČR nejpozději 17 dnů před stanoveným termínem
utkání. Tato žádost o změnu pořadatelství podléhá schválení STK s tím, že poplatek za projednání žádosti

činí 300,- Kč. V odůvodněných případech může STK vyhovět žádosti o změnu pořadatelství i při
nedodržení lhůty 17 dnů. V tomto případě činí poplatek za projednání žádosti 600,- Kč.
4. Pokud dojde v podzimní části soutěže k dohodě klubů o „změně pořadatelství“, jsou povinny oba dva
kluby s touto skutečností počítat i v jarní části soutěže. Termín zápasu jarní části soutěže upraví v IS
FAČR ten klub, na jehož hřišti se zápas opravdu odehraje!
Článek 5 – Termíny a začátky utkání
1. Povinnosti klubů týkající se hlášení mistrovských utkání, jejich termínů, začátků a nástupů družstev k
utkání jsou upraveny v SŘF, § 8, 13, 45, § 10 přílohy č. 2 SŘF a v tomto rozpisu.
2. STK vydává termínovou listinu zvlášť pro podzimní a jarní část mistrovských soutěží ročníku
2022/2023. Termínová listina s úředními začátky utkání pro podzimní část ročníku 2022/2023 je
přílohou č. 11 tohoto rozpisu. Pro jarní část tohoto soutěžního ročníku bude termínová listina zaslána
klubům v úředních zprávách, bude zveřejněna na webových stránkách OFS a na Úřední desce FAČR.
Termínová listina je závazná a veškeré změny musí být schváleny STK a oznámeny klubům formou
úředních zpráv. Úředním hracím dnem pro všechny soutěže je sobota a neděle. STK může nařídit
fotbalovým klubům, které mají v okresních soutěžích zařazena „B“ družstva dospělých a nemají
registrovaného rozhodčího, sehrání mistrovských utkání v sobotu.
3. Termíny a začátky všech mistrovských utkání pro příslušnou polovinu soutěžního ročníku,
hraných v domácím prostředí, upraví pořadatelský klub v IS FAČR. Po přihlášení do IS FAČR
kliknete v sekci Rychlé odkazy v pravém sloupci na odkaz Hlášenky - změny termínu utkání. Na další
stránce doplníte - Org.jednotka: Břeclav, ročník: 2022 a potvrdíte: Vyhledat. Po zobrazení všech
soutěží OFS najdete tu soutěž, pro kterou budete hlášenku upravovat a kliknete na odkaz: Změny
termínů zápasů. Zde již upravíte termíny a začátky zápasů, případně změnu hřiště stejně, jak tomu
bylo u klasické papírové hlášenky. Nezapomeňte upravené údaje VŽDY ULOŽIT!
Termíny a začátky zápasů se upravují pro každé družstvo zvlášť (starší i mladší přípravka –
kolový způsob).
4. V soutěžích, které se hrají turnajovým způsobem (OP st. + ml. přípravek + předpřípravek) si
kluby dohodnou termíny a pořadatelství jednotlivých turnajů na schůzce, kterou pořádá KM vždy
před začátkem soutěžního ročníku. Informaci o termínu schůzky obdrží kluby prostřednictvím
úředních zpráv.
5. Uzávěrku pro úpravu termínů utkání jsou povinny pořadatelské kluby bezpodmínečně dodržet,
po uzávěrce bude možné termíny měnit pouze zpoplatněnou Žádostí o změnu termínu v IS FAČR:
a) uzávěrka pro podzimní část soutěže ….... do 20. července 2022 (soutěže mužů, dorostu a žáků)
do 3. srpna 2022 (kolová soutěž přípravek)
b) uzávěrka pro jarní část soutěže ………..… bude upřesněno v úředních zprávách.
6. Soutěžní utkání dospělých a dorostu mohou začínat nejdříve v 10.00 hodin, utkání žáků a přípravek
mohou začínat nejdříve v 09.00 hodin. STK může ve výjimečných případech povolit dřívější začátek
zápasu dospělých a dorostu, ale vždy pouze se souhlasem soupeře a ne dříve než v 09.00 hodin!
7. Dospělé a dorostenecké předzápasy začínají nejpozději 2 hodiny a 15 minut před úředně stanoveným
začátkem následujícího zápasu. Předzápasy starších žáků začínají nejpozději 1 hodinu a 45 minut před
úředně stanoveným začátkem následujícího zápasu a předzápasy mladších žáků a přípravek začínají
nejpozději 1 hodinu a 30 minut před úředně stanoveným začátkem následujícího zápasu.
8. O čerpání čekací doby platí ustanovení § 49 SŘF.
9. Bude-li soutěžní utkání zahájeno po uplynutí čekací doby, musí klub, z jehož viny došlo k zahájení
utkání po uplynutí čekací doby, zaslat STK nejpozději do 72 hodin písemné vyjádření k důvodům, kvůli
nimž bylo utkání zahájeno po uplynutí čekací doby. V případě, kdy klub vyjádření ve stanoveném
termínu nezašle, uloží mu STK pořádkovou pokutu, viz článek 28 – Pořádkové pokuty a poplatky.
10. Nebude-li soutěžní utkání sehráno z důvodu nenastoupení jednoho z družstev k danému utkání, musí
klub, jehož družstvo se k utkání nedostavilo, zaslat STK nejpozději do 72 hodin písemné vyjádření k
důvodu nedostavení se k soutěžnímu utkání. V případě, kdy klub vyjádření ve stanoveném termínu
nezašle, uloží mu STK pořádkovou pokutu, viz článek 28 – Pořádkové pokuty a poplatky.
11. V případě, že některé utkání nebude sehráno nebo dohráno tzv. „z vyšší moci“, stanoví STK z důvodu
zachování regulérnosti soutěže, že „nové“ utkání musí být sehráno nejpozději do 12-13 dnů, vždy však
nejpozději v pátek následující týden! Rozhodčí společně s vedoucími družstev je povinen do ZoU o
nesehraném utkání uvést dohodu obou družstev o termínu nového utkání a nechat oběma
vedoucími družstev potvrdit. V případě, že se družstva nedohodnou na novém termínu, uvede rozhodčí
tento fakt do ZoU spolu s návrhy termínů obou družstev a opět nechá potvrdit oběma vedoucími družstev.
Utkání v novém termínu řídí stejný rozhodčí, který byl delegován na utkání původní. KRD si vyhrazuje
právo změny delegace.
12. Jestliže se družstva dohodnou na náhradním termínu, který bude předcházet nejbližšímu termínu
jednání STK, jsou organizátor utkání a hlavní rozhodčí utkání povinni oznámit tuto dohodu e-mailem
nebo telefonicky na sekretariát OFS, případně STK a KRD nejpozději během následujícího pracovního
dne.
Článek 6 – Změny termínů a začátků utkání
1. Pokud organizátorovi utkání následně nevyhovuje termín nebo začátek mistrovského utkání uvedený v
IS FAČR a chce dané utkání sehrát v příslušném víkendu podle termínové listiny, ale v jiný den nebo
začátek, je povinen tuto změnu zadat v IS FAČR nejpozději 17 dnů před stanoveným nebo
požadovaným termínem. Zadaná žádost o přeložení utkání v IS FAČR podléhá schválení STK s tím, že

poplatek za projednání žádosti činí 300,- Kč. Souhlas hostujícího klubu se změnou termínu nebo
začátku zápasu o příslušném víkendu dle termínové listiny se při dodržení výše uvedené lhůty 17
dnů nevyžaduje!
2. Pokud organizátor utkání chce sehrát mistrovské utkání v jiném termínu než podle termínové listiny
(mimo úřední hrací den), je povinen tuto změnu zadat v IS FAČR včetně souhlasu soupeře
nejpozději 17 dnů před stanoveným nebo požadovaným termínem. Tato žádost o změnu termínu
utkání podléhá schválení STK s tím, že poplatek za projednání žádosti činí 300,- Kč.
3. V případě, kdy bude jakoukoliv změnu termínu nebo začátku mistrovského utkání požadovat hostující
klub, je povinen tuto změnu zadat v IS FAČR včetně souhlasu soupeře nejpozději 17 dnů před
stanoveným nebo požadovaným termínem. Tato žádost o změnu termínu utkání podléhá schválení
STK s tím, že poplatek za projednání žádosti činí 300,- Kč.
4. V případě mimořádného důvodu může STK vyhovět žádosti o změnu termínu utkání i při nedodržení
lhůty 17 dnů. Žádající klub je povinen tuto změnu zadat v IS FAČR včetně souhlasu soupeře.
Tato žádost o změnu termínu utkání podléhá schválení STK s tím, že poplatek za projednání žádosti činí
500,- Kč (lhůta 10 – 16 dnů) nebo 700,- Kč (lhůta kratší než 10 dnů).
5. STK zpravidla schválí pouze takové žádosti o přeložení utkání, u kterých bude navrhovaný termín
předcházet termínu stanovenému v termínové listině. Ustanovení platí pro všechny věkové kategorie s
výjimkou kategorie přípravek.
6. STK má právo na základě řádně zdůvodněné žádosti klubu nařídit utkání na jakýkoliv jiný termín, než
ten, který je uveden v hlášence v IS FAČR. STK však musí dbát na to, aby nebyla narušena regulérnost
soutěže. Žádost musí být projednána minimálně 17 dnů před stanoveným nebo požadovaným termínem,
na který je utkání překládáno. Klub, který ze závažných důvodů žádá o změnu termínu, musí spolu se
zadanou žádostí o změnu termínu utkání v IS FAČR zaslat na STK kopii dopisu soupeři, jako doklad vůle
dohodnout se a také potvrzení o jeho odeslání soupeři. Soupeř má právo zaslat STK svoje vyjádření
k navrhované změně termínu. Tato žádost o přeložení utkání podléhá schválení STK s tím, že poplatek za
projednání žádosti činí 500,- Kč.
7. K zajištění regulérnosti jednotlivých soutěží může STK nařídit pro některá utkání jednotné termíny a
začátky utkání i s případným vyloučením čekací doby (jedná se zejména o závěrečná dvě kola soutěží).
8. STK žádá všechny fotbalové kluby o pravidelnou kontrolu zadaných změn termínů utkání v IS
FAČR. Podrobný návod k podání žádosti o změnu termínu najdou klubu v IS FAČR, sekce
Nápověda – článek Změna termínu dohodou mezi kluby.

Článek 7 – Místa utkání
1. Jednotlivá mistrovská utkání mohou být sehrána pouze v areálech klubů a na hracích plochách,
které jsou schváleny STK.
2. Schválenými areály klubů (dále jen „areály“) jsou pouze ty areály, pro které mají organizátoři utkání
od STK schválen Řád pořadatelské služby (dále jen „ŘPS“), když datum schválení
ŘPS nesmí být starší než 1. 5. 2019! Využívá-li organizátor utkání pro konání svých mistrovských
utkání více areálů, musí mít ŘPS zpracován a schválen pro každý areál samostatně.
3. STK schválenými hracími plochami jsou pouze ty hrací plochy, které se nacházejí ve schválených
areálech a jsou zakresleny v pláncích těchto areálů. Seznam všech hracích ploch schválených STK pro
soutěžní ročník 2022/2023 je součástí tohoto rozpisu v příloze č. 3 – adresář klubů OFS Břeclav.
4. Neschválené areály budou STK schváleny na základě písemné žádosti organizátora utkání, jejíž
součástí musí být:
a) prohlášení organizátora utkání v jednom vyhotovení dle předtisku STK, který je k dispozici
na webu OFS,
b) Řád pořadatelské služby v jednom vyhotovení dle předtisku STK, který je k dispozici
na webu OFS,
c) plánek areálu v jednom vyhotovení obsahující náležitosti dle bodu 4. článku 8 tohoto
rozpisu.
5. Pokud chce organizátor utkání odehrát soutěžní utkání na jiné hrací ploše, než má uvedeno v IS FAČR,
je povinen tuto změnu zadat v IS FAČR nejpozději 17 dnů před stanoveným termínem zápasu.
Zadaná žádost o změnu hrací plochy podléhá schválení STK s tím, že poplatek za projednání žádosti činí
300,- Kč. V případě mimořádného důvodu může STK změnu schválit i při nedodržení předepsané lhůty
17 dnů, ale poplatek v tomto případě činí 600,- Kč.
STK v žádném případě neschválí přeložení utkání na hrací plochu, kterou nemá klub schválenou!
6. Základní požadavky na vybavení areálů a hracích ploch v soutěžích OFS v návaznosti na SŘF, § 45 a
§ 46:
a) hrací plocha musí být ohrazena zábradlím, umístěným nejméně dva metry od pomezních a
brankových čar. OFS doporučuje klubům dodržovat návrh Komise pro stadiony a hrací plochy
FAČR – vzdálenost od brankových čar minimálně 3 metry!
b) organizátor utkání zajistí vhodným organizačním opatřením, že diváci nebudou vpuštěni
do míst, kde chybí pevné ohrazení,
c) u OP dospělých musí být na hřišti instalovány pevné a kryté lavičky pro členy družstev, poskytující
sezení pro 12 osob (jedno místo má mít šířku 0,5 m). U ostatních soutěží mohou být lavičky i přenosné,
ale vždy musí být zabezpečeno jejich výrazné oddělení od diváků. Při každém utkání musí být
vyznačena technická zóna,
d) samostatná uzamykatelná šatna pro hostující družstvo (k dispozici pro soupeře 45 minut před

stanoveným začátkem utkání), která musí být dostatečně velká, čistá a osvětlená,
e) samostatná uzamykatelná šatna sloužící výhradně rozhodčím a delegátům, která musí být čistá,
řádně osvětlená, v chladných dnech vytápěná a vybavená věšáky, stolem a odpovídajícím počtem židlí
(pro všechny rozhodčí, případně delegáta),
f) koupelna s teplou a studenou vodou a WC, vše splňující obecné hygienické požadavky,
g) řádné vybavení pro poskytnutí první pomoci (lékárnička, nosítka),
h) organizátor utkání odpovídá za řádné provedení předepsaných revizí elektrických, případně plynových
zařízení, která jsou součástí areálu.
7. Pro určení konkrétní hrací plochy, na které bude mistrovské utkání sehráno, je závazné pořadí
hracích ploch tak, jak je uvedeno v IS FAČR ve sloupci „hrací plocha“, případně „poznámka“ u každého
konkrétního mistrovského utkání. Mistrovské utkání musí být sehráno na té hrací ploše, která je uvedena
u konkrétního mistrovského utkání na prvním místě. Pouze v případě její nezpůsobilosti, o které
rozhoduje výhradně rozhodčí, se mistrovské utkání sehraje na té hrací ploše, která je v IS FAČR uvedena
u každého konkrétního mistrovského utkání ve sloupci „hrací plocha“, případně „poznámka“ jako druhá v
pořadí, pokud není také nezpůsobilá. Stejný postup platí i v případě, že má organizátor utkání v IS FAČR
u konkrétního mistrovského utkání uvedenu i třetí nebo další hrací plochu.
8. U mistrovských utkání všech kategorií musí být v IS FAČR ve sloupci „hrací plocha“, povinně
uvedena hrací plocha s travnatým povrchem nebo UT, pokud ji má organizátor utkání k dispozici.
Pokud chce klub hrát na UT, musí mít k dispozici platný atest FAČR a kopii atestu je povinen
zaslat na STK.
9. S přihlédnutím k počasí neplatí ustanovení bodu 7. tohoto článku v období od soboty 8. 10. 2022 do
pondělí 3. 4. 2023, kdy o skutečnosti, na které hrací ploše z těch, které jsou v IS FAČR u konkrétního
mistrovského utkání uvedeny, rozhodne organizátor utkání bez ohledu na jejich pořadí.
Pro případ, kdy bude hrací plocha stanovená organizátorem utkání ke hře nezpůsobilá, je organizátor
utkání povinen připravit i další hrací plochu nebo hrací plochy, které má u daného konkrétního
mistrovského utkání v IS FAČR uvedeny, když o jejich případné nezpůsobilosti rozhoduje jedině a s
konečnou platností rozhodčí.
Hostující klub je povinen mít připravenou obuv na všechny druhy hracích ploch, uvedených v IS FAČR.
10. Rozhodčí může o hrací ploše rozhodnout nejdříve půl hodiny před stanoveným začátkem utkání
(s výjimkou záplav, či jiného výrazného poškození). Do ZoU uvede důvody svého rozhodnutí, které si
nechá potvrdit oběma vedoucími družstev. V ZoU rovněž uvede výsledek dohody o náhradním termínu,
která bude rovněž potvrzena vedoucími obou družstev. Nepřichází v úvahu neúčast rozhodčího na
hřišti!
11. V případě, kdy se schválená hrací plocha, na které bude sehráno soutěžní utkání, nachází mimo areál
stadiónu, je organizátor utkání povinen zajistit přepravu rozhodčích, příp. delegáta svazu z areálu
stadiónu na příslušnou hrací plochu a zpět.
Článek 8 – Povinnosti organizátora utkání a hostujícího družstva
1. Veškeré povinnosti organizátora utkání související s konáním soutěžního utkání jsou uvedeny
v § 45 a 46 SŘF a v tomto rozpisu. Povinnosti hostujícího družstva související s konáním soutěžního
utkání jsou uvedeny v § 47 SŘF a v tomto rozpisu.
2. Organizátor utkání je povinen předat v kabině rozhodčích hlavnímu rozhodčímu nejpozději 45 minut
před plánovaným začátkem zápasu potřebné funkční vybavení k vyplnění ZoU (výpočetní techniku
s internetovým připojením).
3. Organizátor utkání musí mít ke každému soutěžnímu utkání dospělých připraveno nejméně 5
pořadatelů, pro utkání přípravek a žáků nejméně 3 pořadatele (nepočítaje v to hlavního pořadatele).
Všichni pořadatelé musí být při jakémkoliv utkání starší 18-ti let. Všichni pořadatelé musí být poučeni o
svých povinnostech a viditelně označeni. Rozhodčí utkání je povinen tuto skutečnost překontrolovat před
zahájením utkání.
V soutěžích dospělých musí být pořadatelé označeni rozlišujícími barevnými vestami (u hlavního
pořadatele se doporučuje jiné, ale viditelné označení)!
4. Pro areály, které organizátor utkání pro konání svých soutěžních utkání využívá, musí mít zpracován a
od STK schválen Řád pořadatelské služby (dále jen ŘPS“). Přílohou každého ŘPS musí být kromě
jiného plánek areálu. V plánku areálu musí být minimálně:
a) schématický nákres polohy hrací plochy nebo hracích ploch v areálu se nacházejících včetně
jejich rozměrů (nachází-li se v rámci areálu více hracích ploch, musí být tyto hrací plochy
číselně označeny),
b) zakreslení pevného ohrazení, je-li kolem hrací plochy nebo její části vybudováno, a uvedení
jeho vzdálenosti od pomezních a brankových čar,
c) umístění šaten pro rozhodčí a jednotlivá družstva,
d) umístění laviček pro členy družstev u jednotlivých hracích ploch,
e) pozice hlavního pořadatele a rozmístění ostatních pořadatelů během konání utkání s tím, že
jejich pozice jsou označeny čísly,
f) vyznačena trasa odchodu aktérů utkání z hrací plochy (hracích ploch) do šaten pro
rozhodčí a jednotlivá družstva.
g) vyznačen prostor, určený pro bezpečné parkování vozidel rozhodčích a delegáta svazu.
5. Dojde-li ke změně údajů ve schváleném ŘPS nebo ke změně dispozic uvedených v plánku areálu, je
organizátor utkání povinen neprodleně vypracovat nový ŘPS nebo nový plánek areálu a zaslat jej STK ke
schválení.

6. Na žádost rozhodčího nebo delegáta svazu musí organizátor utkání předložit schválený ŘPS spolu s
příslušným plánkem areálu. Nebude-li rozhodčímu nebo delegátovi svazu předložen ŘPS, který byl ze
strany STK schválen dne 1. 5. 2019 a později, nebo bude-li rozhodčím nebo delegátem svazu zjištěn
podstatný rozpor mezi skutečností a údaji uvedenými v ŘPS nebo plánku areálu, uvede tuto skutečnost
rozhodčí do ZoU, případně delegát do Zprávy delegáta svazu. Výše uvedené nepředložení nebo zjištěné
podstatné rozpory může STK potrestat pořádkovou pokutou, viz článek 28 – Pořádkové pokuty a
poplatky.
7. Na lavičce pro členy družstva musí být všichni funkcionáři viditelně označeni (trenér, asistenti trenéra,
vedoucí družstva, zdravotník, masér). Každý klub musí mít vlastní označení funkcionářů.
8. Organizátor utkání musí mít v areálu vyčleněn prostor pro bezpečné zaparkování vozidel
rozhodčích a delegáta svazu. K uplatnění odpovědnosti za bezpečnost dopravního prostředku
rozhodčího nebo delegáta, musí tento vozidlo předat hlavnímu pořadateli hned po příjezdu. Další postup
upravuje článek 22 tohoto rozpisu.
9. Povinností organizátora utkání je zabezpečit na utkání nejméně 3 míče, které dostane hlavní rozhodčí k
posouzení nejpozději 20 minut před zahájením utkání. Dále je organizátor utkání povinen mít k dispozici
tabulky s čísly pro střídání hráčů, které budou během utkání umístěny mezi lavičkami pro členy družstev.
Organizátor utkání musí mít k dispozici také funkční píšťalku, praporky pro asistenty rozhodčího, žlutou
a červenou kartu a také platné tiskopisy, tzv. „náhradní“ Zápis o utkání.
10. Při vykázání funkcionáře z lavičky pro členy družstva musí tento funkcionář opustit lavičku a zbytek
zápasu zůstat v hledišti. Pokud dál pokračuje jeho nesportovní chování, kvůli kterému byl vykázán z
lavičky pro příslušníky družstva, má právo jej nechat hlavní rozhodčí vyvést mimo areál klubu, aby se
zamezilo kontaktu dotyčného s ostatními účastníky zápasu. Pokud hlavní rozhodčí vykazuje diváka,
nechá ho vždy vyvést mimo areál klubu, aby se zamezilo kontaktu dotyčného s ostatními účastníky
zápasu.
11. Organizátor utkání je povinen zajistit vhodným organizačním opatřením bezpečný příchod a
odchod aktérů utkání (rozhodčích a příslušníků družstev) na hrací plochu a z hrací plochy do
šaten.
12. Organizátor utkání je povinen mít na utkání kvalifikovanou zdravotní službu pro poskytnutí první
pomoci. Dále je povinen mít k dispozici lékárničku se základním vybavením a nosítka s obsluhou. Za
přítomnost zdravotní služby odpovídá organizátor utkání.
13. Organizátor utkání je povinen zajistit na poločasovou přestávku vhodné občerstvení pro hráče a
náhradníky hostujícího družstva, rozhodčí a delegáta svazu. Minimálně to musí být 0,3 litru tekutiny na
osobu. Podávané nápoje musí být v hygienickém balení s neporušeným uzávěrem.
14. Organizátor utkání je povinen zajistit v soutěžních utkáních signalizaci délky nastavení hrací doby. V
případě fungující časomíry je povinen zajistit její vypnutí po uplynutí řádné hrací doby v prvním i druhém
poločase soutěžního utkání.
15. Neplnění povinností organizátora utkání nebo hostujícího družstva může STK postihnout udělením
pořádkové pokuty.
Článek 9 – Starty v soutěžích
1. Věkové kategorie pro soutěžní ročník 2022/2023 v návaznosti na SŘMŽF, § 2:
mladší přípravka - hráči narozeni od 1. 1. 2014 a mladší
starší přípravka - hráči narozeni od 1. 1. 2012 a mladší
mladší žáci
- hráči narozeni od 1. 1. 2010 a mladší
starší žáci
- hráči narozeni od 1. 1. 2008 a mladší
dorost
- hráči narození od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2009
dospělí
- hráči narození 31. 12. 2007 a starší
2. V mládežnických družstvech jsou oprávněny startovat dívky o jeden rok starší než mládež
zařazena do věkových kategorií dle bodu 1., a to až do kategorie starší žáci.
3. Nastoupení hráčů ve vyšších věkových kategoriích se řídí podle SŘMŽF, § 4. Hráč může být
zařazen do soutěží fotbalu nejdříve v den, kdy dovrší 5 let.
4. V soutěžním utkání může v jednom družstvu nastoupit maximálně 5 hráčů, kteří jsou občany
cizího státu.
5. V soutěžích mládeže OFS (přípravka, žáci, dorost) je možný start hráčů ze dvou klubů v rámci jednoho
družstva. Toto tzv. Sdružené družstvo mládeže se řídí ustanovením dle § 9, přílohy č. 2 SŘF,
s výjimkou kategorie přípravek a mladších žáků. Podmínkou je, že současně s přihláškou do soutěže
bude OFS předložena Smlouva o sdruženém družstvu. Ta musí minimálně obsahovat:
- název družstva, sídlo, jméno kontaktní osoby, telefonní číslo a e-mailovou adresu
- ujednání o tom, kterému členskému klubu bude zachována příslušnost k soutěži
v případě skončení sdruženého družstva.
- přesné označení jednoho fotbalového klubu, který za činnost družstva odpovídá a jeho
číslo bankovního účtu
- razítka klubů, jména, funkce a podpisy dvou zástupců každého klubu
6. Každý klub může pro soutěže OFS Břeclav podepsat pouze jednu dohodu o sestavení sdruženého
družstva v každé kategorii mládeže (přípravka, mladší žáci, starší žáci, dorost).
7. STK doporučuje všem sdruženým družstvům, aby měla k dispozici na všech zápasech kopii Smlouvy o
sdruženém družstvu (odst. 5. tohoto článku) a v případě potřeby ji doložila rozhodčímu nebo vedoucímu
družstva soupeře.

Článek 10 – Podmínky účasti v soutěžích OFS
1. Včas zaslaná přihláška do soutěže – nejpozději do termínu určeným OFS.
V případě žádosti klubu o odhlášení družstva ze soutěže musí mít žádost minimálně tyto náležitosti:
 důvod odhlášení družstva ze soutěže
 jméno, příjmení, funkce a podpisy dvou odpovědných funkcionářů klubu
 razítko klubu
2. Každý klub musí mít vlastní funkční e-mailovou adresu, za jejíž funkčnost si odpovídá a je povinen při
její změně neprodleně informovat sekretariát OFS.
3. Každý klub musí mít registrovaného minimálně jednoho administrátora členského klubu.
4. Řádně provedená registrace všech hráčů klubu dle platného Evidenčního a registračního řádu FAČR.
5. Každý hráč je povinen si podle § 37 SŘF zajistit informaci o svém zdravotním stavu a podepsat
prohlášení. Klub, za který hráč startuje, musí mít prohlášení k dispozici a je povinen ho předložit na
vyžádání ke kontrole funkcionářům OFS. V případě nedostatků může OFS postihnout klub pořádkovou
pokutou.
6. Starost o mládežnickou kopanou - každé družstvo dospělých, zařazené do soutěží OFS, má povinnost
mít v soutěžích zařazeno mládežnické družstvo. Kluby hrající OP dospělých mají povinnost mít
v soutěžích zařazeno družstvo dorostu. Pokud klub výše uvedené podmínky nesplňuje, zaplatí za každé
družstvo dospělých zařazené do soutěží jako startovné částku 1.500,- Kč. Tyto prostředky jsou účelově
určeny pro činnost v oblasti péče o mládež v rámci OFS.
7. Každý klub má povinnost mít svého kvalifikovaného aktivního rozhodčího nebo kvalifikovaného
a proškoleného asistenta (dále jen rozhodčí). Dle Řádu rozhodčích a delegátů FAČR musí být rozhodčí
držitelem licence C, kterou uděluje KRD OFS dle § 4 a 5 zmíněného Řádu nebo licence A, která
opravňuje k řízení soutěží JmKFS. Za aktivního se považuje rozhodčí, který odřídí v každé části sezóny
(podzim, jaro) nejméně 7 mistrovských utkání v soutěžích OFS Břeclav. Za aktivního se rovněž
považuje rozhodčí, který pravidelně řídí utkání soutěží řízených JmKFS a na listinu rozhodčích JmKFS
byl doporučen Okresním fotbalovým svazem v Břeclavi. Kluby, které nemají ve svých řadách aktivního
rozhodčího s licencí, uhradí startovné ve výši 1.500,- Kč za každou polovinu soutěžního ročníku
(zvlášť za podzimní a jarní část). Tyto získané prostředky budou využity výhradně na školení a
doškolování rozhodčích a akce OFS spojené s výukou funkcionářů na úseku řízení a rozhodování soutěží.
8. Kluby mají povinnost mít pro každou kategorii (muži, dorost, žáci, přípravky) kvalifikovaného
trenéra. V soutěžích OFS stačí kvalifikace Trenér licence „C“. Klub, který toto nesplní, uhradí startovné
ve výši 1.500,- Kč za každého chybějícího kvalifikovaného trenéra za celý soutěžní ročník. Tyto
získané prostředky budou využity výhradně na školení a doškolování trenérů v rámci OFS.
Článek 11 – Soupisky a seznamy
1. OFS se řídí ustanovením § 10 SŘF a § 8 Přílohy č. 2 SŘF. Soupiska družstva (dále jen „soupiska“) se
vyhotovuje zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jarní část soutěžního ročníku, vyplnit ji může pouze
administrátor klubu v IS FAČR.
2. Soupisku vyplňuje v IS FAČR klub, který má v soutěžích zařazena dvě a více družstev v jedné věkové
kategorii. Na soupisce musí být uvedeno 11 hráčů příslušné věkové kategorie. Soupisku je klub povinen
vyhotovit nejpozději 3 dny před zahájením jednotlivé části soutěže (podzim, jaro).
3. Hráči uvedení na soupisce mohou startovat v soutěžních utkáních za družstvo, na jehož soupisce jsou
uvedeni. Za družstvo startující v nižší soutěži mohou v soutěžním utkání nastoupit nejvýše dva hráči ze
soupisek družstev startujících ve vyšších soutěžích.
4. Hráč uvedený na soupisce musí za družstvo odehrát v jedné části soutěže (myšlena zvlášť podzimní a
zvlášť jarní část) nejméně tolik minut, kolik činí hrací doba jednoho utkání v dané kategorii. Nedodržení
tohoto ustanovení bude trestáno pořádkovou pokutou, viz článek 28 – Pořádkové pokuty a poplatky.
5. Za hráče, který je dlouhodobě zraněn, přestoupí nebo zruší registraci, musí klub nejpozději do 7 dnů od
změny soupisku doplnit o jiného hráče. STK změnu schválí pouze v případě, když klub předloží také
prokazatelný doklad o důvodu prováděné změny.

6. Pro sezónu 2022/2023 schvaluje řídící orgán soutěže výjimku pro družstva
mužů, které se účastní soutěží III.třídy s více než jedním družstvem (mají v
soutěži A, B a případně i C družstvo). Tato družstva nemusí vypisovat tzv.
Seznam hráčů družstva, ale A družstvo (případně B družstvo) vyplní pouze
Soupisku družstva v IS FAČR se všemi náležitostmi a povinnostmi z toho
vyplývajícími – viz body 1. - 5. tohoto článku.
7. Seznam hráčů družstva (dále jen „seznam“) se řídí ustanovením § 8 Přílohy č. 2 SŘF. Seznam klub
vyhotoví pouze v případě, kdy má v jedné věkové kategorii zařazena dvě a více družstev ve shodné třídě
soutěží OFS. Tato povinnost se nevztahuje na kategorii přípravka a mladší žáci. Seznamy klub
vyhotovuje zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jarní část soutěžního ročníku na tiskopisu „Seznam hráčů
družstva“, který je přílohou č. 12 tohoto rozpisu. Seznam musí obsahovat minimálně 11 hráčů příslušné
věkové kategorie. Seznam je klub povinen předložit ke kontrole STK nejpozději 3 dny před zahájením
jednotlivé části soutěže (podzim, jaro).
8. Režim nastupování hráčů uvedených na seznamech se stanovuje takto:
a) hráč uvedený na seznamu musí za družstvo odehrát v jedné části soutěže (myšlena podzimní a
jarní část) nejméně tolik minut, kolik činí hrací doba jednoho utkání v dané kategorii.

Nedodržení tohoto ustanovení bude trestáno pořádkovou pokutou, viz článek 28 – Pořádkové
pokuty a poplatky.
b) hráč smí nastoupit pouze za to družstvo klubu, v jehož seznamu je uveden,
c) v průběhu jedné poloviny soutěžního ročníku nelze hráče, který je uveden v seznamu jednoho
družstva klubu, uvést nebo doplnit do seznamu druhého družstva klubu ve stejné věkové
kategorii
d) nastoupení hráče uvedeného na seznamu jednoho družstva klubu za druhé družstvo stejného
klubu v téže věkové kategorii a třídě soutěže OFS může být postiženo herními důsledky podle
§ 7, odst. 1 h) SŘF.
9. Seznam hráčů Sdruženého družstva mládeže (dále jen „seznam SDM“) klub vyhotoví pouze v tom
případě, kdy má v soutěžích mládeže zařazeno Sdružené družstvo mládeže. Tato povinnost se
nevztahuje na kategorii mladší a starší přípravka a mladší žáci. Seznam SDM klub vyhotovuje zvlášť
pro podzimní a zvlášť pro jarní část soutěžního ročníku na tiskopisu „Seznam hráčů SDM“, který je
přílohou č. 7 tohoto rozpisu. Start sdružených družstev mládeže se řídí dle § 9, příloha č. 2. SŘF a čl. 9,
odst. 5. tohoto rozpisu.
10. Soupisky a seznamy jsou kluby povinny vyhotovit nejpozději 3 dny před zahájením jednotlivé
části soutěže (podzim, jaro). Nepředložení soupisky nebo seznamu do výše uvedeného termínu bude
postihováno pořádkovou pokutou, viz článek 28 – Pořádkové pokuty a poplatky.
11. Hlavní rozhodčí nebo vedoucí družstva soupeře si může soupisku nebo seznam vyžádat ke
kontrole. B družstvo (případně C družstvo) je povinno mít soupisku nebo seznam při každém
mistrovském utkání k dispozici a na vyžádání hlavního rozhodčího, případně vedoucího družstva
soupeře ji předložit. Nepředložení soupisky nebo seznamu hráčů na žádost rozhodčího nebo vedoucího
družstva soupeře bude ze strany STK postihováno udělením pořádkové pokuty, viz článek 28 –
Pořádkové pokuty a poplatky.
Článek 12 – Zápis o utkání
1. Problematiku Zápisu o utkání (dále jen „ZoU“) řeší § 9, 53, 61 SŘF a tento rozpis. Na prvním místě
v základní sestavě družstva musí být vždy uveden brankář.
2. K vyplnění ZoU je povinen organizátor utkání poskytnout hlavnímu rozhodčímu v kabině rozhodčích
potřebné vybavení, zejména funkční výpočetní techniku s internetovým připojením.
3. Po skončení utkání jsou vedoucí družstev povinni osobně potvrdit ověřením své totožnosti konečný
výsledek utkání, střelce branek, střídání, uložené tresty, skutečný čas zahájení utkání a dobu hry.
V případě, kdy vedoucí družstva odmítne po skončení zápasu potvrdit ZoU, uvede rozhodčí tuto
skutečnost do ZoU a uzavře ZoU v IS FAČR bez tohoto potvrzení.
4. Pokud se k utkání dospělých nebo dorostu nedostaví delegovaný rozhodčí, postupují družstva přesně
podle § 50 SŘF. Pokud se nedostaví k žákovskému utkání delegovaný rozhodčí, utkání přednostně řídí
člen domácího klubu. Také rozhodčí „laik“ musí být vždy členem FAČR. Ve všech případech, kdy
utkání řídí rozhodčí „laik“, odpovídá za řádné vyplnění a potvrzení ZoU v IS FAČR nejpozději do
12. hodiny následujícího dne organizátor utkání.
5. V případě vyplňování tištěného ZoU ( SŘF, § 9, bod 4.) mají družstva POVINNOST předložit
hlavnímu rozhodčímu tzv. Listinu hráčů (SŘF, § 2, bod 1. r), na základě které bude provedena
kontrola oprávněnosti nastoupení hráčů v utkání! V případě nepředložení Listiny hráčů hrozí
družstvu sankce, viz SŘF, § 7, bod 1. a) – kontumace utkání.
Organizátor utkání vždy odpovídá za dodatečné převedení údajů z tištěného formuláře ZoU do IS
FAČR. Dále je povinností organizátora utkání doručit vyplněný tištěný ZoU nejpozději do 48 hodin
na sekretariát OFS.
6. V soutěžích přípravek, které řídí rozhodčí „laik“, postupují kluby dle materiálu KM „Metodika
ZoU přípravek v IS FAČR“- k dispozici na webu OFS. Hlavní rozhodčí zápasů mladších a

starších přípravek – kolový způsob – má povinnost uvádět do ZoU konečný
výsledek utkání!
Článek 13 – Doba hry
Kategorie přípravky – viz „Sjednocení pravidel hry přípravek“ (příloha č. 14 tohoto rozpisu).
Kategorie mladší přípravka
4x 15 minut (přestávka 3 – 5 minut).
Kategorie starší přípravka
4x 17 minut (přestávka 3 – 5 minut).
Kategorie mladší žáci
2x 30 minut.
Kategorie starší žáci
2x 35 minut.
Kategorie dorost a dospělí
2x 45 minut.
Ve všech kategoriích kromě přípravky se dodržuje poločasová přestávka v trvání 15 minut, s výjimkou
případné dohody dle § 57, odst. 3. SŘF.
V případě použití tzv. turnajového způsobu (soutěže přípravek) jsou hrací čas a doba poločasové
přestávky upraveny ve „Sjednocení pravidel hry přípravek“ (příloha č. 14 tohoto rozpisu).
Článek 14 – Střídání v zápase
1. V soutěži OP dospělých může v průběhu utkání každé družstvo nasadit do hry maximálně 5
náhradníků. Každé družstvo má nejvýše 3 možnosti střídání a může navíc provádět střídání
v poločasové přestávce, které se ovšem nepočítá mezi střídání v normální hrací době.

2. V dalších soutěžích kategorie dospělých – III. třída a IV. třída, a v kategorii dorostu je povoleno
tzv. opakované střídání bez omezení. Opakované střídání je možné provádět pouze v přerušené
hře. Družstvo může použít všechny hráče, uvedené v ZoU. Vystřídaný hráč se může do zápasu
opakovaně vrátit. Procedura opakovaného střídání je popsána v Pravidle 3 Pravidel fotbalu.
3. Střídání v soutěžích žáků je upraveno v tomto rozpise, příloha č. 15 – Upřesnění pravidel soutěží žáků.
4. Střídání v soutěžích přípravek – viz „Sjednocení pravidel hry přípravek“ (příloha č. 14 tohoto rozpisu).
5. Všichni střídající hráči musí být uvedeni v ZoU před zahájením utkání. Pokud je v ZoU uvedeno
méně než 11 hráčů, může družstvo na tento počet hráče v průběhu utkání doplnit. Při doplňování hráčů
postupuje družstvo dle § 55 SŘF.
Článek 15 – Kontrola totožnosti
1. Družstvo má právo provést kontrolu totožnosti hráčů soupeřova družstva (tzv. „konfrontaci“). Tato se
řídí § 58 SŘF. Za hráče se pro účely tohoto článku považuje také náhradník uvedený v ZoU.
Provádění kontroly totožnosti řídí rozhodčí, kterému je vedoucí kontrolovaného družstva
POVINEN předat tzv. Listinu hráčů (SŘF, § 2, bod 1. r)!
2. V případě vznesení námitky, uvedené v ZoU, proti startu hráče soupeřova družstva nebo v případě
odmítnutí podrobit se kontrole totožnosti, jsou povinni dostavit se na nejbližší jednání STK:
a) hlavní rozhodčí
b) vedoucí obou družstev
c) hráč nebo hráči, proti jejichž startu byla námitka do ZoU vznesena.
Tato povinnost pro výše uvedené osoby nenastává v případě, kdy byl po vznesení námitky na místě
nade vší pochybnost prokázán neoprávněný start hráče (např. přiznáním hráče nebo funkcionářů
družstva).
V případě nedostavení se výše uvedených hráčů a funkcionářů na nejbližší jednání STK bude udělena
příslušnému klubu, případně rozhodčímu, pořádková pokuta.
3. Funkcionáři OFS jsou oprávněni provádět tzv. kontroly identity hráčů mládežnických družstev.
Kontrola identity se provádí před zahájením soutěžního utkání nebo v jeho poločasové přestávce.
Příslušný funkcionář OFS se před provedením kontroly prokáže oběma vedoucím družstev pověřením
podepsaným statutárním zástupcem OFS.
Článek 16 – Protest a odvolání
1. Protest se řídí § 62 SŘF a Procesním řádem FAČR.
2. Odvolání řeší § 104 – 110 DŘ.
Článek 17 – Specifika soutěží žáků a přípravek
1. V soutěžích přípravek se hraje podle „Sjednocení pravidel hry přípravek“ (příloha č. 14 tohoto
rozpisu). V soutěžích žáků se hraje dle „Upřesnění pravidel soutěží žáků“, (příloha č. 15 tohoto rozpisu)
a podle Pravidel fotbalu.
2. V soutěžích kategorie přípravek a mladších žáků se nesmí používat kopačky s vyměnitelnými kolíky.
Článek 18 – Doprava k soutěžnímu utkání
1. Za schválený dopravní prostředek družstva se považují:
linkové spoje registrovaných přepravců
dopravní prostředky určené pro hromadnou přepravu osob, buď ve vlastnictví klubu nebo jiného
smluvního přepravce
2. Při jejich použití omluví STK nástup družstva po uplynutí čekací doby nebo nedostavení se k utkání
v případě, že:
- jsou dodržena příslušná ustanovení SŘF. To znamená oznámení „poruchy“ dopravního prostředku
soupeři a písemně dodatečně STK do 72 hodin po úředním termínu utkání.
- předložení potvrzení orgánu policie ČR v případě havárie
- předložení potvrzení smluvního přepravce o vzniklé poruše na vozidle, která bude obsahovat informaci
o SPZ a typu vozidla, místě a času poruchy, stav tachometru a kopii cestovního příkazu (nebo knihy
jízd).
- v případě použití dopravního prostředku ve vlastnictví klubu musí klub předložit písemné vyjádření
podle bodu 8. nebo 9. článku 5 tohoto rozpisu.
Článek 19 – Jiná opatření k řízení soutěží
1. Povinnosti a práva příslušníků družstev jsou stanoveny v § 35 a 36 SŘF a v tomto rozpise.
2. Funkcionáři družstev musí být na lavičkách pro členy družstev, stejně jako v průběhu poločasové
přestávky a během příchodu na hřiště ze šaten a odchodu ze hřiště do šaten označeni výrazným a
nezaměnitelným způsobem. Při nedodržení této povinnosti udělí STK klubu pořádkovou pokutu.
3. Družstvo organizátora utkání musí k utkání nastoupit v oblečení (dres, trenýrky, stulpny) odlišné barvy
od barvy oblečení hráčů hostujícího družstva. Vhodnost zvoleného oblečení posoudí nejpozději 20 minut
před začátkem utkání rozhodčí, který má právo požádat hlavního pořadatele, aby mu oblečení obou
družstev bylo předvedeno k posouzení.
4. Konkrétní výše pořádkové pokuty udělované STK (§ 7, bod 3. SŘF) bude stanovena s ohledem na
charakter, intenzitu a četnost přestupku.
5. Všechny osoby, které jsou oprávněny zdržovat se v průběhu utkání v tzv. technické zóně, nesmějí
v průběhu utkání kouřit a požívat alkoholické nápoje.

6. V případě, že se nominovaný hráč nezúčastnil reprezentačního srazu na jakékoliv úrovni (výběry OFS,
KFS …), nesmí tento hráč startovat v nejbližším mistrovském utkání ve své kategorii ani v nejbližší
vyšší věkové kategorii (viz § 3 a 4 SŘMŽF).
Pokud se nominovaný hráč bez řádné omluvy nezúčastnil reprezentačního srazu na jakékoliv úrovni
(výběry OFS, KFS …), může být klub postižen pořádkovou pokutou a hráč může být předán
k řešení do DK.
Článek 20 – Postupy, sestupy a pořadí družstev v soutěžích
1. Pořadí družstev v soutěžích a postupy a sestupy se řídí dle § 18 a § 19 SŘF.
2. Doplňování míst v soutěžích se řídí dle § 21 SŘF. STK si vyhrazuje právo nepoužívat omezení dle
§ 21, odst. 2. a 3. SŘF v případě doplňování míst v soutěžích formou tzv. postupu mimo pořadí.
3. Družstvo, v jehož neprospěch budou vyhlášeny tři kontumační výsledky v průběhu jednoho soutěžního
ročníku jako důsledek zaviněného nenastoupení k soutěžnímu utkání, bude rozhodnutím DK vyloučeno
ze soutěže bez ohledu na počet získaných bodů (§ 56, odst. 4. DŘ).
4. Pokud bude družstvo vyloučeno ze soutěže nebo z ní vystoupilo před jejím ukončením, anulují se
všechny jeho dosavadní výsledky a na tabulku se pohlíží, jako kdyby družstvo vůbec nehrálo. Družstvo,
které ze soutěže vystoupilo nebo bylo vyloučeno, se nemůže vrátit do rozehraného ročníku. Považuje se
vždy za sestupující družstvo.

5. Vítěz OP mužů postupuje do I.B třídy JmKFS, poslední 2 družstva
v tabulce sestupují do III.třídy pro SR 2023/2024. Počet sestupujících se
zvyšuje podle počtu sestupujících z I.B třídy JmKFS do OP mužů.
6. Vítězové skupin III. třídy mužů postupují přímo do OP mužů. Družstva
na 2. – 5.místě v každé skupině III.třídy zůstávají ve III.třídě, kde k nim
přibydou 2 sestupující družstva z OP a vytvoří pro SR 2023/2024 jednu
skupinu III.třídy s počtem 14 účastníků. Pokud se zvýší počet sestupujících
z OP na základě sestupu z I.B třídy JmKFS, sníží se adekvátně počet
družstev, která zůstávají ve III.třídě o družstvo, které má nejhorší bilanci z
družstev na 5.místech. Družstva, která se umístí na 6. a horším místě
tabulky III.třídy, sestupují a vytvoří pro SR 2023/2024 2 skupiny IV.třídy
spolu s nově přihlášenými družstvy do soutěže.
7. Vítěz OP dorostu postupuje do I. třídy JmKFS.
8. Vítěz OP starších žáků má právo postupu do I.třídy JmKFS. Podmínkou postupu je účast družstva
mladších žáků v soutěžích JmKFS.

Varianty postupů a sestupů v soutěžích dospělých:
OP dospělých
stávající počet družstev
počet sestupujících z I.B třídy
postup do I.B třídy
postup ze III. tříd
sestup do III. tříd
Stav

14
0
-1
+3
-2
14

14
+1
-1
+3
-3
14

14
+2
-1
+3
-4
14

14
+3
-1
+3
-5
14

14
+4
-1
+3
-6
14

III. třídy dospělých
stávající počet družstev
počet sestupujících z OP
postup do OP
postup ze IV. tříd
sestup do IV. tříd
Stav

40
+2
-3
0
-25
14

40
+3
-3
0
-26
14

40
+4
-3
0
-27
14

40
+5
-3
0
-28
14

40
+6
-3
0
-29
14

Článek 21 – Tituly a ceny
Vítězové Okresního přeboru v kategoriích muži, dorost, starší žáci a mladší žáci obdrží titul “Přeborník
okresu”. Všichni vítězové skupin dostanou diplom a pohár nebo cenu. Oceněni budou i nejlepší střelci
všech soutěží ve výše uvedených kategoriích. Netýká se kategorie přípravek.
Článek 22 – Rozhodčí a delegáti
a) Rozhodčí
1. Problematiku rozhodčích řeší § 50 a 51 SŘF, dále § 53, odst. 3. a § 57 a 61 SŘF. Dále povinnosti
rozhodčích a delegátů řeší Řád rozhodčích a delegátů FAČR.

Rozhodčí na utkání deleguje obsazovací úsek KRD. Delegace je zveřejňována v IS FAČR. Povinností
každého rozhodčího a delegáta je zjistit si z výše uvedeného IS FAČR informaci o svém obsazení. Při
obsazování zápasů spolupracuje KRD s dalšími odbornými komisemi OFS.
V případě nedostatku rozhodčích jsou prioritami pro obsazování (v uvedeném pořadí):
 OP dospělých trojicí rozhodčích, OP dorostu, OP starších žáků a OP mladších žáků
 III. třídy dospělých
 IV. třídy dospělých
Zápasy III. a IV. tříd dospělých jsou obsazovány pouze v případě, že je k dispozici dostatečný počet
rozhodčích pro obsazení předcházejících soutěží. KRD není vázána k tomu, aby obsazovala zápasy klubů,
které nemají ve svých řadách registrovaného rozhodčího.
V případě, že KRD deleguje na utkání rozhodčí formou společné delegace, budou rozhodčí na tuto
skutečnost upozorněni e-mailem. Pak jsou tito povinni se domluvit na společné dopravě k utkání.
Odpovědnost za domluvu má hlavní rozhodčí. Nárok na proplacení dopravného má ten rozhodčí, který
použije pro společnou dopravu vlastní dopravní prostředek.
2. Povinnosti rozhodčích:
- každý rozhodčí zodpovídá za svoji zdravotní způsobilost k výkonu funkce rozhodčího. Rozhodčí je
povinen si zajistit periodický lékařský dohled v souvislosti s výkonem své funkce. KRD bude vždy
v termínu zimního semináře požadovat po rozhodčím vlastnoručně podepsané prohlášení o tom, že je
zdráv a je pod pravidelným lékařským dohledem.
- zúčastnit se seminářů, které KRD pořádá zpravidla dvakrát ročně.
- absolvovat fyzické prověrky na základě kritérií vyhlášených KRD.
- na základě delegace se dostavit na hřiště nejpozději 45 minut před úředním začátkem utkání.
- v případě, že přijel na utkání svým vlastním osobním automobilem, zkontroluje si společně s hlavním
pořadatelem utkání stav vozidla (pneumatiky, lak a další) a předá ho hlavnímu pořadateli, který je
povinen vymezit rozhodčímu místo pro parkování a zajistit bezpečnost vozidla. Po skončení utkání si
rozhodčí překontroluje, zda je jeho vozidlo v pořádku a převezme ho od hlavního podatele zpět.
V případě jakýchkoliv závad na vozidle, které byly způsobeny v průběhu utkání, oznámí tyto závady
hlavnímu pořadateli, sepíše zprávu o stavu svého vozidla, nechá si ji podepsat hlavním pořadatelem a
zašle řídícímu orgánu soutěže. Pokud jsou na vozidle větší závady, okamžitě uvědomí Policii ČR.
- před zahájením utkání zkontrolovat stav kabiny rozhodčího (čistota, úklid, možnost uzamknutí).
V případě zjištěných závad požádat hlavního pořadatele o okamžité sjednání nápravy. Všechny
nedostatky v kabině uvést nejpozději po skončení utkání do ZoU a nechat si potvrdit vedoucími družstev.
- nejdříve 15 minut před úředně stanoveným začátkem utkání zkontrolovat údaje vyplněné administrátory
klubů v ZoU a na základě sdělení vedoucích družstev opravit případné nedostatky v ZoU. Před odchodem
na hrací plochu je rozhodčí povinen uložit případné provedené změny v ZoU a odhlásit se z IS FAČR.
- po skončení utkání si nechat potvrdit ZoU od obou vedoucích družstev.
- v případě, že utkání řídil rozhodčí, který není evidován u OFS („laik“), odpovídá za řádné vyplnění a
potvrzení ZoU nejpozději do 12. hodiny dne následujícího po sehrání utkání organizátor utkání.
- v případě vyplnění ZoU v písemné formě, doručí organizátor utkání ZoU řídícímu orgánu soutěže do 48
hodin po skončení utkání.
- v ZoU musí rozhodčí uvádět všechny události, které ovlivnily průběh utkání. V případě napomínání
hráčů uvádí do ZoU pouze minutu přestupku a důvod neuvádí. Pokud však rozhodčí téhož hráče
napomíná podruhé žlutou kartou a hráče vyloučí, je povinen popsat oba přestupky, za které byl hráč
napomenut..
- vyloučení hráče (náhradníka) nebo vykázání funkcionáře z lavičky popíše rozhodčí v ZoU stručně,
výstižně a v souladu s textem Pravidel fotbalu.
- rozhodčí je povinen se vyjádřit ke každému vyloučení uvedenému v ZoU.
- v případě nesportovních a vulgárních projevů funkcionářů nebo diváků, vykázání z hráčské lavičky,
vniknutí diváků na hrací plochu apod., popíše rozhodčí situaci v ZoU a musí si tuto skutečnost nechat
potvrdit vedoucími družstev.
- pokud je rozhodčí pozván na jednání některé z odborných komisí OFS (STK, DK, KRD a dalších), je
povinen se na jednání dostavit. V případě neúčasti se vystavuje možnosti disciplinárního potrestání. Na
nejbližší jednání STK je povinen se dostavit i bez pozvání v případě, že předčasně ukončil utkání (mimo
ukončení vlivem vyšší moci nebo ukončení utkání pro malý počet hráčů).
3. Rozhodčí je v evidenci OFS registrován vždy pod klubem, kterým byl do funkce doporučen. V případě,
že není členem žádného z fotbalových klubů, je registrován jako nezávislý. Změna v evidenci je možná
pouze při změně trvalého bydliště a to od začátku jarní nebo podzimní části fotbalové sezóny. KRD
sestavuje listinu rozhodčích zvlášť pro podzimní část a zvlášť pro jarní část. V případě, že rozhodčí
registrovaný v některém klubu ukončí bez udání důvodů svoji činnost v průběhu rozehrané části sezóny,
bude jeho klub hradit plnou výši startovného tak, jako by rozhodčí nebyl vůbec registrován.
4. Rozhodčí ve věku do 18 let smí v soutěžích OFS vykonávat funkci rozhodčího nebo asistenta
v soutěžích mládeže a funkci asistenta rozhodčího v soutěži dospělých. Funkci hlavního rozhodčího smí
vykonávat pod dohledem zkušeného rozhodčího nebo delegáta svazu.
b) Delegáti
1. Delegát utkání je pověřen výkonem funkce, ve které zastupuje řídící orgán soutěže. Jeho činnost se řídí
§ 52 SŘF. O vyslání delegáta na utkání rozhoduje KRD. O vyslání může požádat také kterákoliv
z odborných komisí OFS. Důvodem vyslání delegáta může být:
- hodnocení výkonu rozhodčího

- dohled nad dodržováním směrnic, řádů a předpisů, kterými se řídí soutěže OFS
- kontrola stavu hrací plochy a vybavení hřiště
- zajištění klidu a pořádku v utkáních, kde se dají předpokládat problémy
2. O vyslání delegáta na utkání může požádat kterýkoliv z klubů, jehož družstvo v utkání nastupuje.
Žádost musí být písemná a musí obsahovat jméno, příjmení, funkci a podpis dvou funkcionářů a razítko
klubu. V tomto případě hradí žádající klub delegátovi odměnu včetně dopravného.
3. Delegát je povinen po skončení utkání zpracovat zprávu delegáta o utkání. Za tuto práci mu náleží
odměna 410,- Kč a dopravné ve výši 5,- Kč za kilometr (viz příloha č. 1 Řádu rozhodčích a delegátů
FAČR).
Článek 23 – Kvalifikace trenérů
1. V zájmu zachování odpovídající úrovně tréninkového procesu a kvality soutěží a v návaznosti na
ustanovení § 35, odst. d) SŘF, musí mít klub pro každou kategorii (muži, dorost, žáci, přípravka)
kvalifikovaného trenéra. V soutěžích OFS stačí kvalifikace „Trenér licence C“, kterou uděluje TMK
OFS ve smyslu Řádu trenérů FAČR. Od sezóny 2017/2018 je povinnou součástí kvalifikace „Trenér
licence C“ také online licence „Grassroots leader certifikát“.
2. Jednotlivé kluby jsou povinny zaslat na OFS jména trenérů svých družstev na předepsaném formuláři
„Seznam trenérů“, který je přílohou č. 10 tohoto rozpisu, kde vypíší trenéry všech kategorií s platnou
trenérskou licencí. Vyplněný formulář, včetně kopií trenérských průkazů, zašlou kluby na OFS
v termínu do 15. 9. 2022. Každou změnu trenéra v průběhu soutěžního ročníku jsou kluby povinny
písemně oznámit do 7 dnů od provedení této změny na OFS.
3. Kontrolu výše uvedeného ustanovení v bodech 1. a 2. provádí TMK OFS. V případě prokazatelného
nedodání „Seznamu trenérů“ nebo při zjištění nedodržování bodu 1. a 2. tohoto článku bude vůči
klubům postupováno podle čl.10, odst.9. tohoto rozpisu.
4. Každý klub má možnost přihlásit trenéry na školení nebo doškolení trenérské licence C. Termíny
školení a doškolení vyhlašuje FAČR ve spolupráci s krajským a okresním GTM a budou
uveřejněny v úředních zprávách a na webových stránkách OFS.
Článek 24 – Vedoucí družstva
1. Povinnosti vedoucího družstva jsou uvedeny v § 30 SŘF.
2. Vedoucí družstva nemůže současně vykonávat jinou funkci příslušníka družstva. Výjimkou může
být soutěžní utkání mužů, kdy se družstvo dostaví pouze s 11 příslušníky družstva, kteří jsou
všichni uvedeni v ZoU jako hráči, a nemá k dispozici žádného jiného funkcionáře. V tom případě
může být určen vedoucím družstva hráč starší 18 let, nesmí to být však kapitán družstva.
3. Vedoucí družstva nemůže současně vykonávat funkci člena pořadatelské služby, hlavního
rozhodčího nebo asistenta rozhodčího.
4. Vedoucí družstva je mimo jiné povinen dostavit se ihned po skončení utkání do šatny pro rozhodčí a
na jeho výzvu osobně potvrdit správnost údajů v ZoU ověřením své totožnosti v IS FAČR
prostřednictvím svého rodného čísla, případně svým podpisem.
5. Vedoucí družstva je povinen oznámit vedení klubu všechny skutečnosti, které v ZoU potvrdil.

II. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ
Článek 25 - Působnost disciplinární komise
1. Veškerá činnost a rozhodnutí DK se řídí DŘ.
2. DK projednává všechna disciplinární provinění, která jsou uvedená v DŘ a je za ně oprávněna ukládat
tresty a další opatření podle tohoto DŘ. Jiné orgány FAČR nemohou disciplinární tresty ukládat ani měnit
či rušit s výjimkou orgánů činných v odvolacím nebo přezkumném řízení.
3. Pravomoc DK se v průběhu soutěžního ročníku 2022/2023 vztahuje na všechny účastníky soutěží
řízených příslušnými komisemi OFS, tedy i na postupující družstva do vyšších soutěží a to až do
30.6.2023.
4. DK působí i jako orgán vynucující úhrady pravomocně uložených peněžních plnění.
5. DK v průběhu sezóny zasedá ve čtvrtek v úřední době od 15.30 do 16.00 hodin v sídle OFS,
pokud nebude v úředních zprávách určen jiný termín.
6. DK v průběhu soutěžního ročníku 2022/2023 bude při vyloučení hráče po druhém napomenutí
aplikovat ustanovení § 46 odst. 2 DŘ.
7. Místo uložení zákazu závodní činnosti podle ustanovení § 46 odst. 1 DŘ může DK na žádost
vyloučeného hráče podle ustanovení § 46 odst. 2 DŘ uložit peněžitou pokutu do 5.000,- Kč.
8. Žádost vyloučeného hráče o uložení peněžité pokuty dle Čl. 25 odst. 7 tohoto rozpisu musí podat
hráč písemně na tiskopisu „Žádost hráče", který je přílohou č. 7 tohoto rozpisu. Žádost musí být
prokazatelně doručena na sekretariát OFS nejpozději 24 hod před úředním začátkem zasedání DK.
Později doručená žádost nebude DK projednána a trest bude uložen dle ustanovení § 46 odst. 1 DŘ.
9. Opakované napomínání hráče bude v souladu s § 47 DŘ, v rámci soutěží pořádaných OFS,
evidováno. Místo uložení zákazu závodní činnosti se však podle ustanovení § 47 odst. 4 DŘ uloží
peněžitá pokuta.
10. Kdo bude v soutěži organizované OFS napomínán v jednom soutěžním ročníku žlutou kartou:
a) počtvrté, bude potrestán peněžitou pokutou ve výši 500,- Kč;
b) poosmé, bude potrestán peněžitou pokutou ve výši 1.000,- Kč;

c) podvanácté, bude potrestán peněžitou pokutou ve výši 1.500,- Kč;
d) pošestnácté, bude potrestán peněžitou pokutou ve výši 2.000,- Kč;
e) podvacáté, bude potrestán peněžitou pokutou ve výši 2.500,- Kč.
11. V rámci soutěží pořádaných OFS nebude použito pravidlo o dočasném vyloučení hráče ve
smyslu Pravidel fotbalu.
Článek 26 - Základní povinnosti klubu v disciplinárním řízení
1. Byl-li hráč vyloučen podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu a rozhodčí toto jednání zapsal do ZoU, má
tento hráč od okamžiku vyloučení předběžný zákaz závodní činnosti. Předběžně zakázanou činnost má
také hráč, který měl být podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu vyloučen a rozhodčí toto jednání zapsal do
ZoU na pokyn delegáta a dále člen realizačního týmu, který se dopustil jednání, za které by jako hráč měl
být podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu vyloučen a rozhodčí toto jednání zapsal do ZoU. K předběžnému
zákazu činnosti podle odstavce 2 dochází okamžikem zapsání do ZoU. Předběžný zákaz činnosti trvá do
právní moci rozhodnutí ve věci samé, pokud disciplinární orgán nerozhodně o jeho zrušení. Vyloučený
hráč nesmí až do rozhodnutí DK startovat v žádném soutěžním utkání.
2. Každý vyloučený hráč je oprávněn zúčastnit se nejbližšího zasedání DK, kde bude jeho provinění
projednáno. V případě, že se zasedání DK nemůže zúčastnit, může zaslat své písemné vyjádření a to
pouze na stanoveném formuláři „Prohlášení hráče/funkcionáře“, který je přílohou č. 8 tohoto rozpisu.
3. Stejně tak je oprávněn zúčastnit se nejbližšího zasedání DK funkcionář, jehož nesportovní chování,
případně vykázání z lavičky pro členy družstva, bylo uvedeno v ZoU. V případě, že se zasedání DK
nemůže funkcionář zúčastnit, může zaslat své písemné vyjádření a to pouze na stanoveném formuláři
„Prohlášení hráče/funkcionáře“, který je přílohou č. 8 tohoto rozpisu.
4. Rozhodnutí a další písemnosti doručuje DK prostřednictvím Úřední desky, nevyplývá-li z DŘ něco
jiného.
5. Hráč (funkcionář) může po vykonání nejméně poloviny trestu požádat DK o podmíněné odložení
zbytku trestu (§ 39 DŘ), případně o prominutí zbytku trestu (§ 41 DŘ). Tuto žádost musí podat hráč
(funkcionář) písemně na tiskopisu „Žádost hráče/funkcionáře“, který je přílohou č. 9 tohoto rozpisu.
6. Pokud se v utkání stanou skutečnosti, pro které je rozhodčí povinen ukončit předčasně utkání
(inzultace, konfrontace apod.), je povinností rozhodčího, funkcionářů a hráčů obou klubů sdělit do 48
hodin po skončení utkání řídícímu orgánu předmětné okolnosti, kterých se předčasné ukončení utkání
týkalo a dostavit se na nejbližší zasedání odborných komisí (zpravidla ve čtvrtek).
7. Kdo maří nebo podstatně ztěžuje činnost orgánu FAČR tím, že: a) se nedostaví, byť řádně
předvolán, bez důvodné omluvy na jednání tohoto orgánu, b) dopustí se jiného jednání, aby zmařil
nebo ztížil činnost tohoto orgánu, nebo c) úmyslně v jiném postavení než účastníka řízení křivě
svědčí před tímto orgánem, bude potrestán důtkou, nebo zákazem činnosti až na jeden měsíc,
popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 10.000,- Kč.

III. HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI
Článek 27 – Soutěžní zálohy a startovné
1. Všechna družstva v soutěžích OFS startují na vlastní náklady.
2. Klub je povinen za každé družstvo, které nesplňuje některou z podmínek účasti v soutěžích OFS,
uvedenou v čl. 10 tohoto rozpisu, zaplatit startovné. Výše startovného je uvedena v čl. 10 tohoto rozpisu.
Článek 28 – Pořádkové pokuty a poplatky
1. Zaviněné nenastoupení družstva k utkání – náhrada řídícímu orgánu soutěže činí:
OP muži – 3.000,- Kč
III. třída a IV. třída muži - 2.500,- Kč
OP dorost - 2.500,- Kč
Soutěže žáků – 1.500,- Kč
Soutěže přípravek – 500,- Kč
2. Odhlášení přihlášeného družstva před losovacím aktivem
OP muži – 3.000,- Kč
III. a IV. třída muži – 1.000,- Kč
OP dorost – 1.000,- Kč
Soutěže žáků a přípravek – 500,- Kč
3. Odstoupení ze soutěže po losovacím aktivu
OP muži - 10 000,- Kč
III. třída a IV. třída muži – 8.000,- Kč
OP dorost – 8.000,- Kč
Soutěže žáků – 4.000,- Kč
Soutěže přípravek – 1.500,- Kč
4. Pozdní zaslání přihlášky do soutěží nebo dodatečné změny přihlášených družstev – nedodržení
termínu OFS (viz čl. 10, odst 1. tohoto rozpisu)
600,- Kč za každé přihlášené družstvo
5. Neúčast zástupce klubu na losovacím aktivu
1.500,- Kč pokuta pro klub
6. Nezaslání písemného vyjádření k zahájení utkání po uplynutí čekací doby, nezaslání písemného
vyjádření k důvodu nedostavení se k soutěžnímu utkání (viz čl. 5, odst. 8. a 9. tohoto rozpisu)
Kategorie muži a dorost – 600,- Kč
Kategorie žáci a přípravky – 300,- Kč
7. a) Nepředložení schváleného Řádu pořadatelské služby (viz čl. 8, odst. 6. tohoto rozpisu)
Klub pokuta 600,- Kč
7. b) Žádost o kontrolu nové hrací plochy – schválení ŘPS, kontrola odstranění nedostatků hrací
plochy, areálu nebo ŘPS na výzvu STK.
Klub poplatek 1.000,- Kč

7. c) Žádost klubu o schválení změn hrací plochy, areálu nebo ŘPS
Klub poplatek 500,- Kč
8. Nedodržení termínu STK pro vyhotovení soupisek a seznamů (viz čl. 11, odst. 9. tohoto rozpisu)
Kategorie muži a dorost – 600,- Kč za každou soupisku nebo seznam
Kategorie žáci a přípravky – 300,- Kč za každou soupisku nebo seznam
9. Nepředložení soupisky nebo seznamu na žádost rozhodčího nebo vedoucího družstva soupeře (viz
čl. 11, odst. 10. tohoto rozpisu), nepředložení Listiny hráčů na žádost rozhodčího
Kategorie muži a dorost – 1.000,- Kč
Kategorie žáci a přípravky – 500,- Kč
10. Nedodržení ustanovení o nastupování hráčů uvedených na soupisce nebo seznamu hráčů
(viz čl. 11, odst. 4. a 7. tohoto rozpisu)
Kategorie muži a dorost – a) jeden hráč 300,- Kč, b) dva hráči 800,- Kč, c) tři a více hráčů – 700,- Kč za
každého hráče
Kategorie žáci a přípravky – a) jeden hráč 200,- Kč, b) dva hráči 500,- Kč, c) tři a více hráčů – 300,- Kč
za každého hráče
11. Nezaslání ZoU v případě vyplnění v písemné formě do 48 hodin po skončení utkání
Organizátor utkání - 500,- Kč
Opakované nezaslání ZoU – 1.000,- Kč
12. Nepotvrzení ZoU vedoucím družstva po skončení utkání
Kategorie muži a dorost – 300,- Kč za každý ZoU
Kategorie žáci a přípravky – 200,- Kč za každý ZoU
13. Neukázněné družstvo – poplatek za počet udělených ŽK v jednom zápase
4x ŽK - 200,- Kč
5x ŽK - 300,- Kč
6x ŽK - 500,- Kč
7x ŽK - 600,- Kč
8x ŽK a více - 700,- Kč
14. Každé jiné, i nevyjmenované dílčí porušení tohoto rozpisu
Pokuta až do výše 10.000,- Kč
Článek 29 – Ostatní ustanovení o hospodářských náležitostech
1. Nebude-li soutěžní utkání sehráno, protože družstvo jednoho z klubů z vlastní viny k utkání
nenastoupí, je klub nenastoupivšího družstva povinen uhradit soupeři prokazatelným způsobem
paušální náhradu nákladů souvisejících s pořádáním utkání ve výši 2.500,- Kč bez ohledu na úroveň a
kategorii soutěže ve lhůtě do 15 dnů, pokud se kluby nedohodnou jinak. V případě, nebude-li z výše
uvedeného důvodu sehráno utkání buď mladší nebo starší přípravky, ale druhé utkání dané kategorie se v
daném termínu uskuteční, bude paušální náhrada činit 1.000,- Kč, pokud se kluby nedohodnou jinak.
2. Nebude-li soutěžní utkání sehráno, protože družstvo jednoho z klubů z vlastní viny k utkání
nenastoupí, je klub nenastoupivšího družstva povinen uhradit 50 % paušální odměny dle platného
Sazebníku odměn rozhodčích a delegátů všem delegovaným rozhodčím a delegátovi svazu. Odměnu
uhradí rozhodčím a delegátovi svazu OFS a její výše bude za příslušný kalendářní měsíc
přeúčtována na sběrnou fakturu provinivšího se klubu.
3. Nebude-li soutěžní utkání sehráno pro nepřipravenost hrací plochy a bude-li prokázána vina
organizátora utkání, je organizátor utkání povinen uhradit 50 % paušální odměny dle platného
Sazebníku odměn rozhodčích a delegátů všem delegovaným rozhodčím a delegátovi svazu. Odměnu
uhradí rozhodčím a delegátovi svazu OFS a její výše bude za příslušný kalendářní měsíc
přeúčtována na sběrnou fakturu provinivšího se klubu.
4. Nebude-li soutěžní utkání sehráno pro nepřipravenost hrací plochy a bude-li prokázána vina
organizátora utkání, uhradí organizátor utkání hostujícímu klubu prokazatelným způsobem paušální
náhradu cestovních výdajů ve výši 2.500,-Kč, pokud se kluby nedohodnou jinak. STK bude vůči
organizátorovi utkání postupovat podle ustanovení § 7, bod 1., 2. a 3.d) SŘF.
5. V případech, kdy družstvo v průběhu soutěžního ročníku ze soutěže vystoupí nebo je ze soutěže
vyloučeno, mohou uplatnit příslušné kluby na klubu vystoupivšího nebo vyloučeného družstva za již
odehraná utkání paušální náhradu ve výši 2.000,- Kč za vynaložené cestovní náklady nebo na úhradu
nákladů vynaložených v souvislosti s pořádáním utkání v domácím prostředí. Tuto paušální náhradu
musí uplatnit prokazatelným způsobem ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení o vystoupení nebo
vyloučení příslušného družstva v úředních zprávách, jinak nárok na náhradu vynaložených nákladů
zanikne. Paušální náhrada ve výši 2.000,- Kč je stanovena i u společné soutěže OP mladší a starší
přípravky, byť se v těchto případech jedná o dvě družstva.
6. V případě, že utkání nebude sehráno nebo dohráno tzv. „z vyšší moci“, organizátor utkání uhradí
soupeři na základě písemné žádosti náhradu vynaložených cestovních nákladů:
a) ve výši 50% prokazatelných nákladů tehdy, použije-li hostující klub dopravní prostředek smluvního
přepravce (součástí žádosti musí být také kopie faktury vystavené smluvním přepravcem),
b) ve výši částky, která se zjistí vynásobením kilometrické vzdálenosti mezi místem konání utkání a
sídlem hostujícího klubu (při použití nejkratšího směru v rámci silniční sítě ČR) a paušální částky
30,- Kč za 1 km tehdy, použije-li hostující klub vlastní dopravní prostředek určený pro hromadnou
přepravu osob,
c) ve výši 50% cestovného pro 20 osob, použije-li hostující klub linkový spoj registrovaného přepravce,
osobní vozidla nebo jiný způsob dopravy. U osobních motorových vozidel se výše 50% cestovného
počítá z částky 5 Kč za ujetý kilometr. V případě cestování osob na utkání osobními automobily může
klub žádat náhradu nákladů maximálně za 5 osobních automobilů.

Výše uvedené náklady musí být hostujícím klubem prokazatelně uplatněny na organizátorovi utkání ve
lhůtě do 30 dnů ode dne, ve kterém mělo být utkání sehráno, jinak nárok na úhradu zanikne. V případě
sporů o výši náhrady vynaložených cestovních nákladů rozhodne v dané věci STK na základě písemné
žádosti zaslané klubem.
7. Ukončí-li rozhodčí předčasně soutěžní utkání z důvodu, že počet hráčů jednoho z družstev klesl pod
sedm, které se řídí příslušnými pravidly, bude STK vůči příslušnému družstvu a jeho klubu postupovat
podle § 60 bod 2.b) SŘF. Za uvedené provinění uhradí příslušný klub následující pořádkové pokuty:
a) OP muži – 2.500,- Kč, b) III. třída a IV. třída muži, OP dorost - 2.000,- Kč
c) soutěže žáků – 1.000,- Kč
8. Ve všech případech, kdy je klub povinen uhradit jinému klubu náhradu nákladů podle bodů 1. - 4.
tohoto článku, musí tak učinit ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy tato povinnost klubu vznikla. V případě,
že se tak ve stanovené lhůtě nestane, uplatní příslušný klub svůj nárok na náhradu prostřednictvím OFS
nejpozději do 30 dnů po vypršení lhůty k úhradě náhrady.
9. Výše pokut udělovaných VV OFS a jednotlivými odbornými komisemi:
- VV OFS do výše 10.000,- Kč
- DK do výše 50.000,- Kč
- STK a ostatní komise do výše 10.000,- Kč
10. KAŽDÝ KLUB JE POVINEN SI SVÉ FINAČNÍ NÁLEŽITOSTI VŮČI FAČR, OFS A
OSTATNÍM KLUBŮM VYROVNAT NEJPOZDĚJI 4 DNY PŘED KONÁNÍM LOSOVACÍHO
AKTIVU, JINAK SE VYSTAVUJE POSTIHU ZA NEOPRÁVNĚNÝ START DRUŽSTVA MUZŮ
V SOUTĚŽI!
Článek 30 – Vstupné a vstupenky
1. Výši vstupného si stanovuje organizátor utkání a zároveň je povinen uveřejnit informaci o ceně
vstupného na viditelném místě v blízkosti pokladny.
Článek 31 – Odměny a náhrady rozhodčím a delegátům svazu
1. Výše odměn rozhodčích za řízení zápasu je uvedena v „Sazebníku odměn rozhodčích“, který je
přílohou č. 5 tohoto rozpisu.
2. Dopravné se vyplácí ve výši 5,- Kč za kilometr (viz Příloha č. 1 Řádu rozhodčích a delegátů FAČR).
Rozhodčí a delegáti účtují dopravné na základě kilometrovníku vydaného OFS. Pokud rozhodčí řídí v
jednom dni více utkání na různých místech, je povinen rozdělit náklady na dopravu mezi kluby, u kterých
utkání řídí.
3. Pokud se utkání nehrálo, náleží rozhodčímu pouze úhrada dopravného.
4. Delegátům OFS je hrazeno dopravné podle výše uvedených pokynů v bodu 2. a jednotná odměna ve
výši 410,- Kč.

6. Závěrečná ustanovení
Tento rozpis vychází z aktuálně platných předpisů a řádů FAČR a Pravidel fotbalu. VV OFS si vyhrazuje
právo v zájmu regulérnosti soutěží tento rozpis doplňovat a změny zveřejňovat na úřední desce FAČR,
v úředních zprávách a na webových stránkách OFS.

7. Přílohy
Příloha č. 1 – Rozlosování mistrovských soutěží OFS Břeclav 2022/2023
Příloha č. 2 – Seznam registrovaných klubů OFS Břeclav
Seznam klubů OFS Břeclav, které jsou registrovány v databázi klubů
FAČR pod níže uvedenými názvy a registračními čísly

6240011

Tělovýchovná jednota Palavan Bavory

6240641

Tělovýchovná jednota Sokol Velké Němčice z.s.

6240041 Tělovýchovná jednota Sokol Bořetice

6240651

TJ Slavoj Velké Pavlovice

6240051

Sokol Brumovice

6240661

TJ Dynamo Velký Dvůr z.s.

6240081

TJ Sokol Březí, spolek

6240671

TJ START Vlasatice

6240091

Tělovýchovná jednota Sokol Bulhary

6240681

SK Vranovice

6240111

Tělovýchovná jednota Diváky

6240691

FK Vrbice 1959

6240121

Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Dunajovice

6240701

SK Zaječí.z.s.

6240141

TJ Dynamo Drnholec, z.s.

6240751

FK Valtice, z.s.

6240151

Tělovýchovná jednota Sokol Hlohovec

6240801 FC Kurdějov, z.s.

6240161

Sokol Horní Bojanovice z.s.

6240811 Sokol Hrušky

6240171

Fotbalový klub Horní Věstonice, o.s.

6240831 Fotbalový klub mládeže Podluží z.s.

6240191

FC Hustopeče z.s.

6240841 TJ Sokol Kostice-oddíl kopané, pobočný spolek

6240201

TJ Sokol Charvátská Nová Ves z.s.

6240851 Městský sportovní klub Břeclav oddíl fotbalu

6240211

TJ Sokol Ivaň z.s.

6240861 SK Klentnice z.s.

6240241 Tělovýchovná jednota Sokol Klobouky u Brna, z.s.
6240251

Tělovýchovná jednota Sokol Kobylí

6240271

SK Krumvíř, z.s.

6240281

TJ Sokol Křepice z.s.

6240301

Tělovýchovná jednota Sokol Lanžhot, z.s.

6240311

TJ Moravan Lednice z.s.

6240321

FC Pálava Mikulov

6240331

Tělovýchovná jednota Milovice

6240341

FK Moravská Nová Ves, z.s.

6240351

TJ Moravský Žižkov, z.s.

6240371

1FK Družstevník Nikolčice z.s.

6240381

TJ Sokol Nosislav z.s.

6240391

TJ Sokol Novosedly z.s.

6240401

Tělovýchovná jednota Zetor Pasohlávky

6240411

TJ Sokol Pavlov, z.s.

6240421

Tělovýchovná jednota Sokol Perná

6240431

Tělovýchovná jednota Slavoj Podivín z.s.

6240441

Tělovýchovná jednota Sokol Pohořelice, z.s.

6240461

Tělovýchovná jednota Sokol Popice

6240481

TJ Sokol Pouzdřany z.s.

6240491

Tělovýchovná jednota Přibice z.s.

6240501

Tělovýchovná jednota Sokol Přítluky

6240511

SK Rakvice 1932

6240521

Tělovýchovná jednota Sokol Sedlec

6240531

TJ Sokol Starovice

6240541

Tělovýchovná jednota Starovičky z.s.

6240551

Tělovýchovná jednota Sokol Strachotín

6240561

Tělocvičná jednota Sokol Šakvice

6240571

Tělovýchovná jednota Sokol Šitbořice

6240581

Tělovýchovná jednota Sokol Tvrdonice

6240591

TJ Sokol Týnec, z.s.

6240601

TJ Sokol Uherčice

6240621

Tělovýchovná jednota Velké Bílovice

6240631

Tělovýchovná jednota Sokol Velké Hostěrádky

6240871 Aligators z.s.

Příloha č. 3 – Adresář klubů OFS Břeclav
Příloha č. 4 – Seznam rozhodčích OFS Břeclav
Příloha č. 5 – Sazebník odměn a postihů rozhodčích
Sazebník odměn rozhodčích a delegátů
Soutěže řízené OFS
Utkání mistrovské
Druh soutěže

Dospělí
Výběry OFS
Okresní přebor (II. třída)
III. a IV. třída
Dorost
Výběry OFS
Okresní soutěže
(II., III. a IV. třída)
Žáci
výběry OFS
okresní soutěže – 10 + 1
okresní soutěže – nižší počet
hráčů
Minifotbal

Utkání
přátelské,
turnaje

Utkání
přátelské,
turnaje

Normální
hrací čas
HR
AR

Zkrácený hrací
čas
HR
AR

HR

AR

D

x
640
540

x
440
355

x
410
410

255
240
234

164
155
155

155
155
155

79
79
79

x

x

x

100

50

50

30

300

200

x

158

79

79

41

x
250

x
150

x
x

100
50

50
30

50
30

30
20

150

x

x

50

30

30

20

100

x

x

50

x

30

x

FINANČNÍ POSTIHY ROZHODČÍCH
(řídí se § 11 Řádu rozhodčích a delegátů FAČR)
Komise rozhodčích a delegátů OFS může rozhodčímu za porušení povinností v případě, že se nejedná o
podezření ze spáchání disciplinárního přečinu, uložit pořádkovou pokutu do výše 1.000,- Kč.
Sazby pořádkových pokut uložených komisí rozhodčích a delegátů OFS:
Nedostatky v ZoU (nedostatečné vyplnění, chybějící nebo nesprávné
údaje, chybějící povinné podpisy nebo potvrzení, neuvedení
podstatných skutečností)
Pozdní omluva neúčasti na utkání, pozdní dostavení se k utkání,
nedostavení se k utkání bez řádné omluvy
Nedodržení pokynů komise v oblasti výstroje a oblečení
Porušení jiných podstatných povinností rozhodčího

20 - 500 Kč
50 – 500 Kč
100 – 300 Kč
do 1000 Kč

Pořádková pokuta se rozhodčímu uděluje v případě, že uvedené nedostatky nejsou součástí
disciplinárního řízení. V tomto případě bude o výši peněžité pokuty rozhodovat DK dle DŘ.

Příloha č. 7, 8, 9 a 10 – tiskopisy STK, DK a TMK
Příloha č. 11 – termínová listina OFS Břeclav pro podzim 2022/2023
Příloha č. 12 a 13 – tiskopisy STK

Příloha č. 14 - Sjednocení pravidel hry přípravek
SJEDNOCENÍ PRAVIDEL HRY STARŠÍCH A MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK
A PŘEDPŘÍPRAVEK
Starší přípravka U11(U10) – ročník narození 2012(2013)
Rozměry hřiště: 24 – 27 m x 40 – 45 m
Branky:
5m x 2m opatřené sítěmi (jsou též dovoleny branky skládací, nafukovací či jakékoliv
jiné bezpečnostní branky prodávané na českém trhu odpovídajícího rozměru)
Počet hráčů:
5+1 : 5+1
Hrací doba:
4 x 17 minut (při turnajovém způsobu dle propozic), přestávka 3–5 minut
Míč:
velikost č. 4 (může být i velikost č. 3)
Pokutové území: 5,5m od brankové čáry po celé šířce minihřiště
Střídání hráčů:
v přerušené i nepřerušené hře opakované bez omezení počtu
-- hráči, kteří jdou na hrací plochu, musí být připraveni u lavičky pro
příslušníky družstva v prostoru technické zóny
-- hráči, kteří z hrací plochy odcházejí, ji mohou opustit kdekoliv, tedy i
na opačné straně hrací plochy, za brankou apod.
Malá domů:
není povolena
-- pokud brankář chytí rukou „malou domů“ od svého spoluhráče, bude
tým potrestán nepřímým volným kopem z hranice PÚ na vertikální linii
přestupku
Výkop brankáře: do 10 vteřin – míč musí dopadnout na vlastní polovinu
při rozehrávce rukou není brankář nijak omezen
Kop od branky:
míč ve vzdálenosti asi 3m (6 kroků) od brankové čáry, míč musí
dopadnout na vlastní polovinu
-- hráči mohou po kopu od branky svého týmu převzít míč v PÚ, až poté
smí vběhnout do PÚ hráči soupeře (platí první volná přihrávka v PÚ)
-- brankář může namísto kopu od branky s míčem také sám začít
opakovaně hrát nohou, tzv. „vyvedení“. První přihrávka v PÚ je volná.
Vhazování:
rukama
-- nejbližší bránící hráč smí být nejblíže 1 metr (2 kroky) od vhazujícího
hráče
-- míč vhozený rukama autovým vhazováním hráčem vlastního mužstva
nesmí brankář chytit do ruky, pokud se dotkne míče rukou, je tým
potrestán nepřímým volným kopem z hranice PÚ na vertikální linii
přestupku.
Pokud má brankář míč v ruce, nesmí mu být bráněno v rozehrávce
v pokutovém území
Vstřelení gólu:
gól je platný dle pravidel fotbalu
Pokutový kop:
vzdálenost 7m
-- pokud je „lehký faul“ v prostoru u kraje hřiště, není třeba se uchylovat
k penaltě
-- pokud by šlo o velmi tvrdý zákrok nebo nesportovní chování, pak
následuje pokutový kop
Kop z rohu:
míč je umístěn v těsném kontaktu s brankovou a pomezní čárou
Volný kop:
platí ustanovení pravidla 13 Pravidel fotbalu, s úpravou
---- hráči soupeře musí stát nejméně 5 m od místa přestupku.
Vzdálenost bránícího hráče od míče při provádění kopu je 5m (10 kroků).
Při vymezení PÚ metami na stranách, je mírné překročení PÚ (1 až 2 kroky) při hraní rukou
brankáře nutné tolerovat, protože hranice není vidět přesně.

Mladší přípravka U9(U8) – ročník narození 2014(2015)
Rozměry hřiště: 24 - 27m x 35 - 38m
Branky:
5m x 2m (3m x 2m) opatřené sítěmi, jsou též dovoleny branky skládací, nafukovací či
jakékoliv jiné bezpečnostní branky prodávané na českém trhu odpovídajícího rozměru
Počet hráčů:
4+1 : 4+1
Hrací doba:
4 x 15 minut (při turnajovém způsobu dle propozic), přestávka 3 - 5 minut
Míč:
velikost č. 3
Pokutové území: 5,5m od brankové čáry po celé šířce minihřiště
Střídání hráčů:
v přerušené i nepřerušené hře opakované bez omezení počtu
-- hráči, kteří jdou na hrací plochu, musí být připraveni u lavičky pro
příslušníky družstva v prostoru technické zóny
-- hráči, kteří z hrací plochy odcházejí, ji mohou opustit kdekoliv, tedy i
na opačné straně hrací plochy, za brankou apod.
Malá domů:
je povolena
Výkop brankáře: do 10 vteřin – míč musí dopadnout na vlastní polovinu

při rozehrávce rukou není brankář nijak omezen
míč ve vzdálenosti asi 3m (6 kroků) od brankové čáry, míč musí
dopadnout na vlastní polovinu
-- hráči mohou po kopu od branky svého týmu převzít míč v PÚ, až poté
smí vběhnout do PÚ hráči soupeře (platí první volná přihrávka v PÚ)
-- brankář může namísto kopu od branky s míčem také sám začít
opakovaně hrát nohou, tzv. „vyvedení“. První přihrávka v PÚ je volná.
Vhazování:
-- rukama, přihrávkou nohou nebo vyvedením míče
-- nejbližší bránící hráč smí být nejblíže 1 metr (2 kroky) od vhazujícího
či vyjíždějícího hráče
-- branka dosažená rozehrávajícím hráčem neplatí prvním či druhým
dotykem
-- pokud však rozehrávající uběhne s míčem několik metrů, nebo obejde
protihráče, gól platí
-- míč vhozený rukama autovým vhazováním hráčem vlastního
mužstva nesmí brankář chytit do ruky, ale smí si jej rukama
sklepnout na zem v pokutovém území, pokud se dotkne míče
brankář rukou opětovně po té, co jej z rukou pustil, aniž by
se mezitím někdo jiný míče dotknul, je tým potrestán nepřímým
volným kopem z hranice PÚ na vertikální linii přestupku.
Pokud má brankář míč v ruce, nesmí mu být bráněno v rozehrávce
v pokutovém území.
Vstřelení gólu:
gól je platný dle pravidel fotbalu
Pokutový kop:
vzdálenost 7m
-- pokud je „lehký faul“ v prostoru u kraje hřiště, není třeba se uchylovat
k penaltě
-- pokud by šlo o velmi tvrdý zákrok nebo nesportovní chování, pak
následuje pokutový kop
Kop z rohu:
míč je umístěn v těsném kontaktu s brankovou a pomezní čárou
Volný kop:
všechny volné kopy jsou nepřímé
Vzdálenost bránícího hráče od míče při provádění kopu je 5m (10 kroků)
Při vymezení PÚ metami na stranách, je mírné překročení PÚ (1 až 2 kroky) při hraní rukou
brankáře nutné tolerovat, protože hranice není vidět přesně.
Kop od branky:

PŘEDPŘÍPRAVKA - KATEGORIE U8 – ročník narození 2015
Rozměry hřiště: 15m x 20m - viz obrázek
Branky:
4 až 6 branek menších rozměrů (cca 160cm x 120cm), jsou též dovoleny
branky skládací, nafukovací či jakékoliv jiné bezpečnostní branky
prodávané na českém trhu odpovídajícího rozměru, tyče či kužely)
Počet hráčů:
3+0 : 3+0
Hrací doba:
3 x 6 minut (při turnajovém způsobu dle propozic turnaje)
Míč:
velikost č. 3
Střídání hráčů: hokejově
Vstřelení gólu: po vstřelení gólu se mužstvo vrací na vlastní polovinu,
míč do hry zahrává trenér mužstva, které dostalo gól
Kop od brány:
není, míč do hry zahrává trenér
Kop z rohu:
není, míč do hry zahrává trenér
Vhazování:
-- rukama, přihrávka nohou, nebo vyvedením míče
-- nejbližší bránící hráč smí být nejblíže 1 metr (2 kroky) od vhazujícího či
vyjíždějícího hráče
-- branka dosažená rozehrávajícím hráčem neplatí prvním či druhým
dotykem
-- pokud však rozehrávající uběhne s míčem několik metrů, nebo obejde
protihráče, gól platí
Pokutový kop:
není
Pokutové území: není

KATEGORIE – U7 – ročník narození 2016
Rozměry hřiště:
Branky:
Počet hráčů:
Hrací doba:
Míč:
Střídání hráčů:
Kop od brány:
Kop z rohu:
Vhazování:
Pokutový kop:

kruh o průměru 18m - viz obrázek
6 obloukových branek, rozmístěných střídavě pro každé mužstvo po obvodu kruhu
3+0 : 3+0 (2+0 : 2+0)
3 x 5 minut (při turnajovém způsobu dle propozic turnaje)
velikost č. 3
hokejově
není, míč do hry zahrává trenér na poptávku hráče
není, míč do hry zahrává trenér na poptávku hráče
není, míč do hry zahrává trenér na poptávku hráče
není

Pokutové území: není

KATEGORIE – U6 – ročník narození 2017
Rozměry hřiště: kruh o průměru 16m - viz obrázek
Branky:
6 obloukových branek, rozmístěných střídavě pro každé mužstvo po obvodu kruhu
Počet hráčů:
2+0 : 2+0
Hrací doba:
3 x 4 minut (při turnajovém způsobu dle propozic turnaje)
Míč:
velikost č. 3
Střídání hráčů: hokejově
Kop od brány:
není, míč do hry zahrává trenér na poptávku hráče
Kop z rohu:
není, míč do hry zahrává trenér na poptávku hráče
Vhazování:
není, míč do hry zahrává trenér na poptávku hráče
Pokutový kop:
není
Pokutové území: není

KATEGORIE – U5 a mladší – ročník narození 2018
Rozměry hřiště: kruh o průměru 12m - viz obrázek
Branky:
3 obloukové branky, rozmístěné po obvodu kruhu
Počet hráčů:
1+0 : 1+0
Hrací doba:
3 x 3 minut (při turnajovém způsobu dle propozic turnaje)
Míč:
velikost č. 3
Střídání hráčů: hokejově
Kop od brány:
není, míč do hry zahrává trenér na poptávku hráče
Kop z rohu:
není, míč do hry zahrává trenér na poptávku hráče
Vhazování:
není, míč do hry zahrává trenér na poptávku hráče
Pokutový kop:
není
Pokutové území: není

Příloha č. 15 – Upřesnění pravidel soutěží žáků
Okresní přebor mladších žáků 8 + 1 U12 a U13 – ročník narození 2010, 2011
Hrací plocha: mezi pokutovými územími klasického fotbalového hřiště a musí splňovat pravidlo
1 Pravidel fotbalu (hrací plocha musí mít tvar obdélníku). Pokutové území (PÚ) je vymezeno v šířce
klasického pokutového území (šestnáctky) a délce 12 m (do hloubi hřiště). Značka pokutového kopu je ve
vzdálenosti 7 m od středu brankové čáry. Rohové praporky a naznačení délky PÚ od brankové čáry se
provede vhodným označením (kloboučky, terčíky, bílá či barevná značka apod.) na pomezních čarách.
Branky:
5m x 2 m
Počet hráčů:
8+1 : 8+1, minimální počet hráčů utkání je 7.
Hrací doba:
2 x 30 minut, vždy s 15 min přestávkou

Míč:
velikost č. 4!!!
Střídání hráčů: opakované střídání pouze v přerušené hře bez omezení počtu. Střídání je povoleno
pouze v prostoru technické zóny střídaček družstev. Za správné provádění střídání hráčů i jejich správný
počet na hrací ploše zodpovídá vedoucí družstva a trenér. V případě, že rozhodčí zjistí vyšší počet hráčů z
jednoho týmu na hrací ploše, hru přeruší (pokud neuplatní výhodu ve hře), hráče, který přišel jako
poslední, napomene za neoprávněný vstup na hrací plochu a vykáže ho z hrací plochy. Hru naváže
nařízením nepřímého volného kopu v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry.
Platí pravidlo o ofsajdu, k utkání nejsou delegováni AR1 a AR2.
Zakázaná hra:
1. pokud je zahrána malá domů, brankář jí nesmí chytit rukama. V tomto případě bude nařízen PK.
2. brankář může mít míč v držení rukou v PÚ maximálně po dobu 6 sekund, přičemž kroky brankáře v PÚ
se nepočítají, jakmile položí míč na zem, může hrát pouze nohou. V případě opětovného chycení míče
rukou je nařízen PK.
3. V případě, že byl míč ze hry, tak brankář nesmí z vlastního PÚ vykopávat přes středovou čáru bez
dopadu míče na zem (ani tzv. half – volejem), ale smí míč vyhodit přes středovou čáru rukou.
Nepřípustná je i varianta, že brankář nadhodí či přihraje míč vedle stojícímu spoluhráči a ten vykopává
přes půli (varianta, když hráč stojí v PÚ). Při porušení tohoto pravidla se hra naváže přímým volným
kopem ze středové čáry. Tato podmínka platí i pro ostatní hráče ve vlastním pokutovém území, byl-li míč
před tím ze hry (při rozehrání standardní situace).
4. Hráči mohou po kopu od branky svého týmu převzít míč v PÚ, přičemž až po té smí být v pokutovém
území bráněni. Hráči soupeře jsou při kopu od branky mimo PÚ!! Vzdálenost místa kopu od branky se
měří zhruba šesti kroky brankáře od brankové čáry. Rozhodčí dohlíží spíše než na vzdálenost na to, zda
hráči soupeře jsou za hranicí PÚ, což má umožnit lépe dostat míč do kombinační hry a předchází tak
pouhému nakopávání vpřed.
Standardní situace: autové vhazování se provádí vhozením míče z místa, kde opustil hrací plochu,
rozehrání rohového kopu se provádí z rohu pokutového území normálního hřiště (zkrácený roh). Zeď při
zahrávání volných kopů a rohového kopu stojí ve vzdálenosti 6 m od míče.
Technická zóna: je shodná s technickou zónou normálního hřiště. V prostoru technické zóny se mohou
zdržovat pouze osoby, uvedené v ZoU.
Ostatní pravidla stejná s pravidly fotbalu.

Okresní přebor starších žáků 10+1 U14 a U15 - ročník narození 2008, 2009
Rozměry hrací plochy: standartní hrací plocha
Branky:
standartní – 7,32m x 2,44m
Počet hráčů:
10+1 : 10+1
Hrací doba:
2 x 35 minut, vždy s 15 min přestávkou
Míč:
velikost č. 5
Střídání hráčů:
v přerušené hře opakované bez omezení počtu
Ostatní pravidla stejná s pravidly fotbalu.

