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Okresní fotbalový svaz 
    Se sídlem v budově malé tribuny hl. hřiště FK Baník Sokolov, 1. patro 

adresa pro doručování: 
Okresní fotbalový svaz Sokolov 

B. Němcové 1780 
356 01  Sokolov 

Tel.: 352 622 747, fax: 352 622 747 
www.fotbal.cz, e-mail: tvus@iol.cz  

č. účtu: 107-296980297/0100 
 
 

ROZPIS 
 

mistrovských soutěží pro soutěžní ročník 
 

2016/17 

                              
              Soutěže:     1. Okresní přebor mužů 
           
                                 2. Okresní přebor starších žáků 
                                                                                         
                                 3. Okresní přebor mladších žáků 
 
                                 4. Okresní přebor starších přípravek 
 
                                 5. Okresní přebor mladších přípravek 
 
                                  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
            Bc. David Palla                                Jiří Špak 

        předseda VV OFS Sokolov                          předseda STK – OFS Sokolov 
  
   

 
 
 
 

V SOKOLOVĚ,  22. ČERVENCE 2016 
 

 

http://www.fotbal.cz/
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 Adresář 
 

 

 
Výkonný výbor OFS 

předseda Bc. David PALLA 724 431 071  david.palla@fksokolov.cz 

místopředseda Pavel PEŠEK 602 188 560  pesek@suas.cz 

členové Lada VEINHOLDOVÁ 607 843 158  tvus@iol.cz 

  Petr PETERKA 602 475 795  ppeterka@volny.cz 

  Petr VOJÍŘ  608 777 002  p.vojir@centrum.cz 

 
Komise OFS 

předseda STK Jiří ŠPAK 731 125 144  fotbalkv@cuskv.cz 

předseda DK Václav ZÍMA 724 431 081  zima@fksokolov.cz 

předseda KR Pavel PEŠEK 602 188 560  pesek@suas.cz 

předseda KM Petr VOJÍŘ  608 777 002  p.vojir@centrum.cz 

předseda KRK Pavel SUCHÝ  602 419 790  suchy.pavel1@seznam.cz 

 
 
 
Ostatní vybrané kontakty 

FAČR Praha Diskařská 2431/4 
PRAHA 6 
160 17 

233 029 111   facr@fotbal.cz 

FAČR – 
registrace 

233 029 122 

KKFS K.Vary Dr. D.Bechera 18 731 125 144   fotbalkv@cuskv.cz 

OFS Cheb Karlova 997/32 354 430 382   vvsuch@quick.cz 

OFS K.Vary Dr. D.Bechera 18 353 236 810   fotbalkv@cuskv.cz 

TVUS Sokolov Lada Veinholdová 352 622 747 (i fax)   tvus@iol.cz 
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TERMÍNOVÁ  LISTINA  KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍ - PODZIM  2016 

 

 

DATUM 
ÚZ  

MUŽI 

OP 

MUŽI 

 

OPSŽ 

7 + 1 

 

OPMŽ 

5 + 1 

 

OPSP 

5 + 1 

 

OPMP 

5 + 1 

SO 06.08. 

NE  07.08. 
17,00    

   

SO 13.08. 

NE 14.08. 
17,00 12  

   

SO 20.08. 

NE 21.08. 
17,00 13   

  

SO 27.08. 

NE 28.08. 
17,00 1 1 1 1   

ÚT 30.08. 

 
17,00  12 12   

SO 03.09. 

NE 04.09. 
17,00 2 2 2 2 2 

SO 10.09. 

NE 11.09. 
17,00 3 3 3 3 3 

SO 17.09. 

NE 18.09. 
16,30 4 4 4 4 4 

SO 24.09. 

NE 25.09. 
16,30 5 5 5 5 5 

ST 28.09. 

(svátek) 
16,30 14   13 13    

SO 01.10. 

NE 02.10. 
16,00 6 6 6 6 6 

SO 08.10. 

NE 09.10. 
16,00 7 7 7 7 7 

SO 15.10. 

NE 16.10. 
16,00 8 8 8 8 8 

SO 22.10. 

NE 23.10. 
15,30 9  9 9  9  9  

SO 29.10. 

NE 30.10. 
14,30 10 10 10 10 1 

SO 05.11. 

NE 06.11. 
14,00 11 11 11 11  

SO 12.11. 

NE 13.11. 
14,00    

   

 

 

 

 

Termínová listina na jarní část soutěží bude součástí „Zpravodaje OFS Sokolov“, který bude oddílům 

doručen nejpozději v únoru 2017. 
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Vysvětlivky pojmů tohoto RS: 
 
FAČR    Fotbalová asociace České republiky 
KKFS    Karlovarský krajský fotbalový svaz 
OFS    Okresní fotbalový svaz 
STK    Sportovně technická komise při OFS 
DK     Disciplinární komise při OFS 
KR     Komise rozhodčích při OFS 
KM     Komise mládeže při OFS 
KRK    Kontrolní a revizní komise při OFS 
TL     Termínová listina OFS 
Oddíl    Jiný název pro klub, sdružení apod., které má přiděleno registrační číslo FAČR 
Družstvo   Část oddílu (klubu), které jej reprezentuje v příslušné soutěži (kategorii) 
RS     Rozpis soutěží OFS 
SŘ     Soutěžní řád (součást Souboru předpisů FAČR) 
DŘ     Disciplinární řád (součást Souboru předpisů FAČR) 
web    Internetový portál, internetové stránky 
SMS    Služba krátkých textových zpráv 
e-mail    Schránka elektronické pošty 
HR     Hlavní rozhodčí 
AR     Asistent rozhodčího 
PR     Pomezní rozhodčí (laik) 
DS     Delegát svazu 
PF     Pravidla fotbalu 
ÚZ     Úřední začátek  - čas stanovený TL pro příslušnou soutěž nebo kategorii 
Úřední termín  Termín uvedený v RS nebo stanovený (upravený) ve zprávách STK 
HN     Hospodářské náležitosti (součást RS) 
UMT    Umělý trávník (povrch hrací plochy) 
VD     Vedoucí družstva 
HP     Hlavní pořadatel 
ŘPS    Řád pořadatelské služby 
ZoU    Zápis o utkání 
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I. VŠEOBECNÁ    USTANOVENÍ 
 
 

 Článek 1 – Řízení soutěží 
 
Soutěže řídí STK OFS Sokolov se sídlem v Sokolově. 
 
 

 Článek 2 – Pořadatel utkání 
 
Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozlosování podzimní části soutěže na prvním místě, pro jarní 
část soutěže platí obrácené pořadí. Výměna pořadatelství je možná pouze se souhlasem STK. 
 
 

 Článek 3 – Termíny utkání 
 
Povinnosti účastníků soutěží – týkající se termínů, hlášení utkání, začátků utkání a nastoupení 
k utkání, jsou upraveny v SŘ FAČR, hlava II, § 8. 
 
1. STK vydává termínovou listinu zvlášť pro podzimní a jarní část mistrovských soutěží. Pro 

podzimní část soutěží 2016/17 platí termíny utkání, které jsou uvedeny v termínové listině. Pro 
jarní část soutěží 2016/17 bude vydána nová termínová listina s úředními začátky.  
 

2. Družstva jsou oprávněna po vzájemné dohodě a souhlasu řídícího orgánu soutěže odehrát svá 
utkání mimo stanovený termín v termínové listině. Pokud domácí oddíl požádá o změnu termínu 
(v rámci víkendu) alespoň 21 dnů před utkáním, musí soupeř změnu akceptovat (po schválení 
řídícím orgánem). V ostatních případech je nutný souhlas soupeře, jinak STK žádost o změnu 
neprojedná. Žádosti o změnu termínu nebo hřiště podléhají poplatkům.  
Organizátor utkání je oprávněn navrhnout bez souhlasu soupeře „hlášenkou“ řídícímu orgánu 
soutěže, že konkrétně vymezená soutěžní utkání odehraje v jiném termínu, než který byl 
stanoven pro soutěžní ročník, a to pro podzimní část soutěže nejpozději do 15. 7. a pro jarní část 
soutěže do 31. 1. – SŘ FAČR, hlava II, § 8. 

 
3. Dopolední utkání žáků mohou být zahájena nejdříve v 9.00 hodin.  Hrají-li první utkání starší žáci, 

musí být začátek utkání mladších stanoven 1 hodinu 45 minut po úředním začátku starších žáků. 
Hrají-li první utkání mladší žáci, musí být utkání starších žáků stanoveno 1 hodinu 30 minut po 
úředním začátku mladších žáků. 
V případě, že je soutěžní utkání žáků hráno jako předzápas, musí být začátek soutěžního utkání 
stanoven minimálně 120 minut dříve než hlavní soutěžní utkání.  

 
4. Dopolední utkání starších nebo mladších přípravek mohou začít nejdříve v 9.00 hodin. 
 
5. K zajištění regulérnosti soutěže může STK stanovit pro některá utkání jednotné termíny a 

začátky, zejména v závěrečných dvou kolech. Tento bod platí pro všechny soutěže i kategorie. 
 
6. O odvolání utkání v případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek  rozhoduje řídící 

orgán soutěže. Další postup dle SŘ FAČR. 
 

7. Hrací dny pro jednotlivé soutěže jsou tyto: Muži – OPM – sobota, neděle ÚZ. Utkání s umělým 
osvětlením mohou být sehrána také v pátek. Domácí oddíl musí před soutěží zaslat STK 
vyjádření odborné firmy o dostatečné intenzitě umělého osvětlení v minimální intenzitě 250 luxů. 
Úřední začátek pátečních termínů je v 18:00 hod., pokud se oddíly nedohodnou jinak. Pro 
všechny kategorie mládeže je hrací den též sobota, neděle v 10:00 vyjma OP mladších žáků, 
který má hrací den v pátek. Jakékoliv výjimky z uvedeného musí schválit STK.  
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8. Oddíl, který žádá o přeložení utkání z důvodu nemoci hráčů, musí předložit žádost + nejméně 
sedm samostatných lékařských potvrzení o nemoci hráčů příslušného družstva (u mladších žáků 
5). Případné zranění hráčů není považováno za nemoc a nebude do počtu sedm (pět) 
započítáno.  
 

9. a) Nenastoupí-li hostující oddíl k utkání, může domácí oddíl požadovat po soupeři paušální 
náklady na přípravu utkání (muži – 1000,-Kč, mládež – 500,-Kč) + cestovné vyplacené 
rozhodčím. 
b) Nedostaví-li se domácí nebo hostující družstvo k utkání, může soupeř požadovat náhradu 
cestovného ve výši 30,-Kč za 1 km vzdálenosti nejbližším směrem z místa sídla oddílu do místa 
sídla druhého oddílu a zpět. Oddíl je povinen uhradit fakturu soupeři do 14 dnů po jejím obdržení. 
V případě neuhrazení se oddíl vystavuje dalšímu postihu od STK. 
c) V obou výše uvedených případech zaplatí provinivší se družstvo pokutu na OFS dle sazebníku 
HN. 
 

10. V případě nesehrání nebo nedohrání utkání z jiného důvodu, než je uvedeno v bodu č. 9, jsou 
obě družstva povinna dohodnout se na náhradním termínu. Náhradní termín musí být určen 
v rozmezí nejbližších 14-ti dnů. Svou dohodu jsou oddíly povinny uvést do zápisu do utkání – 
dodržení kontroluje hlavní rozhodčí popřípadě delegát utkání (je-li k utkání delegován). 
Dohodnutý termín vždy podléhá schválení STK. V případě, že se družstva nedohodnou, nařídí 
termín utkání STK a uloží zúčastněným oddílům správní poplatek dle HN. Jako náhradní termíny 
jsou určeny zpravidla středy. 
 

11. V případě opakovaného utkání nesehraného nebo nedohraného z "vyšší moci", přísluší 
hostujícímu oddílu náhrada cestovních výloh ve výši 50 % pro počet osob uvedených v Zápise o 
utkání, a to dle sazebníku veřejné hromadné dopravy. 

 

 Článek 4 – Místa utkání 
 
1. Jednotlivá utkání se hrají na hřištích účastníků soutěže, kteří jsou uvedeni v rozlosování soutěží 

na prvních místech. 
 
2. Hrát se může pouze na hřištích, schválených STK, která jsou uvedená v adresáři oddílů tohoto 

rozpisu soutěží, případně na náhradních plochách schválených STK. Nově zbudovaná hřiště 
s umělým trávníkem nové III. generace, na něž klub obdrží písemné atestační osvědčení  od 
FAČR, může být používáno ke všem soutěžním utkáním mládeže i dospělých v rámci soutěží 
OFS. Pořádající oddíl nese plnou zodpovědnost za to, že všechna hřiště, jak hlavní, tak i 
náhradní, na kterých se budou hrána soutěžní utkání, odpovídají pravidlům fotbalu, soutěžnímu 
řádu a podmínkám soutěže, uvedeným v tomto rozpisu soutěže a jsou schválena STK. 
Hrací plocha musí odpovídat pravidlům fotbalu, nebo pravidlům fotbalu malých forem 
v příslušných kategoriích. 
  

3. Oddíly, které mají více hřišť s travnatou hrací plochou, která jsou v souladu s bodem č. 2 tohoto 
článku, mají právo volby hrací plochy k sehrání mistrovského utkání. Oddíly, které nemají vlastní 
náhradní plochu, jsou povinny udělat maximum pro zajištění náhradní hrací plochy v termínu od 
29. 10. 2016 do 9. 4. 2017 pro případ neregulérního stavu vlastní hrací plochy, a to z důvodu, aby 
byly schopny odehrát mistrovský zápas (jehož jsou pořadatelem) ve stanoveném termínu dle 
termínové listiny. V případě nesehrání mistrovského utkání z důvodu nezajištění náhradní hrací 
plochy, může být oddílu vyměřena pokuta dle HN. 
 

4. Oddíly, které mají k dispozici hřiště s travnatou plochou i hřiště s UMT III. generace (oddíl musí 
předložit řídícímu orgánu písemné atestační osvědčení od FAČR), určí před zahájením soutěží 
jednoznačně hlavní a náhradní plochu. Mistrovské utkání se odehrají vždy na hlavní hrací ploše.  
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Výjimky, kdy lze odehrát mistrovské utkání na náhradní ploše jsou tyto: 
a) v období od 29. 10. 2016 do 9. 4. 2017, kdy o povrchu hrací plochy může rozhodnout domácí 
oddíl; zneužitím této výhody se domácí oddíl vystavuje finančnímu postihu STK,  
b) delegovaný rozhodčí utkání neuzná travnatou hlavní hrací plochu za způsobilou pro sehrání 
utkání,  
c) je důvodná obava, že předzápas poškodí hlavní travnatou plochu natolik, že nebude způsobilá 
pro sehrání následného hlavního utkání soutěží řízených STK. 

 
5. V případě změny místa sehrání utkání z důvodu nezpůsobilosti vlastního hřiště (rekonstrukce, 

zákaz startu na vlastním hřišti apod.), je třeba oznámit STK i soupeři místo, na kterém bude 
utkání sehráno. Toto hřiště musí být schváleno STK. 
  

6. Náležitosti hřišť – hlavních i náhradních: 
a) travnatá plocha – kromě výjimek uvedených v bodě 2 a 4. Hrací plocha a technická zóna 

musí být vždy řádně vyznačena dle pravidel fotbalu. 
 b) kryté hráčské lavice a ohrazení hrací plochy – platí pro všechny soutěže a kategorie, musí být 

v souladu s pravidly fotbalu. Na základě žádosti oddílu může udělit STK výjimku z této 
povinnosti pouze oddílům, které postoupily jako nováčkovské do soutěží řízených OFS, 
nejdéle však do 31. 12. 2016. Udělení výjimky podléhá poplatku dle HN. 

c) na všech hřištích musí být řádně zabezpečen odchod hráčů, rozhodčích a funkcionářů do 
kabin (přenosné zábradlí, viditelná páska).  

d) samostatná uzamykatelná šatna pro hostující  družstvo, dostatečně velká, v chladných dnech 
vytápěná, přístupná nejméně 60 minut před začátkem utkání. 

e)  samostatná uzamykatelná šatna pro rozhodčí splňující podmínky podle písmene d) tohoto 
bodu, a navíc vybavená stolem a minimálně čtyřmi židlemi.  

f)  koupelna (pokud možno samostatná) s dostatečným množstvím teplé i studené vody pro 
potřeby hostujícího družstva a pro rozhodčí. 

g)  zdravotnické zajištění pro poskytnutí první pomoci (lékárnička s odpovídajícím vybavením pro 
organizování fotbalového utkání, nosítka apod.).  

h)  u náhradních hřišť není nutné, aby byly kryté hráčské lavice a není nutné, aby hrací plocha 
byla ohrazena. Ostatní platí bez výjimky. 

 
 Kontrolu náležitosti hřišť provádí STK, rozhodčí a delegáti svazu. 
 V případě nesplnění těchto náležitostí bude oddíl upozorněn s uvedením termínu, do kterého 

musí nedostatky odstranit. Pokud tento požadavek oddíl nesplní, přikročí STK k uložení 
pořádkové pokuty. 

 
 

 Článek 5 – Účastníci soutěží 
 

Jednotlivá družstva jsou zařazena podle své výkonnosti a kategorie do soutěží řízených STK. 
Toto zařazení do soutěží je uvedeno v rozlosování soutěží. Zařazená družstva musí splňovat 
podmínky SŘ FAČR a tohoto RS. 

 

 Článek 6 – Předpisy 
 

 Hraje se podle platných Pravidel fotbalu, Soutěžního řádu FAČR a tohoto Rozpisu. Povinností 
účastníků soutěže je sledování Úřední desky – součást Portálu, jejímž prostřednictvím je FAČR 
oprávněn doručovat svým členům rozhodnutí příslušných orgánů, úřední zprávy OFS a jiná 
oznámení.  
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 Článek 7 – Působení hráčů ve věkových kategoriích a jiná opatření 
 
1. Věkové kategorie – SŘ mládeže a žen FAČR – hlava I, § 2: 

Kategorie mládeže  
a) v soutěžích staršího dorostu hráči narození od 1.1.1998 a mladší 
b) v soutěžích mladšího dorostu hráči narození od 1.1.2000 a mladší 
c) v soutěžích starších žáků hráči narození od 1.1.2002 a mladší 
d) v soutěžích mladších žáků hráči narození od 1.1.2004 a mladší 
e) v soutěžích starších přípravek hráči narození od 1.1.2006 a mladší 
 f) v soutěžích mladších přípravek hráči narození od 1.1.2008 a mladší. 
 
V mládežnických družstvech jsou oprávněny startovat dívky o jeden rok starší než mládež 
zařazena do věkových kategorií, a to až do kategorie žáci starší.    

 
2. Hráči mohou vedle jejich věkové kategorie nastoupit i v utkání vyšší věkové kategorie. 

Nastoupení hráče z vyšší věkové kategorie v soutěžním utkání nižší kategorie je nepřípustné a 
bude považováno za neoprávněné nastoupení. Ustanovení přechozí věty se vztahuje i na 
nastoupení hráče staršího za družstvo mladších v jedné věkové kategorii v případě oddělené 
soutěže mladších a starších v rámci jedné věkové kategorie. 

 
3. V mistrovských soutěžích OFS je možno v mládežnických soutěžích provádět opakované střídání 

(do úrovně starších žáků včetně).   
V průběhu utkání  je možno libovolně v přerušené hře zapojovat do hry všechny hráče uvedené 
v ZoU. Při tom musí být dodržen maximální povolený počet hráčů na hřišti.   

 Výměna hráčů musí být oznámena HR předem (s výjimkou zranění hráče) a při příštím přerušení 
hry se provede co nejrychleji, aby nedocházelo ke ztrátám hracího času. 

 Hráči, kteří jdou na hřiště, musí být připraveni u střídačky v prostoru středové čáry. Hráči, kteří ze 
hry odcházejí mohou hřiště kdekoliv, tedy i na opačné straně hřiště, u branky apod. 

 Není omezen celkový počet střídání, ani jednoho hráče, vyměněný hráč se může zapojit do hry 
kdykoliv výše uvedeným způsobem. 

 Za správné  provádění výměny hráčů i jejich správný počet na hrací ploše zodpovídá vedoucí 
družstva a trenér. V případě, že HR zjistí vyšší počet hráčů z jednoho týmu na hrací ploše, hru 
přeruší a ze hry vykáže hráče, který přišel do hry jako poslední. Hru následně zahájí míčem 
rozhodčího v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry. 

 Rozhodčí nezaznamenává výměny hráčů do zápisu o utkání. 
 Rozhodčí nemá za povinnost taxativně nastavit 30 sekund za každou provedenou výměnu, 

posoudí však, kolik času bylo promarněno těmito výměnami a dobu hry nastaví individuálně. 
 
4. V soutěžních utkáních mohou hráči nastoupit do utkání s libovolnými celými čísly od 1 do 30. 

Čísla na dresech musí souhlasit s čísly uvedenými u jejich jmen v ZoU.  
S číslem 1 může nastoupit pouze brankář.  
V ZoU je třeba zachovat vzestupnou posloupnost čísel jak hráčů základní sestavy (mimo 
brankáře, když má vyšší číslo než 1), tak i vzestupnou posloupnost čísel u náhradníků. 
Domácí družstvo musí respektovat barvu dresů hostujícího klubu. 

 
5. V soutěžním utkání  může v družstvu nastoupit 5 hráčů, kteří jsou občany cizího státu. Netýká se 

soutěží přípravek, kde neplatí žádné omezení. 
 
6. Počty střídaných hráčů v utkání : 

soutěže dospělých – 5 hráčů, 
soutěže dorostu – 7 hráčů,  
soutěž starších žáků, mladších žáků a přípravek – opakované střídání. 
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 Článek 8 – Zápis o utkání 
 
1. Záznamem o průběhu utkání je ZoU. K vyplnění ZoU poskytuje organizátor utkání rozhodčímu 

utkání potřebné vybavení, zejména výpočetní techniku s internetovým připojením. 
2. ZoU se pořizuje přímo ve specializované aplikaci elektronického informačního systému pro 

zpracování elektronického zápisu o utkání. 
3. Aplikaci pro zpracování elektronického ZoU je oprávněn obsluhovat pouze administrátor 

členského klubu s právy ZoU a delegované osoby. Do ZoU není oprávněna zasahovat žádná 
další osoba. 

4. Pokud technické nebo jiné podmínky nedovolují zpracování ZoU v elektronickém informačním 
systému, vyplní se tištěný formulář ZoU ručně a do elektronického informačního systému bude 
převeden dodatečně organizátorem utkání do 12. hodiny následujícího dne, organizátor utkání 
též odpovídá za doručení písemného záznamu o utkání řídícímu orgánu soutěže do 48 hodin po 
skončení utkání. 

5. Nezpracuje-li klub ZoU v elektronickém informačním systému bez závažného důvodu, bude 
řídícím orgánem soutěže potrestán uložením pořádkové pokuty. 

6. Příprava zápisu o utkání : 
 
1)  Administrátor organizátora utkání s právy pro elektronický ZoU vyplní v zápise o 
     utkání nejpozději 15 minut před úředně stanoveným začátkem utkání: 
a)   jméno, příjmení a ID hlavního pořadatele utkání, 
b)  jméno, příjmení a ID vedoucího družstva,  
c)   jméno, příjmení a ID trenéra družstva (je-li přítomen),   
d)    jméno, příjmení a ID asistenta trenéra č. 1 družstva (je-li  
         přítomen),  
e)   jméno, příjmení a ID asistenta trenéra č. 2 družstva (je-li    přítomen), 
f)   jméno, příjmení a ID trenéra brankářů družstva (je-li přítomen), 
g)   jméno, příjmení a ID lékaře/zdravotníka družstva (je-li 
  přítomen), 
h)  jméno, příjmení a ID maséra družstva (je-li přítomen), 
i)   sestavu, čísla hráčů a jejich ID,  
j)   z hráčů v základní sestavě kapitána družstva.  
       

  2)  Stejný postup provede administrátor hostujícího družstva dle bodu l. 
      3)  Rozhodčí utkání nejdříve 15 minut před úředně stanoveným začátkem utkání  zkontroluje  
           údaje vyplněné administrátory klubů v ZoU a na základě sdělení vedoucích družstev opraví 
           případné nedostatky v ZoU. Před odchodem na hrací plochu je rozhodčí povinen uložit  
           případné provedené změny v ZoU a odhlásit se z elektronického informačního systému. 

 
      Další postup dle SŘ FAČR (zvláštní část), hlava II, § 55 – 60, hlava III § 61-62.   
 
 

 Článek 9 – Podmínky účasti 
 

1. Oddíly zařazené do soutěží OFS, musí splňovat podmínky stanovené SŘ FAČR a tímto RS. 
 

2. Povinností oddílu je uhrazení startovného dle HN. 
 

3. Všichni hráči musí být řádně registrováni a být členem Fotbalové asociace ČR. 
 

4.    Mládežnická družstva. 
Kluby, zúčastňující se soutěží mají povinnost mít následující počet družstev mládeže: 

a) Kluby hrající okresní přebor mají povinnost přihlásit do soutěží 1 družstvo mládeže, minimální 
kompenzační poplatek za jedno nepřihlášené družstvo či družstvo, které nedokončí 
rozehranou soutěž a klub tak nenaplní předepsanou kvótu 1 družstva mládeže činí 2.000 Kč,  
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5.   Lékařská prohlídka 
- každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci o své 
zdravotní způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráčů mladších 18-ti let má tuto povinnost jejich 
zákonný zástupce. 
- hráč proto musí vlastnoručně podepsat prohlášení následujícího znění: „Prohlašuji na základě 
lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem  způsobilý absolvovat fyzickou 
zátěž fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví.“ Z hráče 
mladšího 18-ti let podepíše takové prohlášení jeho zákonný zástupce. 
- oddíly jsou povinny mít k dispozici prohlášení všech svých hráčů, které musí být opatřeno 
datem a nesmí být straší než 1 rok. Kontrolu úplnosti a správnosti provádí STK, která v případě 
nedostatků je oprávněna postihnout oddíl pořádkovou pokutou. 
 
 

 Článek 10 – Soupiska 
 
1. Soupiska družstva je doklad, který určuje příslušnost hráčů k družstvu členského klubu.  
 
2. Na soupisku družstva lze zařadit pouze hráče z centrální evidence členství členského klubu dle 

příslušné věkové kategorie. 
 
3. Soupisku družstva je oprávněn vyplnit pouze administrátor členského klubu na předepsaném 

formuláři v elektronickém informačním systému. Na soupisce družstva je povinen uvést nejméně 
11 hráčů, kteří spadají do příslušné věkové kategorie soutěže. 

 
4. Soupiska družstva se vyhotovuje vždy k jednotlivé části soutěžního ročníku, a to vždy nejpozději 

7 dnů před zahájením jednotlivé části soutěže.  
 
5. Změny v soupisce  družstva je administrátor členského klubu oprávněn provádět pouze  před 

začátkem jednotlivé části soutěžního ročníku. V průběhu příslušné části soutěžního ročníku je 
administrátor členského klubu oprávněn  po schválení řídícím orgánem soutěže provádět  změny 
v soupisce družstva pouze v případě, že dojde k přestupu či hostování hráče ze soupisky 
družstva nebo k doloženému dlouhodobě zranění hráče ze soupisky družstva. 

 
6. Členské kluby, které mají v jedné věkové kategorii pouze jedno družstvo přihlášené do soutěže, 

soupisku tohoto družstva  v elektronickém informačním systému nevyplňují. 
 
7. Členské kluby, které mají v jedné věkové kategorii více družstev přihlášených do různých soutěží, 

nepřekládají soupisku družstva přihlášeného do nejnižší soutěže.  
 
8. Ze soupisek družstev členského klubu vyšší soutěže jsou oprávněni startovat v jednom 

soutěžním utkání nižší soutěže pouze dva hráči. 
Hráč uvedený  na soupisce družstva nižší soutěže je oprávněn startovat za družstvo vyšší 
soutěže. Hráč neuvedený na žádné soupisce družstva členského klubu je oprávněn startovat za 
všechna družstva členského klubu.  

  
9. Hráč uvedený na soupisce musí nastoupit nejméně v jednom utkání na minimálně jeden poločas 

za družstvo, na jehož soupisce je uveden. V případě nesplnění této podmínky bude oddíl 
potrestán pokutou dle HN. 
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 Článek 11 – Doba hry   
 

1. Utkání mužů a dorostu     2 x 45 minut 
2. Utkání starších žáků      2 x 35 minut    
3. Utkání mladších žáků     2 x 30 minut 
4. Utkání starších přípravek    2 x 25 minut   
5. Utkání mladších přípravek    2 x 20 minut   

 
 

 Článek 12 – Povinnosti a práva pořadatele utkání   
 
Práva a povinnosti členů FAČR – viz SŘ FAČR, hlava II, § 29-42 a SŘ FAČR – zvláštní část 
(Práva a povinnosti členů FAČR se zvláštními právy a povinnostmi před zahájením utkání).   
 
1. Hlavní pořadatel musí být při všech mistrovských utkáních soutěží OFS řádně označen nápisem 

„HLAVNÍ POŘADATEL“. Neplnění tohoto nařízení bude řešeno pořádkovou pokutou dle HN.  
Minimální počet pořadatelů v soutěžích OFS Sokolov : 

a)   5 při utkáních OP dospělých, 
b)   3 při utkáních mládeže 

 
2. Organizátor utkání zabezpečí pro delegáta svazu vymezené místo s dobrým výhledem na hrací 

plochu a celý prostor hřiště. 
 

3. Oddílům se doporučuje uzavřít s místními útvary Policie ČR prováděcí smlouvy ve smyslu 
Dohody mezi Policií České republiky a FAČR. Tato dohoda, příslušné pokyny a SŘ jsou 
podkladem pro vypracování „Organizačního řádu pořadatelské služby“, který je nezbytný pro 
organizování utkání vzhledem k zajištěnosti bezpečnosti diváků a ochraně hráčů, rozhodčích, 
delegátů a zástupců FAČR nebo OFS. Tento Organizační řád musí být schválen STK a pořadatel 
ho musí předložit na požádání rozhodčího, delegáta svazu nebo kontrolního orgánu. Dále 
v souladu se zákonem č. 274/2008 Sb. o podpoře sportu je povinnost mít vypracován Návštěvní 
řád.  

 
4. Organizátor utkání zabezpečí, že v areálu stadionu nebudou prodávány a distribuovány 

nápoje ve skle (vymezení pojmů – viz PF str. 9 odborné pojmy). 
 
5. Organizátor utkání musí mít k dispozici nejméně 3 stejné míče, které předá před utkáním HR ke 

kontrole, dále formulář zápisu o utkání, píšťalku, červenou a žlutou kartu, hodinky, minci na 
losování a praporky pro asistenty rozhodčího. Musí poskytnout za účelem vyplnění zápisu o 
utkání nejpozději 60 minut před plánovaným začátkem utkání soutěžního utkání výpočetní 
techniku s připojením k internetu v kabině rozhodčích. 

 
6. Organizátor utkání zajistí zdravotní službu s potřebným vybavením pro první pomoc.    
 
7. Pro hostující hráče, rozhodčí či delegáta svazu je organizátor utkání  povinen zajistit vhodné 

občerstvení odpovídající hygienickým předpisům. 
 
8. Funkcionáři, náhradníci a vystřídaní hráči na lavičkách musí být řádně označeni výrazným a 

nezaměnitelným způsobem. 
 
9. Organizátor utkání je povinen v soutěžních utkáních dospělých zajistit pořadatele u laviček pro 

hráče družstev, který v závěru 1. a 2. poločasu dle pokynů rozhodčích oznámí pomocí čísel 
minimální nastavení doby hry. Dále oznamuje střídání hráčů obou družstev. 

 
10.  Pořádající oddíl je povinen převzít odpovědnost za bezpečnost dopravních prostředků 

delegovaných rozhodčích a delegáta svazu. Rozhodčí a delegát svazu musí splnit podmínku 
předání vozidla HP, a to ihned po svém příjezdu k utkání. Pořadatel utkání je povinen vymezit 
místo pro bezpečné parkování těchto vozidel.  



 12 

 Článek 13 - Systém soutěží a hodnocení výsledků v soutěžích 
 
1. OP mužů se bude hrát dvoukolově dle rozlosování v období podzim – jaro, na které naváže 

nadstavbová část, kdy se rozdělí tabulka na horní a dolní polovinu, kde se poté odehrají utkání 
každý s každým o přeborníka okresu Sokolov. V nadstavbové části se mažou výsledky dosažené 
z dvoukolové části. Každý tým tedy začíná bez bodu a skóre 0:0. Okresní přebor starších a 
mladších žáků bude odehrán tříkolově. Okresní přebor starších a mladších přípravek bude 
odehrán dvoukolově  

2. Hodnocení výsledků se řídí  ustanovením SŘ FAČR, hlava II, § 14. 
 
V případě nerozhodného výsledku v řádné hrací době se všech kategoriích u všech tříd soutěží 
ihned po skončení utkání budou provádět kopy ze značky pokutového kopu podle Pravidel fotbalu 
příloha A. Každé družstvo provede pět kopů. Provedou-li obě družstva po pěti kopech a obě 
dosáhnou stejného počtu branek nebo nedosáhnou žádné branky, pokračují v provádění kopů – vždy 
po jednom kopu další hráči družstva tak dlouho, dokud při stejném počtu kopů nedosáhne jedno 
družstvo o jednu branku více než druhé. Vítěznému družstvu bude do tabulky na základě výsledku 
„rozstřelu“ připsán + 1 bod navíc. V tabulce v počtu vstřelených a obdržených branek bude 
započítáno skóre dosažené v řádné hrací době (např. vítěz utkání v řádné hrací době získá 3 
body, za nerozhodný výsledek získá každé družstvo 1 bod, za prohru 0 bodů).  
Pokud některé družstvo odmítne z jakéhokoli důvodu při nerozhodném výsledku provádět kopy ze 
značky pokutového kopu, získává další bod soupeř a oddílu, který odmítl provádět kopy ze značky 
pokutového kopu bude udělena pokuta ve výši 5.000,- Kč 
 
 
 

 Článek 14 – Protesty  
 

Řídí se SŘ FAČR, hlava III, § 62 – odkaz na Procesní řád. 
 
 

 Článek 15 – Doprava k utkáním  
 
STK projedná neúmyslný opožděný nástup družstva k utkání nebo jeho nedostavení se vůbec : 

a) dodrží-li družstvo ostatní ustanovení SŘ FAČR,  
b) předloží-li družstvo potvrzení orgánu Policie nebo Obecního úřadu a řádné potvrzení 

provozovatele vozidla o poruše během cesty. Samotné potvrzení provozovatele dopravy STK 
neuzná, 

c) pouze oddíl, který se nedostavil k soutěžnímu utkání, je povinen zaslat na STK do 48 hodin 
zprávu s odůvodněním, proč se k utkání nedostavil. 

 
 

 Článek 16 – Nemistrovské soutěže a přátelská utkání  
 
Řídí se ustanovením SŘ FAČR hlava II, § 43. Nesmí být narušeny termíny mistrovských a 
pohárových utkání. 
 
 
 

 Článek 17 – Postupy a sestupy  
 
Postupy a sestupy z jednotlivých soutěží se řídí ustanovením SŘ FAČR hlava II, § 19 - 21 a dále RS 
OFS.  
Celkový počet postupujících a sestupujících družstev je závislý na počtu sestupujících družstev 
z vyšší soutěže a celkového počtu postupujících družstev z nižší soutěže. 
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POSTUPY  
 

Z Okresního přeboru mužů ročníku 2016/17 postoupí do 1.B třídy družstvo, které se umístí  
na 1. místě.  
  
 

SESTUPY  
 
Ze soutěže nesestupuje nikdo. Podoba soutěží mužů v ročníku 2017/18 je závislá na počtu 
přihlášených oddílů a počtu sestupujících z 1.B třídy. Toto rozhodne po uzavření přihlášek pro daný 
soutěžní ročník VV OFS Sokolov. 

 
 

B.   SOUTĚŽE MLÁDEŽE 
 

Postupy oddílů se odvíjejí od potřeb a možností klubů a dohody s STK KKFS a OFS. Sestupy ze 
soutěží mládeže nejsou, v případě velkého množství přihlášených družstev o podobě soutěží 
rozhodne VV OFS Sokolov. 
 
 
 
 

 Článek 18 – Tituly a ceny 
 
1. Vítězné družstvo v krajském přeboru mužů, starších a mladších žáků  získává titul „Přeborník 

Okresního fotbalového svazu Sokolov pro ročník 2016/17“.  
 

2. Vítězná družstva všech soutěží (skupin i kategorií) obdrží pohár, diplom, odměnu dle HN a 
případně i věcnou cenu. Odměna za umístění se vyplácí v plné výši pouze v případě postupu do 
vyšší soutěže. V případě, že některý další tým využije postupu mimo pořadí, tak odměna, která 
nebyla vyplacena vítěznému družstvu, náleží právě tomuto postupujícímu týmu. 

 

 Článek 19 – Rozhodčí, asistent rozhodčího 
 
1. Rozhodčí deleguje k jednotlivým utkáním KR OFS Sokolov v souladu s elektronickým 

informačním systémem. Vždy platí poslední delegace.  
 
2. Na utkání všech soutěží deleguje KR zpravidla pouze hlavní rozhodčí. KR ve spolupráci s STK si 

vyhrazuje právo delegace 1 HR + 2 AR na vybraná utkání soutěže.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

3. Delegovaný rozhodčí je povinen se dostavit k utkání nejpozději 60 minut před plánovaným 
začátkem utkání. Další práva a povinnosti – SŘ FAČR , zvláštní část, hlava I, § 51, hlava II, § 57, 
58, 60 a hlava III, § 61.     
 

4. Rozhodčí jsou povinni zaznamenat do zápisu o utkání všechny předepsané náležitosti, 
vyplývající z předpisů FAČR pro elektronické vyplňování zápisů o utkání.  

 
5. Rozhodčí jsou povinni řídit jednotlivá utkání v souladu s aktuálním zněním Pravidel fotbalu a 

dalšími normami obsaženými v předpisech FAČR, které jsou vydány s platností od 1.7.2016. 
 
6. Rozhodčí jsou povinni oznámit určenému pořadateli před uplynutím řádné hrací doby v 1. a 2. 

poločase dobu, o kterou nastaví dobu hry. Příslušný pořadatel zvednutím tabulky takto 
oznámenou dobu nastavení hry zveřejní. 

 
7. Na vyžádání pořadatele utkání je rozhodčí povinen prokázat se vytištěným výpisem karty 

rozhodčího z elektronického informačního systému. Vytištěný výpis opravňuje rozhodčího 
k volnému vstupu na utkání pořádaná v rámci té soutěže, pro jejíž řízení je zařazen na nominační 
listině rozhodčích. 
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 Článek 20 – Delegáti svazu a dohlížecí orgány 
 
1. Delegovaný delegát je povinen se dostavit k utkání nejpozději 60 min. před stanoveným 

začátkem  a představit se pořadateli utkání a rozhodčím. Na vyžádání je povinen prokázat svou 
totožnost vytištěným výpisem karty delegáta z elektronického informačního systému. Vytištěný 
výpis opravňuje delegáta k volnému vstupu na utkání pořádaná v rámci té soutěže, pro jejíž 
řízení je zařazen na nominační listině delegátů. 
 
 

2. Delegát se řídí SŘ FAČR, zvláštní část, hlava I, § 52. 
 

3. Delegátům náleží odměna dle sazebníku FAČR. 
 

 

 

 Článek 21 – Kvalifikace trenérů 
 

V zájmu zachování odpovídající úrovně tréninkového procesu a kvality soutěží, musí být funkce 
trenérů družstev zařazených do soutěží OFS obsazeny následovně : 

 
-    družstva mužů   trenér licence C  

 
-    družstva mládeže    trenér licence C   
 
- oddíl je povinen uvést jméno a příjmení trenéra a jeho platnou licenci v Přihlášce do soutěže. 

Oddíl je rovněž povinen oznámit STK každou změnu trenéra u příslušného družstva v rámci 
soutěžního ročníku, a to bezodkladně. 

- trenér uvedený v Přihlášce do soutěže, příp. jeho nástupce, jehož jméno a licenci oddíl 
oznámil v průběhu soutěžního ročníku STK, je povinen pokud mu v tom nebrání disciplinární 
trest je povinen být uveden v Zápise o utkání a být přítomen na lavičce náhradníků a 
funkcionářů družstva během utkání. Pokud nemůže být trenér utkání přítomen, nesmí být 
uveden v Zápise o utkání. Zastupovat trenéra, který nemůže být utkání přítomen, smí jen jiný 
trenér oddílu, který je držitelem platné licence pro příslušnou soutěž, a který splní i další 
povinnosti dle tohoto odstavce.    

- oddílu, jehož družstvo nenastoupí v rámci celého soutěžního ročníku alespoň v 50-ti 
procentech mistrovských utkání s nahlášeným trenérem (s platnou licencí pro příslušnou 
soutěž), uvedeným v Zápise o utkání a přítomným při utkáních na lavičce náhradníků a 
funkcionářů družstva, bude uložena pokuta dle HN. 

- nesplnění podmínky požadované licence u trenéra uvedeného na Přihlášce do soutěže 
podléhá správnímu poplatku dle HN. Dočasnou výjimku uděluje VV OFS na základě žádosti 
oddílu. Výjimka je udělována jen do termínu konání nejbližšího školení trenérů požadované 
licence. Toto opatření se obdobně vztahuje i na trenéra, kterého oddíl na základě změny 
oznámí STK jako náhradu u příslušného družstva a tento trenér nevlastní požadovanou 
licenci pro danou soutěž.  

 
 

 Článek 22 – Reprezentace, mezinárodní styk a turnaje 
 
1. Oddíly jsou povinny uvolňovat hráče pro reprezentační účely všech výběrů, vč. výběrů OFS. 

Z důvodu plnění reprezentačních povinností v těchto výběrech, povolí STK přeložení utkání, jsou-
li k němu nominováni nejméně 2 hráči družstva, které žádá o přeložení. Oddíly jsou povinny 
uvolňovat hráče na reprezentační srazy. V případě neuvolnění hráče oddílem, bude proti oddílu 
postupováno dle disciplinárního řádu. V případě neomluvené neúčasti hráče bude následovat 
disciplinární postih hráče, popř. oddílu. Nominaci provádí členové KM nebo trenéři OFS a to 
dohodou s trenéry nebo vedoucími oddílů a sekretáři jednotlivých klubů.  
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Nominovaný hráč, který se omluvil z důvodu zranění nebo onemocnění, nesmí nastoupit během 
následujících 7 dní k žádnému utkání. V případě nastoupení bude hráč i oddíl předán na DK. 

 
 

 Článek 23 – Pořizování videozáznamu 
 
1. Klubům se doporučuje pořizovat z utkání na vlastní náklady nezkrácený videozáznam č. stopáže 

a odchodu z hrací plochy po skončení utkání. Videozáznam slouží jako doklad při námitkách, 
stížnostech apod. 

2. Metodika pořizování videozáznamu: 
  
 a) videozáznam pořizuje instruovaný videotechnik se zkušeností z pořizování videozáznamu ze  
     sportovních utkání   
 b) kamera musí být umístěna ve středu hrací plochy (ne za brankou), na vyvýšeném místě a  
          na stativu  
      c) ve  výhledu kamery nesmí být překážky (sloupy, stromy, sítě, diváci apod.)  
      d) kamera musí zabírat celou hrací plochu   
      e) Záznam musí obsahovat nástupy na hrací plochu a odchody z  hrací plochy (před utkáním, 
          v poločase, po utkání)  
       f) videotechnik snímá hru v souvislostech (ne příliš z dálky a ne příliš detailně. Snímá tak, aby  
          bylo možno  posoudit například ofsajd a ofsajdovou pozici)  
       g) pokud to umožňuje situace,  je dobré, když je na záznamu vidět rozhodčí  
       h) záznam nesmí být přerušovaný a musí být opatřen minutáží; v případě jakéhokoliv  
           přerušení záznamu z utkání   pořadatel  nahlásí důvod přerušení pořizování záznamu  
           hlavnímu rozhodčímu a delegátovi utkání  
       i) videotechnik snímá dění včetně zvukového záznamu  
       j) doporučená délka záznamu je 120 minut   
  

 
II. JINÁ OPATŘENÍ K ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ 

 

 Článek 24 – Upřesnění některých povinností oddílů 
 
1. V soutěžích OFS se doporučuje všem oddílům v dostatečném předstihu před termínem konání 

utkání telefonicky (el. poštou) dohodnout se soupeřem barvu dresů, trenýrek a stulpen a barvu 
dresů brankářů, s nimiž k utkání nastoupí. Je výhradně v zájmu obou zúčastněných oddílů, aby 
takovou dohodu následně dodržely. 

 
2. Domácí družstvo musí respektovat barvu dresů hostujícího oddílu. Družstva musí nastoupit 

k utkání včas v dresech a stulpnách odlišné barvy tak, aby podle pokynů rozhodčích byla 
zajištěna dobrá rozlišitelnost hráčů obou družstev (vč. brankářů) a rozhodčích.  
 

3. Kapitán, VD a trenér odpovídají za to, že vyloučený hráč ihned opustí hrací plochu a odejde do 
kabin. Vyloučený hráč nesmí zůstat na lavičce. 

 
4. Součástí hodnocení soutěží jsou aktivy, které svolává STK, a kterých se oddíly povinně účastní 

na vlastní náklady. Neúčast oddílu na aktivu má za následek udělení pokuty dle HN. 
 

5. Hráči družstev se po nástupu na hrací plochu před zahájením utkání po společném pozdravení 
s diváky pozdraví mezi sebou a s rozhodčími podáním ruky.  

 
6. Po skončení utkání se hráči obou družstev pozdraví podáním ruky ve středovém kruhu hřiště. 
 
7. Pro komunikaci s jednotlivými komisemi OFS může oddíl využívat i elektronickou poštu. Za 

právoplatně podepsané a ověřené bude sekretariát OFS považovat pouze ty zprávy, které budou 
na el. adresu OFS doručeny ze schránek el. pošty ohlášených oddílem v přihlášce do soutěží 
(tzv. klubová  schránka el. pošty). V případě změny adresy, musí být tato co nejdříve ohlášena 
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STK a následně bude změna uvedena v úředních zprávách. Oddílová schránka el. pošty je 
součástí Adresáře oddílů tohoto RS a jen tato bude považována všemi účastníky soutěží a OFS 
za závaznou. Nepřečtení či nevyzvednutí doručené zprávy či úřední zprávy z oddílové schránky 
el. pošty pověřenou a oprávněnou osobou a předání jejího obsahu odpovědným osobám nemá 
odvolací účinek a oddíl si tuto náležitost musí zajistit vhodným způsobem dle vlastního opatření. 
Za případné zneužití oddílové schránky el. pošty nepovolanou osobou (odeslání zprávy) nenese 
OFS žádnou odpovědnost. 

 
8. S ohledem na ustanovení předchozího bodu mají oddíly možnost posílat svá vyjádření, dohody či 

žádosti pro jednotlivé komise OFS z nahlášených oddílových schránek el. pošty. V případě 
vyžádaného a potřebného souhlasu dvou a více oddílů bude sekretariát OFS považovat 
samostatná vyjádření či souhlas oddílů takto doručených za dostačující a jednotlivá vyjádření 
(souhlas či nesouhlas) si sekretář tzv. „spáruje“ sám. Za řádné a včasné doručení všech  
potřebných souhlasných (nesouhlasných) stanovisek odpovídá oddíl, který žádá, a který si musí 
odeslání takových vyjádření dohodnout předem se zástupcem oddílu z jeho příslušné oddílové 
schránky el. pošty. 
Oddílům se doporučuje odesílat všechny zprávy z oddílové schránky el. pošty ostatním 
účastníkům soutěží či OFS vždy s vyžádaným automatickým potvrzením doručení a následného 
přečtení. 
Žádosti a vyjádření musí být el. poštou zasílána na předepsaných a řádně vyplněných 
formulářích. 
V případech, kdy je výhradně osobní přítomnost účastníka utkání na jednání komise DK, STK či 
KR určena SŘ FAČR, RS nebo úředními zprávami, nelze zprávu z oddílové schránky el. pošty 
s vyjádřením takové osoby považovat za dostačující a vůči oddílu nebo takové osobě může být 
postupováno v souladu s Disciplinárním řádem se všemi následnými důsledky. 

 
 
 

IV. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ 
 

 Článek 26 – Působnost DK OFS 
 
1. Disciplinární komise OFS projednávají disciplinární přečiny, k nimž došlo v rámci anebo v 

souvislosti se soutěžemi řízenými OFS. V souladu s DŘ projednává DK i disciplinární přečiny 
rozhodčích a delegátů svazu zařazených na nominačních listinách soutěží OFS. 

 
2. Pravomoc DK OFS se v průběhu soutěžního ročníku 2015/16 vztahuje na všechny účastníky 

soutěží.  
 
 

 Článek 27 – Povinnosti vedoucího družstva 
 
1. Vedoucí družstev jsou povinni po vyplnění zápisu o utkání na výzvu rozhodčího zkontrolovat 

zapsané údaje v zápisu o utkání. Kontrolu zapsaných údajů jsou vedoucí družstev povinni za 
přítomnosti rozhodčího potvrdit ověřením své totožnosti v elektronickém informačním systému 
prostřednictvím svého rodného čísla, případně svým podpisem. 

 
2. Členský klub je oprávněn podat protest za podmínek stanovených Procesním řádem. 
 
3. Vedoucí mužstva je povinen oznámit výboru fotbalového oddílu všechny okolnosti, které 

podepsal či uplatnil v Zápise o utkání, příčiny napomenutí a vyloučení hráče, případně okolnosti, 
které do Zápisu o utkání oznámil delegát svazu nebo rozhodčí utkání podle pravidla XII. 
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 Článek 28 – Základní povinnosti v disciplinárním řízení 
 
1. Za každý disciplinární přečin se stanovuje povinnost uhradit poplatek. Poplatek bude účtován  
    Sběrnou fakturou. Poplatky za projednání disciplinárního řízení a odvolání jsou:  
 

 

 

1. Podle § 90 DŘ FAČR účastník řízení je vždy oprávněn se v rozsahu osobního vyjádření k věci 
zúčastnit zasedání disciplinárního orgánu nebo může své vyjádření učinit i písemně; byla-li 
podezřelému předběžně zakázána činnost dle ustanovení § 86 disciplinárního řádu má se za to, 
že disciplinární přečin bude projednán na nejbližším zasedání příslušného disciplinárního orgánu. 
Nedostaví-li se účastník bez řádné a důvodné omluvy na zasedání disciplinárního orgánu, 
může být věc projednána a rozhodnuta bez jeho účasti. Účastník je povinen se zasedání 
disciplinárního orgánu zúčastnit pouze tehdy, byl-li výslovně disciplinárním orgánem na toto 
zasedání předvolán. V případě, že je předvolávaná osoba členem členského klubu nebo osobou, 
která je prostřednictvím tohoto klubu registrována jako člen FAČR, nebo členem realizačního 
týmu klubu, odpovídá tento klub za její účast. 

 

2. Podle § 92 DŘ je předběžně zakázaná činnost: 

Byl-li hráč vyloučen podle pravidla č. 12 pravidel fotbalu a rozhodčí toto jednání zapsal do zápisu 

o utkání, 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 zápisu o utkání na pokyn delegáta, 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 zápisu o utkání. K předběžnému zákazu činnosti dochází 

okamžikem zapsání do zápisu o utkání. Předběžný zákaz činnosti trvá do právní moci rozhodnutí 

ve věci samé, pokud disciplinární orgán nerozhodně o jeho zrušení. Disciplinární orgán může ve 

výjimečných případech rozhodnutím zrušit předběžný zákaz závodní činnosti, pokud má závažné 

pochybnosti o správnosti postupu vedoucího k vyloučení hráče. 
 
3. Při nedohraném utkání z jakýchkoliv důvodů, vyjma nedohrání z vyšší moci, při inzultaci 

rozhodčích, delegáta svazu, hráčů, funkcionářů, případně výtržnosti diváků v areálu stadionu 
nebo mimo stadion při odchodu rozhodčích je povinností obou fotbalových oddílů předmětné 
okolnosti sdělit písemně do 48 hodin po skončení utkání DK, která toto bude projednávat na 
svém nejbližším zasedání. V uvedených případech je povinností aktérů utkání, tj. vedoucích a 
kapitánů obou družstev, hlavního pořadatele, odpovědných zástupců fotbalových oddílů, 
rozhodčích a delegáta, se dostavit na jednání DK v úřední den, tj. ve středu v 15.30 hodin do 
sídla sekretariátu OFS Sokolov. Za nesplnění kterékoliv z výše uvedených povinností budou 
oddíly postihovány podle DŘ peněžitým plněním a případ bude projednán bez jejich účasti. V 
případě neomluvené účasti rozhodčích nebo delegáta svazu, budou tito předáni k dalšímu šetření 
příslušné odborné komisi. 

 
4. Při uložení trestu na počet soutěžních utkání hráč nestartuje v mistrovských a pohárových 

utkáních, může však startovat v době trestu ve všech přátelských utkáních. Může-li hráč startovat 
za více družstev jednoho oddílu, nesmí po dobu trestu na počet soutěžních utkání startovat za 
žádné družstvo v mistrovských a pohárových utkáních. Dobou trestu se rozumí stanovený počet 
soutěžních utkání v soutěži, ve které byl uložen trest, popřípadě v soutěži, do které hráč 
přestoupil, nebo přešel na hostování v době výkonu disciplinárního trestu, přičemž pohárová 
utkání jsou postavena na roveň soutěžním utkáním. Při ukládání trestů žákům a dorostencům 
může DK v období, kdy dochází k přechodu hráčů do vyšší věkové kategorie, uložit trest na 

Soutěž Výše poplatku za 
projednání 

Výše poplatku za 
podání odvolání 

Výše poplatku za 
odůvodnění rozhodnutí 

OP mužů 150, - 1.500, - 800, - 

Soutěže OP žáků 100, - 1.000, - 500, - 

Soutěže OP přípravek 100, - 1.000, - 500, - 
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časové období. Hráč, jemuž byl uložen zákaz závodní činnosti na časové období, nesmí po 
dobu trvání výkonu disciplinárního trestu startovat v žádném fotbalovém utkání. 

 

5. V případě, že hráč bude vyloučen v utkání po obdržení ŽK + ŽK = ČK, může si oddíl vybrat ze 
dvou způsobů projednání přestupku:        

a) Oddíl uhradí přes sběrnou fakturu poplatek ve výši: 
200,-Kč u všech soutěží OFS Sokolov + poplatek za projednání. 
V tomto případě se hráč považuje jako netrestaný a může bez jakýchkoliv dalších 
podmínek nastoupit k dalšímu soutěžnímu utkání. Tento způsob je možný pouze 
v případě, že hráč není v době vyloučení po (ŽK + ŽK = ČK) v podmíněném zastavení 
činnosti za jiný přestupek. Využití tohoto způsobu projednání je možné pouze ve třech 
případech v jednom soutěžním ročníku u téhož hráče. 

 
b) Přestupek hráče bude projednán DK běžným způsobem a hráči je stanoven trest dle 
     sazebníku trestů. 
 

6. Účastníci jednání v DK jsou povinni prokázat svou totožnost, a to občanským průkazem, 
řidičským průkazem či pasem. 

 
7. Oddíly, hráči, funkcionáři, rozhodčí a delegáti budou informováni o disciplinárním opatření bez 

zbytečného odkladu po jeho vydání účastníkům řízení, a to doručením dle § 74 tohoto řádu 
(prostřednictvím Úřední desky, kdy se považuje za doručenou dnem následujícím po dni 
uveřejnění). Při uložení nepodmíněného trestu je oddíl zodpovědný za to, že hráč v době trestu 
nebude nominován k soutěžnímu utkání za žádné družstvo. 

 
8. Při podání odvolání proti rozhodnutí DK se postupuje podle Dílu 4, § 103 až  § 107  DŘ FAČR. 
 
9. Při žádostech o změně trestu se postupuje podle Dílu 5, § 39 - 41 DŘ FAČR. 
 
 
 
 

V. HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI 
 

 Článek 29 – Souhrn pokut, poplatků, odměn 
 
1. Mistrovská utkání hrají družstva na své náklady. Nezbytné sportovně technické výdaje (zejména 

náklady na rozhodčí, DS, občerstvení pro hostující družstvo, pořadatele atd.) hradí pořádající 
oddíl. 

 
2. Pro soutěžní ročník 2016/17 se stanovují tyto částky startovného: 

- OP dospělých    1.000,- Kč 
- mládež (1 družstvo)     300,- Kč 
- mládež (2 a více družstev)   500,- Kč 
  

3. Mimořádná pokuta v případě vystoupení z rozehrané soutěže se řídí dle SŘ FAČR. 
 

4. Mimořádná pokuta v případě odhlášení družstva po rozlosování soutěže a před jejím 
zahájením: 
- OP dospělých     8.000,- Kč 
- mládež       4.000,- Kč 

 
6. Poplatky za změnu termínu utkání:  

- žádost s oboustranným souhlasem oddílů předloženou do: 
  21 dnů před původním termínem       100,- Kč 
  14 dnů před původním termínem       200,- Kč 
  méně než 7 dní                    300,- Kč 
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7. Pokuta při neuskutečnění dohody oddílů:   
muži i mládež              200,- Kč (pro každý oddíl) 

 
8. Pokuta za nezajištění náhradní hrací plochy: 

až do výše           3.500,- Kč 

 
9. Poplatek za udělení výjimky z náležitostí hřišť: 

až do výše              500,- Kč 
 

10. Pokuta za nesplnění nedostatků náležitostí hřiště: 
až do výše           2.000,- Kč 

 
11. Pokuta za chybějící lékařskou prohlídku hráčů: 

až do výše                300,- Kč 

 
12. Nesplnění náležitostí soupisky družstva: 

– nenastoupení hráče v mistrovském utkání: 
- muži i žáci            300,- Kč (za hráče) 

– nepředložení soupisky na STK v termínu         300,- Kč 
 
 
13. Žádost o změnu rozhodčího: 

- poplatek                       500,- Kč 
 
 
14. Nezaslání odůvodnění nedostavení se družstva k utkání: 
  - poplatek                      200,- Kč 
 
15. Nesplnění povinnosti pořadatele utkání: 

- neposkytnutí občerstvení          až        300,- Kč 
 

16. Nesplnění podmínek požadované licence trenéra: 
  - nesplnění podmínky licence u trenéra      1.000,- Kč 
  - nesplnění podmínky přítomnosti trenéra s požadovanou licencí  

při min. 50-ti % utkáních na lavičce  až     1.000,- Kč  
 
17. Disciplinární poplatky: 
  - za projednání (OP muži)               150,- Kč 
  - za projednání (mládež)               100,- Kč 
  - poplatek při:   

ŽK + ŽK = ČK (u všech OP)               200,- Kč 
      
 
18. Odměna za vítězství družstev v jednotlivých kategoriích: 
  - OP dospělých                4.000,- Kč (pouze v případě postupu do I.B) 
           
  - OP st. a ml. žáků  1. – 3. místo         věcné ceny 
  - OP st.  přípravek 1. – 3. místo         věcné ceny 
  - OP ml. přípravek každý účastník    věcné ceny 
 
19. Neúčast na aktivu nebo semináři OFS 
            - neúčast zástupce klubu na aktivu nebo semináři OFS  500,- Kč 
 
20. Přítomnost cizích osob na hřišti při utkání mládeže, které nejsou uvedeny v ZoU  
                          300,- Kč 
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21. Použití vlastního motorového vozidla: 
- sazba             5,00  Kč/km 

 
 

Při porušení fotbalových norem může řídící orgán uložit další peněžitá plnění v souladu se SŘ FAČR 
hlava I, § 7. 
 
 

 Článek 30 – Vstupné a vstupenky 
 
1. Výši vstupného, jakož i ceny zlevněných a permanentních vstupenek stanoví pořádající oddíl. 
2. Pořádající oddíl je povinen vyvěsit přehled o cenách vstupného na vhodném místě u všech 

pokladen. 
3. Pořádající oddíl umožní bezplatný vstup pro rozhodčí a DS (příp. dohlížecího orgánu OFS) a také 

pro hráče a funkcionáře hostujícího družstva do počtu maximálně 24 osob. 
 
 

 Článek 31 – Odměňování rozhodčích 
 
1. Rozhodčí jsou za řízení utkání odměňováni dle sazebníku, uvedeného v souboru předpisů a v 

příloze tohoto RS. 
 
2. Rozhoduje-li rozhodčí přátelské, přípravné nebo mezinárodní utkání, v němž se utkávají soupeři 

různých kategorií (věkových i výkonnostních), náleží mu odměna dle kategorie družstva 
pořádajícího. 

 
3. Odměna rozhodčích na turnaji musí být uvedena v propozicích turnaje v rozpětí částek 

uvedených v sazebníku dle úrovně kategorií zúčastněných družstev. 
 
 

 Článek 32 – Odměňování DS 
 

DS náleží odměna při mistrovských utkáních ve výši 200,- Kč.  
 
 

 Článek 33 – Společná a závěrečná ustanovení 
 
1. Náhrady a odměny R, AR a DS nebudou vypláceny v hotovosti po utkání, ale budou zaslány po 

vystavení faktury na jejich účty v souladu s novým elektronickým informačním systémem. 
2. V případě, že se utkání neuskuteční, obdrží R, AR a DS pouze cestovné, nikoli odměny dle 

sazebníku. 
3. Pokud není dohodnuto s R jinak, odpovídá za obsazení PR při neúčasti delegovaných AR 

pořádající oddíl. PR nemají nárok na odměnu ani náhrady dle sazebníku či obecně platných 
předpisů. 

 
 
 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
 

1. Tento RS je nedílnou součástí SŘ FAČR platného pro soutěžní ročník 2016/17.  
VV OFS Sokolov si vyhrazuje právo provádět v průběhu soutěží příslušná opatření zajišťující 
regulérní průběh soutěží. 

 
2. Všichni účastnící soutěží, rozhodčí i delegáti jsou povinni řídit se všemi platnými předpisy FAČR, 

jejichž platnost je od 1.7.2016 a dále případnými modifikacemi předpisů, které jsou v kompetenci 
OFS.     
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Přílohy: 
 

1.  Sazebník odměn rozhodčím a delegátům 
2.   Doplňující pravidla pro soutěž starších žáků 
3.   Doplňující pravidla pro soutěž mladších žáků 
4.   Doplňující pravidla pro soutěž starších přípravek 
5.   Doplňující pravidla pro soutěž mladších přípravek 
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Rozlosování okresních soutěží 2016/17 
 

A1A   Okresní přebor mužů 
 
 

 1. FK Stará Chodovská                     SO  11:00  

 2. FK Jindřichovice SO  ÚZ                           

 3. Sport klub Oloví                              SO  15:00  

 4. SK Dolní Rychnov B                       NE  ÚZ  

 5. Spartak Horní Slavkov B                           dle hlášenek  

 6. TJ Lomnice B                                     NE  15:00  

 7. Baník Bukovany                dle hlášenek  

 8. Spartak Chodov B         NE  15:00  

 9. Baník Krásno SO  ÚZ                                        

10. Baník Svatava SO  ÚZ                                       

  

 

Podzim 2016 
 

 

1. kolo (12.)  13.08.2016 17:00     2. kolo (13.)  20.08.2016 17:00    

A1A1201  Svatava - Jindřichovice A1A1301  Bukovany - Svatava 

A1A1202  St.Chodovská - Oloví A1A1302  Lomnice B - Chodov B 

A1A1203  Krásno - D.Rychnov B A1A1303  H.Slavkov B - Krásno 

A1A1204  Chodov B - H.Slavkov B A1A1304  D.Rychnov B - St.Chodovská 

A1A1205  Bukovany - Lomnice B A1A1305  Oloví - Jindřichovice 

 

 

 

 3. kolo ( 1.)  27.08.2016 17:00     4. kolo ( 2.)  03.09.2016 17:00    

A1A0101  St.Chodovská - Svatava A1A0201  Svatava - Lomnice B 

A1A0102  Jindřichovice - Krásno A1A0202  Bukovany - H.Slavkov B 

A1A0103  Oloví - Chodov B A1A0203  Chodov B - D.Rychnov B 

A1A0104  D.Rychnov B - Bukovany A1A0204  Krásno - Oloví 

A1A0105  H.Slavkov B - Lomnice B A1A0205  St.Chodovská - Jindřichovice 

 

 

 

 5. kolo ( 3.)  10.09.2016 17:00     6. kolo ( 4.)  17.09.2016 16:30    

A1A0301  Jindřichovice - Svatava A1A0401  Svatava - Bukovany 

A1A0302  Oloví - St.Chodovská A1A0402  Chodov B - Lomnice B 

A1A0303  D.Rychnov B - Krásno A1A0403  Krásno - H.Slavkov B 

A1A0304  H.Slavkov B - Chodov B A1A0404  St.Chodovská - D.Rychnov B 

A1A0305  Lomnice B - Bukovany A1A0405  Jindřichovice - Oloví 

 

 

 

 7. kolo ( 5.)  24.09.2016 16:30     8. kolo (14.)  28.09.2016 16:30    

A1A0501  Oloví - Svatava A1A1401  Svatava - Oloví 

A1A0502  D.Rychnov B - Jindřichovice A1A1402  Jindřichovice - D.Rychnov B 

A1A0503  H.Slavkov B - St.Chodovská A1A1403  St.Chodovská - H.Slavkov B 

A1A0504  Lomnice B - Krásno A1A1404  Krásno - Lomnice B 

A1A0505  Bukovany - Chodov B A1A1405  Chodov B - Bukovany 
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 9. kolo ( 6.)  01.10.2016 16:00    10. kolo ( 7.)  08.10.2016 16:00    

A1A0601  Svatava - Chodov B A1A0701  D.Rychnov B - Svatava 

A1A0602  Krásno - Bukovany A1A0702  H.Slavkov B - Oloví 

A1A0603  St.Chodovská - Lomnice B A1A0703  Lomnice B - Jindřichovice 

A1A0604  Jindřichovice - H.Slavkov B A1A0704  Bukovany - St.Chodovská 

A1A0605  Oloví - D.Rychnov B A1A0705  Chodov B - Krásno 

 

 

 

11. kolo ( 8.)  15.10.2016 16:00    12. kolo ( 9.)  22.10.2016 15:30    

A1A0801  Svatava - Krásno A1A0901  H.Slavkov B - Svatava 

A1A0802  St.Chodovská - Chodov B A1A0902  Lomnice B - D.Rychnov B 

A1A0803  Jindřichovice - Bukovany A1A0903  Bukovany - Oloví 

A1A0804  Oloví - Lomnice B A1A0904  Chodov B - Jindřichovice 

A1A0805  D.Rychnov B - H.Slavkov B A1A0905  Krásno - St.Chodovská 

 

 

 

13. kolo (10.)  29.10.2016 14:30    14. kolo (11.)  05.11.2016 14:00    

A1A1001  Svatava - St.Chodovská A1A1101  Lomnice B - Svatava 

A1A1002  Krásno - Jindřichovice A1A1102  H.Slavkov B - Bukovany 

A1A1003  Chodov B - Oloví A1A1103  D.Rychnov B - Chodov B 

A1A1004  Bukovany - D.Rychnov B A1A1104  Oloví - Krásno 

A1A1005  Lomnice B - H.Slavkov B A1A1105  Jindřichovice - St.Chodovská 
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E1A   Okresní přebor starších žáků 
 
 

 1. Baník Královské Poříčí                          NE  14:00  

 2. TJ Lomnice                                     SO  10:00  

 3. SK Kraslice/Rotas Rotava               SO  10:00  

 4. Baník Habartov                dle hlášenek  

 5. volné číslo                                            

 6. Olympie Březová                                 dle hlášenek  

 7. Baník Svatava                                   dle hlášenek  

 8. Spartak Chodov           SO  10:30  

 9. FK  Nová Role                           SO  10:00  

10. BU Nové Sedlo/FK Loket  dle hlášenek  

  

 

Podzim 2016 
 

 

1. kolo ( 1.)  27.08.2016 10:00     2. kolo (12.)  30.08.2016 17:00    

E1A0101  Kr.Poříčí - N.Sedlo/Loket E1A1201  N.Sedlo/Loket - Lomnice 

E1A0102  Lomnice - N.Role E1A1202  Kr.Poříčí - Kraslice/Rotava 

E1A0103  Kraslice/Rotava - Chodov E1A1203  N.Role - Habartov 

E1A0104  Habartov - Svatava E1A1204  Chodov - volno 

E1A0105  volno - Březová/Citice E1A1205  Svatava - Březová/Citice 

 

 

 3. kolo ( 2.)  03.09.2016 10:00     4. kolo ( 3.)  10.09.2016 10:00    

E1A0201  N.Sedlo/Loket - Březová/Citice E1A0301  Lomnice - N.Sedlo/Loket 

E1A0202  Svatava - volno E1A0302  Kraslice/Rotava - Kr.Poříčí 

E1A0203  Chodov - Habartov E1A0303  Habartov - N.Role 

E1A0204  N.Role - Kraslice/Rotava E1A0304  volno - Chodov 

E1A0205  Kr.Poříčí - Lomnice E1A0305  Březová/Citice - Svatava 

 

 

 5. kolo ( 4.)  17.09.2016 10:00     6. kolo ( 5.)  24.09.2016 10:00    

E1A0401  N.Sedlo/Loket - Svatava E1A0501  Kraslice/Rotava - N.Sedlo/Loket 

E1A0402  Chodov - Březová/Citice E1A0502  Habartov - Lomnice 

E1A0403  N.Role - volno E1A0503  volno - Kr.Poříčí 

E1A0404  Kr.Poříčí - Habartov E1A0504  Březová/Citice - N.Role 

E1A0405  Lomnice - Kraslice/Rotava E1A0505  Svatava - Chodov 

 

 

 7. kolo (13.)  28.09.2016 10:00     8. kolo ( 6.)  01.10.2016 10:00    

E1A1301  Svatava - N.Sedlo/Loket E1A0601  N.Sedlo/Loket - Chodov 

E1A1302  Březová/Citice - Chodov E1A0602  N.Role - Svatava 

E1A1303  volno - N.Role E1A0603  Kr.Poříčí - Březová/Citice 

E1A1304  Habartov - Kr.Poříčí E1A0604  Lomnice - volno 

E1A1305  Kraslice/Rotava - Lomnice E1A0605  Kraslice/Rotava - Habartov 
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9. kolo ( 7.)  08.10.2016 10:00    10. kolo ( 8.)  15.10.2016 10:00    

E1A0701  Habartov - N.Sedlo/Loket E1A0801  N.Sedlo/Loket - N.Role 

E1A0702  volno - Kraslice/Rotava E1A0802  Kr.Poříčí - Chodov 

E1A0703  Březová/Citice - Lomnice E1A0803  Lomnice - Svatava 

E1A0704  Svatava - Kr.Poříčí E1A0804  Kraslice/Rotava - Březová/Citice 

E1A0705  Chodov - N.Role E1A0805  Habartov - volno 

 

 

 

11. kolo ( 9.)  22.10.2016 10:00    12. kolo (10.)  29.10.2016 10:00    

E1A0901  volno - N.Sedlo/Loket E1A1001  N.Sedlo/Loket - Kr.Poříčí 

E1A0902  Březová/Citice - Habartov E1A1002  N.Role - Lomnice 

E1A0903  Svatava - Kraslice/Rotava E1A1003  Chodov - Kraslice/Rotava 

E1A0904  Chodov - Lomnice E1A1004  Svatava - Habartov 

E1A0905  N.Role - Kr.Poříčí E1A1005  Březová/Citice - volno 

 

 

 

13. kolo (11.)  05.11.2016 10:00       

E1A1101  Březová/Citice - N.Sedlo/Loket   

E1A1102  volno - Svatava   

E1A1103  Habartov - Chodov   

E1A1104  Kraslice/Rotava - N.Role   

E1A1105  Lomnice - Kr.Poříčí   
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E1A   Okresní přebor mladších žáků 
 
 

 1. SK Dolní Rychnov                       PÁ  17:00  

 2. Sokol Teplá              PÁ  17:00  

 3. Baník Královské Poříčí                          PÁ  17:00  

 4. volné číslo                                            

 5. Dynamo Krajková               PÁ  17:00  

 6. TJ Staré Sedlo                                     PÁ  17:00  

 7. Baník Bukovany                PÁ  17:00  

 8. Sport klub Oloví, o.s.                             PÁ  17:00  

 9. TJ Luby                              PÁ  17:00  

10. Slavoj Kynšperk        PÁ  17:00  

  

 

Podzim 2016 
 

 

1. kolo ( 1.)  26.08.2016 17:00     2. kolo (12.)  30.08.2016 17:00    

F1B0101  D.Rychnov - Kynšperk F1B1201  Kynšperk - Teplá 

F1B0102  Teplá - Luby F1B1202  D.Rychnov - Kr.Poříčí 

F1B0103  Kr.Poříčí - Oloví F1B1203  Luby - volno 

F1B0104  volno - Bukovany F1B1204  Oloví - Krajková 

F1B0105  Krajková - St.Sedlo F1B1205  Bukovany - St.Sedlo 

 

 

 3. kolo ( 2.)  02.09.2016 17:00     4. kolo ( 3.)  09.09.2016 17:00    

F1B0201  Kynšperk - St.Sedlo F1B0301  Teplá - Kynšperk 

F1B0202  Bukovany - Krajková F1B0302  Kr.Poříčí - D.Rychnov 

F1B0203  Oloví - volno F1B0303  volno - Luby 

F1B0204  Luby - Kr.Poříčí F1B0304  Krajková - Oloví 

F1B0205  D.Rychnov - Teplá F1B0305  St.Sedlo - Bukovany 

 

 

 5. kolo ( 4.)  16.09.2016 17:00     6. kolo ( 5.)  23.09.2016 17:00    

F1B0401  Kynšperk - Bukovany F1B0501  Kr.Poříčí - Kynšperk 

F1B0402  Oloví - St.Sedlo F1B0502  volno - Teplá 

F1B0403  Luby - Krajková F1B0503  Krajková - D.Rychnov 

F1B0404  D.Rychnov - volno F1B0504  St.Sedlo - Luby 

F1B0405  Teplá - Kr.Poříčí F1B0505  Bukovany - Oloví 

 

 

 7. kolo (13.)  28.09.2016 17:00     8. kolo ( 6.)  30.09.2016 17:00    

F1B1301  Bukovany - Kynšperk F1B0601  Kynšperk - Oloví 

F1B1302  St.Sedlo - Oloví F1B0602  Luby - Bukovany 

F1B1303  Krajková - Luby F1B0603  D.Rychnov - St.Sedlo 

F1B1304  volno - D.Rychnov F1B0604  Teplá - Krajková 

F1B1305  Kr.Poříčí - Teplá F1B0605  Kr.Poříčí - volno 
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 9. kolo ( 7.)  07.10.2016 16:30    10. kolo ( 8.)  14.10.2016 16:30    

F1B0701  volno - Kynšperk F1B0801  Kynšperk - Luby 

F1B0702  Krajková - Kr.Poříčí F1B0802  D.Rychnov - Oloví 

F1B0703  St.Sedlo - Teplá F1B0803  Teplá - Bukovany 

F1B0704  Bukovany - D.Rychnov F1B0804  Kr.Poříčí - St.Sedlo 

F1B0705  Oloví - Luby F1B0805  volno - Krajková 

 

 

11. kolo ( 9.)  21.10.2016 16:30    12. kolo (10.)  28.10.2016 16:00    

F1B0901  Krajková - Kynšperk F1B1001  Kynšperk - D.Rychnov 

F1B0902  St.Sedlo - volno F1B1002  Luby - Teplá 

F1B0903  Bukovany - Kr.Poříčí F1B1003  Oloví - Kr.Poříčí 

F1B0904  Oloví - Teplá F1B1004  Bukovany - volno 

F1B0905  Luby - D.Rychnov F1B1005  St.Sedlo - Krajková 

 

 

13. kolo (11.)  04.11.2016 15:00        

F1B1101  St.Sedlo - Kynšperk   

F1B1102  Krajková - Bukovany   

F1B1103  volno - Oloví   

F1B1104  Kr.Poříčí - Luby   

F1B1105  Teplá - D.Rychnov   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

G1A   Okresní přebor starších přípravek 
 

 1. Sokol Citice                  dle hlášenek  

 2. Slavoj Kynšperk        dle hlášenek  

 3. Spartak Chodov           SO  10:30  

 4. Baník Královské Poříčí                          SO  10:00  hř. UMT                            

 5. Olympie Březová                                 dle hlášenek  

 6. Baník Vintířov                                  dle hlášenek  

 7. SK Dolní Rychnov                       SO  11:00  

 8. Slavoj Kynšperk B dle hlášenek  

 9. TJ Lomnice                                     SO  10:00  

10. Baník Union Nové Sedlo dle hlášenek  

11. Baník Habartov                NE  10:00  

12. Spartak Horní Slavkov                           SO  10:00  

  

 

Podzim 2016 
 

 

 

1. kolo ( 1.)  27.08.2016 10:00     2. kolo ( 2.)  03.09.2016 10:00    

G1A0101  Citice - H.Slavkov G1A0201  H.Slavkov - D.Rychnov 

G1A0102  Kynšperk - Habartov G1A0202  Kynšperk B - Vintířov 

G1A0103  Chodov - Nové Sedlo G1A0203  Lomnice - Březová 

G1A0104  Kr.Poříčí - Lomnice G1A0204  Nové Sedlo - Kr.Poříčí 

G1A0105  Březová - Kynšperk B G1A0205  Habartov - Chodov 

G1A0106  Vintířov - D.Rychnov G1A0206  Citice - Kynšperk 

 

 

 

 3. kolo ( 3.)  10.09.2016 10:00     4. kolo ( 4.)  17.09.2016 10:00    

G1A0301  Kynšperk - H.Slavkov G1A0401  H.Slavkov - Kynšperk B 

G1A0302  Chodov - Citice G1A0402  Lomnice - D.Rychnov 

G1A0303  Kr.Poříčí - Habartov G1A0403  Nové Sedlo - Vintířov 

G1A0304  Březová - Nové Sedlo G1A0404  Habartov - Březová 

G1A0305  Vintířov - Lomnice G1A0405  Citice - Kr.Poříčí 

G1A0306  D.Rychnov - Kynšperk B G1A0406  Kynšperk - Chodov 

 

 

 

 5. kolo ( 5.)  24.09.2016 10:00     6. kolo ( 6.)  01.10.2016 10:00    

G1A0501  Chodov - H.Slavkov G1A0601  H.Slavkov - Lomnice 

G1A0502  Kr.Poříčí - Kynšperk G1A0602  Nové Sedlo - Kynšperk B 

G1A0503  Březová - Citice G1A0603  Habartov - D.Rychnov 

G1A0504  Vintířov - Habartov G1A0604  Citice - Vintířov 

G1A0505  D.Rychnov - Nové Sedlo G1A0605  Kynšperk - Březová 

G1A0506  Kynšperk B - Lomnice G1A0606  Chodov - Kr.Poříčí 
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 7. kolo ( 7.)  08.10.2016 10:00     8. kolo ( 8.)  15.10.2016 10:00    

G1A0701  Kr.Poříčí - H.Slavkov G1A0801  H.Slavkov - Nové Sedlo 

G1A0702  Březová - Chodov G1A0802  Habartov - Lomnice 

G1A0703  Vintířov - Kynšperk G1A0803  Citice - Kynšperk B 

G1A0704  D.Rychnov - Citice G1A0804  Kynšperk - D.Rychnov 

G1A0705  Kynšperk B - Habartov G1A0805  Chodov - Vintířov 

G1A0706  Lomnice - Nové Sedlo G1A0806  Kr.Poříčí - Březová 

 

 

 

 9. kolo ( 9.)  22.10.2016 10:00    10. kolo (10.)  29.10.2016 10:00    

G1A0901  Březová - H.Slavkov G1A1001  H.Slavkov - Habartov 

G1A0902  Vintířov - Kr.Poříčí G1A1002  Citice - Nové Sedlo 

G1A0903  D.Rychnov - Chodov G1A1003  Kynšperk - Lomnice 

G1A0904  Kynšperk B - Kynšperk G1A1004  Chodov - Kynšperk B 

G1A0905  Lomnice - Citice G1A1005  Kr.Poříčí - D.Rychnov 

G1A0906  Nové Sedlo - Habartov G1A1006  Březová - Vintířov 

 

 

 

11. kolo (11.)  05.11.2016 10:00                                        

G1A1101  Vintířov - H.Slavkov           

G1A1102  D.Rychnov - Březová           

G1A1103  Kynšperk B - Kr.Poříčí           

G1A1104  Lomnice - Chodov           

G1A1105  Nové Sedlo - Kynšperk           

G1A1106  Habartov - Citice           
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H1A   Okresní přebor mladších přípravek 
 

 1. SK Kraslice                      NE  10:00  

 2. Slavoj Kynšperk        NE  14:00  

 3. Sokol Citice                  dle hlášenek  

 4. Baník Královské Poříčí                          NE  10:00  hř. UMT                            

 5. SK Dolní Rychnov                       NE  13:00  

 6. TJ Lomnice                                     NE  10:00  

 7. Dynamo Krajková               SO  10:00  

 8. Spartak Chodov           dle hlášenek  

 9. volné číslo                                            

10. Baník Union Nové Sedlo   dle hlášenek  

  

 

Podzim 2016 
 

 

1. kolo ( 2.)  03.09.2016 10:00     2. kolo ( 3.)  10.09.2016 10:00    

H1B0201  Nové Sedlo - Lomnice H1B0301  Kynšperk - Nové Sedlo 

H1B0202  Krajková - D.Rychnov H1B0302  Citice - Kraslice 

H1B0203  Chodov - Kr.Poříčí H1B0303  Kr.Poříčí - volno 

H1B0204  volno - Citice H1B0304  D.Rychnov - Chodov 

H1B0205  Kraslice - Kynšperk H1B0305  Lomnice - Krajková 

 

 3. kolo ( 4.)  17.09.2016 10:00     4. kolo ( 5.)  24.09.2016 10:00    

H1B0401  Nové Sedlo - Krajková H1B0501  Citice - Nové Sedlo 

H1B0402  Chodov - Lomnice H1B0502  Kr.Poříčí - Kynšperk 

H1B0403  volno - D.Rychnov H1B0503  D.Rychnov - Kraslice 

H1B0404  Kraslice - Kr.Poříčí H1B0504  Lomnice - volno 

H1B0405  Kynšperk - Citice H1B0505  Krajková - Chodov 

 

 5. kolo ( 6.)  01.10.2016 10:00     6. kolo ( 7.)  08.10.2016 10:00    

H1B0601  Nové Sedlo - Chodov H1B0701  Kr.Poříčí - Nové Sedlo 

H1B0602  volno - Krajková H1B0702  D.Rychnov - Citice 

H1B0603  Kraslice - Lomnice H1B0703  Lomnice - Kynšperk 

H1B0604  Kynšperk - D.Rychnov H1B0704  Krajková - Kraslice 

H1B0605  Citice - Kr.Poříčí H1B0705  Chodov - volno 

 

 7. kolo ( 8.)  15.10.2016 10:00     8. kolo ( 9.)  22.10.2016 10:00    

H1B0801  Nové Sedlo - volno H1B0901  D.Rychnov - Nové Sedlo 

H1B0802  Kraslice - Chodov H1B0902  Lomnice - Kr.Poříčí 

H1B0803  Kynšperk - Krajková H1B0903  Krajková - Citice 

H1B0804  Citice - Lomnice H1B0904  Chodov - Kynšperk 

H1B0805  Kr.Poříčí - D.Rychnov H1B0905  volno - Kraslice 

 

 9. kolo ( 1.)  29.10.2016 10:00                                        

H1B0101  Kraslice - Nové Sedlo           

H1B0102  Kynšperk - volno           

H1B0103  Citice - Chodov           

H1B0104  Kr.Poříčí - Krajková           

H1B0105  D.Rychnov - Lomnice           
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ADRESÁŘ FOTBALOVÝCH SVAZŮ 

 
FAČR  PRAHA Diskařská 2431/4 

P.O. BOX 11 

160 17  Praha 6 

233 029 111 (ústředna) 

233 029 122 (registrace) 

facr@fotbal.cz 
ŘÍDÍCÍ KOMISE FAČR 

PRO ČECHY 

 

Diskařská 2431/4 

P.O. BOX 11 

160 17  Praha 6 

233 029 142, 233 029 138  

233 029 128 fax 

horejsi@fotbal.cz 
PRAŽSKÝ 

FOTBALOVÝ SVAZ 
Kozí 915/7 

110 15  Praha 1 

605 700 041 

222 314 451 fax 

pfs@fotbalpraha.cz 
STŘEDOČESKÝ KRAJSKÝ 

FOTBALOVÝ SVAZ 
Zátopkova 100/2 

P.O. BOX 40 

160 17  Praha 6 - Břevnov 

233 101 133  

233 101 143 fax 

skfs@cstv.cz 
JIHOČESKÝ KRAJSKÝ 

FOTBALOVÝ SVAZ  
Skuherského 14 

PS 52 

370 04  České Budějovice 

387 316 065 

387 316 092 fax 

eibl.vladimir@volny.cz 
PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ 

FOTBALOVÝ SVAZ 
Úslavská 75 

326 00  Plzeň 

377 245 108 i fax 

pkfs@seznam.cz 
KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ 

FOTBALOVÝ SVAZ 
Dr. Davida Bechera 18 

360 01  Karlovy Vary 

353 236 810, 353 564 125 

353 586 168 fax 

fotbalkv@volny.cz 
ÚSTECKÝ KRAJSKÝ 

FOTBALOVÝ SVAZ 
Vaníčkova 902/11 

400 01  Ústí nad Labem 

739 681 861  

 

ukfs@ukfs.cz 
LIBERECKÝ KRAJSKÝ 

FOTBALOVÝ SVAZ 
Palác Syner 

Rumunská 655/9 

460 01  Liberec 

486 100 031  

486 100 031 fax 

liberecky.kfs@fotbal.cz 
KRÁLOVÉHRADECKÝ 

KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ 
Habrmanova 192 

PS - 22 

501 01  Hradec Králové 

602 276 501 

  

kralovehradeckyKFS@khfotbal.cz 
PARDUBICKÝ KRAJSKÝ 

FOTBALOVÝ SVAZ 
K Vinici 1901  

530 02  Pardubice  

778 000 071 

kfspce@post.cz 
KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ  

VYSOČINA 
Evžena Rošického 6 

586 04 Jihlava 

567 320 657 i fax 

kfs.vysocina@quick.cz 
JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ 

FOTBALOVÝ SVAZ 
Vídeňská 9 

639 00  Brno 

542 212 886 

  

sekretar@jmkfs.cz 
OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ 

FOTBALOVÝ SVAZ 
Na Střelnici 39 

779 11  Olomouc 

602 775 704 

585 220 239 fax 

kfsol@email.cz 
MORAVSKOSLEZSKÝ 

KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ 
náměstí Sv. Čecha 10 

702 00  Ostrava   

596 625 757 i fax 

596 626 790 i fax 

janosko@mskfs.cz 
ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ 

FOTBALOVÝ SVAZ 
Hradská 854 

760 01  Zlín 

577 019 393  

734 447 878 fax 

lukas@kfszlin.cz 
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OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ 

CHEB 
Karlova 997/32 

350 02 Cheb 

354 430 382 i fax 

vvsuch@quick.cz 
OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ 

KARLOVY VARY 
Dr. Davida Bechera 18 

360 01  Karlovy Vary 

353 236 810 

353 586 168 fax 

fotbalkv@cuskv.cz  
OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ 

SOKOLOV 
B.Němcové 1780 

356 01 Sokolov 

352 622 747 fax 

tvus@iol.cz 
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ABECEDNÍ ADRESÁŘ KLUBŮ   
 

4130121   FK Olympie Březová                                 
 Stadión FK Olympie             S: Petr Peterka                   

 35761    Březová                         Mánesova 1668                  

   35605  Sokolov  

HH: tráva             

NH: UMT Baník Sokolov Mob: 602 475 795          

T: 702 288 036 

EP: fkolympie@gmail.cz                                 EP: ppeterka@volny.cz                                  

_______________________________________________________________________________________  

4130011   Tělovýchovná jednota BANÍK BUKOVANY                
 Na Hřišti 84                   S: Martin Severa                  

 35755    Bukovany                        č.p. 43                        

   35755  Bukovany                       

HH:  tráva Mob: 724 440 652          

T: 603 836 737 EP: severa7@seznam.cz                                  

_______________________________________________________________________________________  

4130191   TJ SOKOL CITICE                  
 Citice 3                               S: David Peřina                   

 35601    Sokolov                          Plzeňská 1485                  

   35601  Sokolov                        

HH: tráva   

T: 777 766 213 Mob: 773 867 216          

EP: vmach18@seznam.cz EP: david.perina@seznam.cz                             

_______________________________________________________________________________________  

4130151   Sportovní klub Dolní Rychnov                       
 Hřbitovní 141                  S: Petr Kalabza              

 35604    Dolní Rychnov                   Zahradní 215                  

   35604  Dolní Rychnov                  

HH: tráva           

T: 775 603 092 Mob: 733 641 040          

EP: sk.dolnirychnov@seznam.cz                          EP: kalabzici@centrum.cz                               

                                  

_______________________________________________________________________________________  

4130021   Tělovýchovná jednota Baník Habartov                
 Karla Čapka 834                S: Richard Mašek                      

 35709    Habartov                        Karla Čapka 89/7               

HH: tráva  35709  Habartov                       

NH: písek           

T: 774 418 037 Mob: 725 520 960          

EP: werner.werner@gmail.cz                             EP: masek5@suas.cz , richard.m@seznam.cz                                 

_______________________________________________________________________________________  

4130231   Tělovýchovná jednota Spartak Horní Slavkov, z.s.                           
 Sportovní 868                  S: Martina Hadravská                 

 35731    Horní Slavkov                   Dlouhá 709                   

   35731  Horní Slavkov                  

HH: tráva     

T:  724 431 011 Mob: 602 176 342          

EP: spartak.horni.slavkov@seznam.cz                  EP: martina.had@volny.cz                             

__________________________________________________________________________________ 
4130241   TJ Spartak Chodov, z.s.          
 Tyršova ul.                    S: Petr Vojíř                     

 35735    Chodov                          Čapkova 769                    

   35735  Chodov                         

HH: tráva  

NH: UMT Baník Sokolov            

T: 606 733 189 Mob: 608 777 002          

EP: pojo@seznam.cz                                    EP: p.vojir@centrum.cz                                 

_______________________________________________________________________________________  
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4130321   Fotbalový klub Jindřichovice                       
 č. p. 63                       S: Tomáš Havlík                   

 35705    Jindřichovice                   Lidické nábřeží 191            

HH:  tráva  35601  Sokolov                        

T:  606 179 683 Mob: 733 142 609         

EP: josef.surovy@volny.cz  EP: tomas@havlici.cz                                   

_______________________________________________________________________________________  

4130081   Tělovýchovná jednota Dynamo Krajková, z.s.                         
 č.p. 330                    S: Jitka Lukešová                   

 35708    Krajková              Krajková 5                   

   35708  Krajková                        

HH: tráva              

   Mob: 605 318 933          

T: 721 904 052 EP: lukesovajitka@seznam.cz                                    

__________________________________________________________________________________
4130031   TJ Baník Královské Poříčí, z.s.                          
 Šechetní 231                   S: Viktor Friml                   

 35741    Královské Poříčí                Vítězná 2235                   

   35601  Sokolov                        

HH: tráva  (dorost HH – UMT)           

NH: UMT Mob: 777 575 379          

T: 608 666 685 EP: vfriml@volny.cz                                    

_______________________________________________________________________________________  

4130141   Sportovní klub Kraslice-fotbal                     
 ul.ČSA                         S: Tomáš Procházka                    

 35801    Kraslice                        Skalní 1143/14                    

   35801  Kraslice                       

HH:  tráva Mob: 725 077 501          

   EP: skkraslicefotbal@gmail.com                             

__________________________________________________________________________________
4130041   TJ Baník Krásno                                    
 Kladenská 580                  S: Ing. Jan Masopust                   

 35747    Krásno                          Náměstí 116                    

   35747  Krásno                         

HH:  tráva Mob: 724 170 387          

T: 603 192 080 EP: b.krasno@seznam.cz                                 

_______________________________________________________________________________________  

4130091   Tělovýchovná jednota Slavoj Kynšperk nad Ohří      
 Okružní 514/15                    S: Miloš Munka                    

 35751    Kynšperk                        Františka Palackého 127        

   35751  Kynšperk n.Ohří                

HH: tráva           

T: 721 953 258 Mob: 602 492 977          

EP: mhruby@vez.kyn.justice.cz                            EP: mmunka@tor.cz                                      

_______________________________________________________________________________________  

4130101   Fotbalový klub Loket, z.s.                               
 Sportovní 594                  S: Michal Kolesnáč                

 35733    Loket                           Sportovní 539                  

   35733  Loket                          

HH: tráva           

NH: UMT Královské Poříčí Mob: 737 141 236          

T: 604 235 810, 602 185 776 EP: kolesnac@volny.cz  

EP: fk-loket@seznam.cz                                 

_______________________________________________________________________________________  
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4130131   TJ Lomnice, z.s.                                     
 Sokolovská 224                    S: Jiří Tišl                      

 35601    Lomnice                         Alšova 1740                    

   35601  Sokolov                        

HH: tráva č.1, tráva č.2         

   Mob: 731 191 196          

T: 721 066 423 

EP: jaroslav.slais@cez.cz EP: tisl.j@seznam.cz                                   

_______________________________________________________________________________________   

4110021   TJ Luby, z.s.                                 
 Petra Bezruče 34                       S: Ladislav Fara                

 35137    Luby                   Růžový vrch 599                      

   35137    Luby                   

HH: tráva           

   Mob: 774 089 565         

                              EP: ladislav760@seznam.cz                            

_______________________________________________________________________________________  

4120271   Fotbalový klub Nová Role z.s.                           
 Chodovská ul.                  S: Oldřich Macháček               

 35225    Nová Role                       Svobodova 204                  

HH: tráva  36225  Nová Role                      

NH: škvára          

T:  725 120 674 Mob: 603 983 606          

EP: strejdahajek63@seznam.cz                            EP: fk.novarole@seznam.cz, omachacek52@seznam.cz                              

_______________________________________________________________________________________  

4130161   TJ Baník Union Nové Sedlo, z.s.  
 stadión Edgara Hopfa                 S: Zdeněk Joza               

 Masarykova 534                      Dvořákova 104           

 35734    Nové Sedlo  35601  Lomnice                    

 

HH: tráva 

NH: UMT Královské Poříčí 

T: 604 401 759   Mob: 603 573 804           

EP: bunovesedlo@seznam.cz                              EP: zdenek.joza@seznam.cz                               

___________________________________________________________________________________   

4130171   Sport klub Oloví                                  
 Potoční ul.                   S: Jakub Hofman                   

 35707    Oloví                          Hory 32                 

   35707 Oloví                         

           

HH: tráva Mob: 777 970 435          

   EP: jakub.hofman@seznam.cz                             

_______________________________________________________________________________________  

4130271   T.J. ROTAS Rotava                                  
 Sídliště 738                   S: David Kaszai                   

 35701    Rotava                          Nová Plzeň 428                 

   35701  Rotava                         

HH: UMT           

  Mob: 721 823 063          

T: 723 493 047, 777 884 450, 605 253 288 EP: jan.hhanzlik@seznam.cz  

EP: fotbalrotava@gmail.com                           

_______________________________________________________________________________________  

4130361   FK Baník Sokolov a.s.                              
 Jednoty 1628                   S: Bc. David Palla                    

 35601    Sokolov                         Jednoty 1628               

HH: UMT Sokolov (u sp.haly)  35605  Sokolov                        

NH: tráva (u sp.haly)         

T: 352 669 718 Mob: 724 431 071          

EP: banik@fksokolov.cz                                 EP: david.palla@fksokolov.cz                           

_______________________________________________________________________________________ 
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4130251   Fotbalový klub Stará Chodovská                     
 Stará Chodovská 52                        S: Martin Hejna                   

 35735    Chodov                          Dvořákova 1089                

   35735  Chodov                         

HH: tráva           

T: 777 284 474 Mob: 603 702 221         

EP: josef.fichtner4@seznam.cz EP: martin.hejna@centrum.cz                               

_______________________________________________________________________________________  

4110231   TJ Sokol Stará Voda                                 
 Stará Voda 83                     S: Petr Kuna                

 35301   Mariánské Lázně                   Stará Voda 11                      

   35301   Mariánské Lázně                   

HH: tráva D.Žandov           

   Mob: 603 549 239         

                              EP: kuna.petr@seznam.cz                            

_______________________________________________________________________________________  

4130261   TJ Staré Sedlo                                     
 Sokolovská ul.                 S: Bronislav Jokeš                

 35746    Staré Sedlo                     Šachetní 125                   

   35746  Staré Sedlo                    

HH:  tráva Mob: 724 804 456          

T: 777 125 126 EP: bronislav.jokes@centrum.cz 

EP: info@firsoft.eu                             

_______________________________________________________________________________________  

4130061   TJ Baník Svatava                                   
 Sportovní 220                  S: Václav Zetek                   

 35703    Svatava                         U Přádelny 429                 

   35703  Svatava                        

HH: tráva            

NH: škvára  Mob: 724 132 307          

   EP: zetekv@seznam.cz                                   

_______________________________________________________________________________________  

4110441   TJ Sokol Teplá z.s.                                  
 U Hřiště 593                       S: Rudolf Káva                    

 36461    Teplá                        Školní 547                      

HH: tráva č.1  36461    Teplá                       

            

T: 602 576 062 Mob: 724 751 361          

                           EP: rudakava@centrum.cz                          

_______________________________________________________________________________________  

4130071   TJ Baník Vintířov                                  
 č.p. 62                        S: Pavel Vašek                    

 35744    Vintířov                        č.p.   75                      

HH: tráva č.1  35744  Vintířov                       

NH: tráva č.2           

T: 720 333 709 Mob: 724 256 450          

                           EP: fkbanikvintirov@seznam.cz                          

__________________________________________________________________________________

_____  
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Příloha č. 1:   

 

Sazebník odměn rozhodčích 

Soutěže řízené KFS 

 

       

 Druh soutěže Utkání mistrovské 

Utkání Utkání 

přátelské, turnaje přátelské, turnaje 

      norm. hrací čas zkrác. hrací čas 

  HR AS HR AS HR AS 

 Dospělí             

 výběry KFS X X 250 150 80 50 

 krajský přebor 900 600 150 100 80 50 

 I. A třída 700 450 120 80 60 50 

 I. B třída 600 400 100 50 60 50 

 Dorost       

 výběry KFS X X 200 100 80 50 

 krajský přebor 400 250 100 50 80 50 

 krajská soutěž  350 250 80 50 60 50 

 ostatní dorost. soutěže 350 250 80 50 60 50 

 Žáci       

 výběry KFS X X 200 100 60 50 

 krajský přebor starších žáků 300 200 
50 30 50 30 

 krajský přebor mladších žáků 250 200 

 ostatní žákovské soutěže 250 150 50 30 40 20 

 Minifotbal 100 X 60 x 40 X 

 Ženy       

 výběry KFS X X 80 50 40 30 

 krajská soutěž 200 100 40 30 30 20 

 

Odměna Delegátům svazu u soutěží řízených KFS – do 400 Kč 

 

 

Sazebník odměn rozhodčích 

Soutěže řízené OFS 

 

Druh soutěže 
Utkání mistrovské 

Utkání přátelské, 
turnaje  

norm. hrací čas 

Utkání přátelské, 
turnaje zkrácený 

 hrací čas 

HR AS HR AS HR AS 

Dospělí 

výběry OFS x x 150 80 50 30 

okresní přebor (II. třída) 500 300 100 50 50 30 

Okresní soutěže (III.a IV.tř.) 400 250 80 50 50 30 

Dorost 

výběry OFS x x 100 50 50 30 

ostatní soutěže (II., III. , IV. tř) 300 200 60 30 30 20 

Žáci 

výběry OFS x x 100 50 50 30 

okresní soutěže 250 150 50 30 30 20 

minifotbal 100 x 50 x 30 x 

 

 

Odměna Delegátům svazu u soutěží řízených OFS – do 200 Kč 
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Sazebník odměn rozhodčích 

Pohár FAČR 

 

  HR AS 

utkání řízená OFS -  okresní pohár     200    120 

utkání řízená KFS oblastní, městský pohár     500    300 

utkání řízená FAČR 

předkolo     600    350 

1.-4.kolo   1.000    500 

čtvrtfinále a semifinále   5.000 2.500 

finále 17.000 10.000 

 
Poznámka: 
V pohárových utkáních žáků a dorostu v okresním, krajském a župním kole se vyplácí rozhodčímu náhrada 
ve stejné výši jako náhrada za řízení utkání okresního, krajského a župního přeboru žáků a dorostu 
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Příloha č. 2 

 
DOPLŇUJÍCÍ PRAVIDLA FOTBALU  PRO SOUTĚŽ GAZZASPORT OKRESNÍ PŘEBOR  

STARŠÍCH ŽÁKŮ 
platí od 1.7. 2014 do odvolání 

 

Pozn.: Každý bod těchto pravidel přípravek doplňuje nebo upřesňuje  příslušné pravidlo 
základních “Pravidel fotbalu, vydaných FAČR”. Pokud není uvedeno jinak platí tyto základní 
pravidla v plném rozsahu.   
Hrací plocha: Hrací plocha je široká dle klasického fotbalového hřiště a co se týká délky tak je 

zkrácená o pokutové území, hraje se tedy tzv. „od vápna k vápnu“. Půlicí čára je namalována klasicky 

jako na celém hřišti. 

Pokutové území: viz nákres, šířka jako u klasického hřiště a délka 9 m a je vyznačeno minimálně  

     přerušovanou čarou (nebo pomocí met); pokutový kop se provádí ze vzdálenosti 

     9 m; brankové území je vyznačeno pokutovým obloukem klasického hřiště 

Branky: Rozměry – 2 metry výška, 5 metrů šířka. Branka musí být opatřena sítěmi. 

Míč: Hraje se zásadně míčem velikosti č. 5. 

Hráči: Počet hráčů 7 + 1. Utkání nesmí být zahájeno pokud některé z družstev má méně než 7 hráčů. 

Totéž platí i v souvislosti s předčasným ukončením utkání pro nedostatečný počet hráčů družstva. 

Střídat je v průběhu utkání dovoleno všem hráčům napsaných v zápise, přičemž vystřídaní hráči se 

mohou opětovně zapojit do hry. Střídání smí být provedeno v přerušené hře se souhlasem rozhodčího 

v souladu se základními pravidly fotbalu. 

Výstroj hráčů: neomezeně dle pravidel fotbalu. 

Rozhodčí: Delegaci rozhodčího provádí KR OFS v souladu s elektronickým informačním systémem. 

Při utkání se používá Zápis o utkání dle čl. 8 tohoto RS, kde se vyplňují všechny předepsané údaje 

(včetně střelců branek). Pomezní rozhodčí se při utkáních  starších žáků nepoužívají.   

Doba hry: 2x35 min. Poločasová přestávka 15 minut. 

Upozornění: V průběhu utkání je přísný zákaz vstupu rodičům hráčů na hrací plochu. 

V případě porušení bude klub trestán pokutou dle sazebníku. 
 

Plánek hřiště 

 

9m

5
 x

 2
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Příloha č. 3 
 

DOPLŇUJÍCÍ PRAVIDLA FOTBALU  PRO SOUTĚŽ OKRESNÍ PŘEBOR  MLADŠÍCH ŽÁKŮ 
platí od 1.7. 2014 do odvolání 

 

 

Hrací plocha: Rozměry hřiště jsou  45 x 25 metrů. Střed hrací plochy se vyznačí křížem o délce čáry 

0,5 m nebo bodem o průměru 22 cm. Branka normální hrací plochy (pokud nelze odstranit) není 

součástí hrací plochy. Z důvodu bezpečnosti hráčů je doporučeno obalit tyče této branky měkkým 

materiálem (do 1,5 m). Rohové praporky se nepoužívají. Lavičky pro příslušníky družstva nemusí být 

při utkání k dispozici. V případě, že budou použity přenosné lavičky (pro min. 6 osob) musí být 

umístěny podél pomezní čáry (vedle branky normální hrací plochy). Lavičky normální hrací plochy se 

nepoužívají. 

 

 

Pokutové území: Pokutové území 15 x 7 metrů. Značka pokutového kopu se vyznačí 7 m od 

brankové čáry v ose středu branky bodem o průměru 22 cm.   

 

 

Branky: Rozměry - 2 m výška a 5 m šířka. Branky musí opatřeny sítěmi.  

 

 

Míč: Hraje se zásadně míčem o velikosti “4”. To se týká i náhradních míčů. 

 

 

Hráči: Počet hráčů 5 + 1. Každé družstvo má nejvýše 6 (šest) hráčů, z nichž jeden musí být brankář. 

Utkání nesmí být zahájeno pokud některé z družstev má méně než 5 (pět) hráčů. Totéž platí i 

v souvislosti s předčasným ukončením utkání pro nedostatečný počet hráčů družstva. Střídat je 

v průběhu utkání dovoleno  všem hráčům napsaných v zápise, přičemž vystřídaní hráči se mohou 

opětovně zapojit do hry, tzv. hokejové střídání. 

 

 

Výstroj hráčů: Není dovoleno hrát s kopačkami s vyměnitelnými kolíky. 

 

 

Rozhodčí: Delegaci rozhodčího provádí KR OFS v souladu s elektronickým informačním systémem. 

Při utkání se používá Zápis o utkání dle čl. 8 tohoto RS, kde se vyplňují všechny předepsané údaje 

(včetně střelců branek). Pomezní rozhodčí se při utkáních  starších žáků nepoužívají.   

 

Doba hry: 2x30 min.  Poločasová přestávka 15 minut.  

 

Hra Brankáře: Malá domů je zakázána. Platí jak pro přihrávku nohou, tak pro autové vhazování.  

Kop od branky: Provádí brankář nebo hráč a to výkopem nebo vyhozením. Brankář přitom nesmí 

opustit pokutové území. Pokud brankáři při kopu od branky vypadne míč z ruky uvnitř pokutového 

území, smí jej rozehrát již pouze nohou. Hráči soupeře musí být při kopu od branky mimo pokutové 

území. Při kopu od branky (výkopem nebo vyhozením) brankář nesmí přehodit půlicí čáru bez doteku 

míče s hráčem nebo hrací plochou na vlastní polovině. Porušení tohoto pravidla se trestá nepřímým 

volným kopem (dále jen NVK). 

Volné kopy: Vzdálenost hráčů soupeře od míče při zahrávání přímých nebo nepřímých volných kopů 

je stanoveno na 5 metrů. Současně však platí pravidlo, že při takovém kopu nesmí stát hráč před 

soupeřovým brankářem ve vzdálenosti 2 metrů, tak aby brankář měl prostor pro výkon své činnosti. 
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Ofsajd: Toto pravidlo se neuplatňuje. 

 

 

Upozornění: V průběhu utkání je přísný zákaz vstupu rodičům hráčů na hrací plochu. 

V případě porušení bude klub trestán pokutou dle sazebníku. 
 

 

 

PLÁNEK HŘIŠTĚ 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7m

5 m
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Příloha č. 4 
 

DOPLŇUJÍCÍ  PRAVIDLA  FOTBALU  PRO  SOUTĚŽ OKRESNÍ  PŘEBOR  STARŠÍCH 
PŘÍPRAVEK 

platí od 1.7. 2014 do odvolání 
 

 

Hrací plocha: Rozměry hřiště jsou 45 x 25 metrů. Střed hrací plochy se vyznačí křížem o délce čáry 

0,5 m nebo bodem o průměru 22 cm. Branka normální hrací plochy (pokud nelze odstranit) není 

součástí hrací plochy. Z důvodu bezpečnosti hráčů je doporučeno obalit tyče této branky měkkým 

materiálem (do 1,5 m). Rohové praporky se nepoužívají. Lavičky pro příslušníky družstva nemusí být 

při utkání k dispozici. V případě, že budou použity přenosné lavičky (pro min. 6 osob) musí být 

umístěny podél pomezní čáry (vedle branky normální hrací plochy). Lavičky normální hrací plochy se 

nepoužívají. 

 

 

Pokutové území: Pokutové území 15 x 7 metrů. Značka pokutového kopu se vyznačí 7 m od 

brankové čáry v ose středu branky bodem o průměru 22 cm.   

 

 

Branky: Rozměry - 2 m výška a 5 m šířka. Branky musí opatřeny sítěmi.  

 

 

Míč: Hraje se zásadně míčem o velikosti „4” nebo odlehčená „4“. To se týká i náhradních míčů. 

 

 

Hráči: Počet hráčů 5 + 1. Každé družstvo má nejvýše 6 (šest) hráčů, z nichž jeden musí být brankář. 

Utkání nesmí být zahájeno, pokud některé z družstev má méně než 5 (pět) hráčů. Totéž platí i 

v souvislosti s předčasným ukončením utkání pro nedostatečný počet hráčů družstva. Střídat je 

v průběhu utkání dovoleno všem hráčům napsaných v zápise, přičemž vystřídaní hráči se mohou 

opětovně zapojit do hry, tzv. hokejové střídání. 

 

 

Výstroj hráčů: Není dovoleno hrát s kopačkami s vyměnitelnými kolíky. 

 

 

Rozhodčí: Rozhodčího pro kategorii starších přípravek zajišťuje domácí družstvo. Při utkání se 

používá Zápis o turnaji dle čl.8 tohoto RS, kde se vyplňují všechny předepsané údaje (včetně střelců 

branek).  

 

 

Doba hry: 2x25 min. Poločasová přestávka 15 minut.  

 

Hra Brankáře: Malá domů je zakázána. Platí jak pro přihrávku nohou, tak pro autové vhazování.  

Kop od branky: Provádí brankář nebo hráč a to výkopem nebo vyhozením. Brankář přitom nesmí 

opustit pokutové území. Pokud brankáři při kopu od branky vypadne míč z ruky uvnitř pokutového 

území, smí jej rozehrát již pouze nohou. Hráči soupeře musí být při kopu od branky mimo pokutové 

území. Při kopu od branky (výkopem nebo vyhozením) brankář nesmí přehodit půlicí čáru bez doteku 

míče s hráčem nebo hrací plochou na vlastní polovině. Porušení tohoto pravidla se trestá nepřímým 

volným kopem (dále jen NVK). 
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Volné kopy: Vzdálenost hráčů soupeře od míče při zahrávání přímých nebo nepřímých volných kopů 

je stanoveno na 5 metrů. Současně však platí pravidlo, že při takovém kopu nesmí stát hráč před 

soupeřovým brankářem ve vzdálenosti 2 metrů, tak aby brankář měl prostor pro výkon své činnosti. 

 

 

Ofsajd: Toto pravidlo se neuplatňuje. 

 

 

Upozornění: V průběhu utkání je přísný zákaz vstupu rodičům hráčů na hrací plochu. 

V případě porušení bude klub trestán pokutou dle sazebníku. 

 
 

PLÁNEK HŘIŠTĚ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7m

5 m
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Příloha č. 5 
 

DOPLŇUJÍCÍ  PRAVIDLA  FOTBALU  PRO  SOUTĚŽ OKRESNÍ  PŘEBOR  MLADŠÍCH 
PŘÍPRAVEK 

platí od 1.7. 2014 do odvolání 
 

 

Hrací plocha: Rozměry hřiště jsou 45 x 25 metrů. Střed hrací plochy se vyznačí křížem o délce čáry 

0,5 m nebo bodem o průměru 22 cm. Branka normální hrací plochy (pokud nelze odstranit) není 

součástí hrací plochy. Z důvodu bezpečnosti hráčů je doporučeno obalit tyče této branky měkkým 

materiálem (do 1,5 m). Rohové praporky se nepoužívají. Lavičky pro příslušníky družstva nemusí být 

při utkání k dispozici. V případě, že budou použity přenosné lavičky (pro min. 6 osob) musí být 

umístěny podél pomezní čáry (vedle branky normální hrací plochy). Lavičky normální hrací plochy se 

nepoužívají. 

 

 

Pokutové území: Pokutové území 15 x 7 metrů. Značka pokutového kopu se vyznačí 7 m od 

brankové čáry v ose středu branky bodem o průměru 22 cm.   

 

 

Branky: Rozměry - 2 m výška a 5 m šířka. Branky musí opatřeny sítěmi.  

 

 

Míč: Hraje se zásadně míčem o velikosti „3” nebo odlehčená „4“. To se týká i náhradních míčů. 

 

 

Hráči: Počet hráčů 5 + 1. Každé družstvo má nejvýše 6 (šest) hráčů, z nichž jeden musí být brankář. 

Utkání nesmí být zahájeno, pokud některé z družstev má méně než 5 (pět) hráčů. Totéž platí i 

v souvislosti s předčasným ukončením utkání pro nedostatečný počet hráčů družstva. Střídat je 

v průběhu utkání dovoleno všem hráčům napsaných v zápise, přičemž vystřídaní hráči se mohou 

opětovně zapojit do hry, tzv. hokejové střídání. 

 

 

Výstroj hráčů: Není dovoleno hrát s kopačkami s vyměnitelnými kolíky. 

 

 

Rozhodčí:  Rozhodčího pro kategorii starších přípravek zajišťuje domácí družstvo. Při utkání se 

používá Zápis o turnaji dle čl.8 tohoto RS, kde se vyplňují všechny předepsané údaje (včetně střelců 

branek).  

 

 

Doba hry: 2x20 min.  Poločasová přestávka 15 minut.  

 

 

Hra Brankáře: Malá domů je povolena. Platí jak pro přihrávku nohou, tak pro autové vhazování.  

Kop od branky: Provádí brankář nebo hráč a to výkopem nebo vyhozením. Brankář přitom nesmí 

opustit pokutové území. Pokud brankáři při kopu od branky vypadne míč z ruky uvnitř pokutového 

území, smí jej znovu vzít do ruky a rozehrát. Hráči soupeře musí být při kopu od branky mimo 

pokutové území. Při kopu od branky (výkopem nebo vyhozením) brankář nesmí přehodit půlicí čáru 

bez doteku míče s hráčem nebo hrací plochou na vlastní polovině. Porušení tohoto pravidla se trestá 

nepřímým volným kopem (dále jen NVK). 
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Volné kopy: Vzdálenost hráčů soupeře od míče při zahrávání přímých nebo nepřímých volných kopů 

je stanoveno na 5 metrů. Současně však platí pravidlo, že při takovém kopu nesmí stát hráč před 

soupeřovým brankářem ve vzdálenosti 2 metrů, tak aby brankář měl prostor pro výkon své činnosti. 

 

 

Ofsajd: Toto pravidlo se neuplatňuje. 

 

 

Upozornění: V průběhu utkání je přísný zákaz vstupu rodičům hráčů na hrací plochu. 

V případě porušení bude klub trestán pokutou dle sazebníku. 

 

 

PLÁNEK HŘIŠTĚ 
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Okresní fotbalový svaz  Sokolov 
 

Boženy Němcové 1780 

356 01  SOKOLOV 

 

 

tel.  352 622 747 

fax 352 622 747 

  

e-mail: tvus@iol.cz 

internetové stránky: www.fotbal.cz  

číslo účtu: KB Sokolov 107-296980297/0100 

IČ: 22882502 
 

 
 


