OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ
ČESKÉ BUDĚJOVICE

ROZPIS
MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ FOTBALU
OFS ČESKÉ BUDĚJOVICE
2016 – 2017
URČENO :
a) všem klubům, hrajícím soutěţe OFS Č.Budějovice
b) rozhodčím OFS Č.Budějovice
c) členům VV OFS Č.Budějovice a jeho odborných komisí
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Úvodní a textová část
Termínová listina
Rozlosování soutěţí
Výtah pravidel „Malých forem fotbalu“
Adresář organizačních pracovníků klubů
Adresář rozhodčích

SEKRETARIÁT :

Nám. Přemysla Otakara II. č. 33, 370 01 České Budějovice
Tel.: 387 312 807, mobil: 723 505 600
E-mail : ofs.cb@seznam.cz , www.fotbal.cz
Číslo účtu OFS Č.Budějovice : 107- 300170247/0100 KB
IČ : 22882871

Miroslav Šmejkal
předseda STK OFS Č.Budějovice

Ing. Jiří Kureš
předseda VV OFS Č.Budějovice
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Karel Franěk
sekretář OFS Č.Budějovice

VV OFS Č.Budějovice
Předseda VV OFS
Lektor pravidel FAČR

: Ing. Kureš Jiří

Mobil : 724 100 563
E-mail : jkures@seznam.cz

Místopředseda VV OFS
(+ předseda KM)

: Šolc Libor

Mobil : 603 497 811
E-mail : libous.solc@seznam.cz

Člen VV OFS
(+ předseda DK)

: Čapek Jan

Mobil : 724 094 844
E-mail : capekjan@email.cz

Člen VV OFS
(marketinková činnost)

: Ing. Kubeš Jiří

Mobil : 603 712 691
E-mail : ing.kubes@seznam.cz

Člen VV OFS
(+ Předseda TMK)

: Bernát Ladislav

Mobil : 731 688 411
E-mail : bernat@cb.cizp.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Předseda KR OFS

: Franěk Karel

Mobil : 602 188 861
E-mail : ofs.cb@seznam.cz

Předseda RK OFS

: Ing. Frantík Jan

Mobil : 737 203 934
E-mail : jan.frantik@europasta.eu

Předseda STK

: Šmejkal Miroslav

Mobil 601 341 073
E-mail : smejkal@zliv.net

Sekretariát OFS Č.Budějovice : Franěk Karel sekretář OFS Tel. 387 312 807, mob.: 723 505 600
E-mail: ofs.cb@seznam.cz,
www.fotbal.cz

Sekretariát KFS Jč. kraje: Skuherského 14, 370 01 Č.Budějovice, tlf.: 777 268 716, 777 268 713, e-mail :
eibl.vladimir@volny.cz
Fotbalová asociace České republiky tel: 233 029 111-ústředna, fax : 233 353 107, e-mail: facr@fotbal.cz
Diskařská 100, P.O.Box 11, 160 17 Praha 6 – Strahov
FAČR - Řídicí komise soutěţí v Čechách, tel: 233 029 142 , 233 029 135, fax : 233 029 128
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SCHŮZE A SLOŢENÍ KOMISÍ :
(VV OFS a všechny komise zasedají v místnostech ČUS, Nám.Přemysla Otakara II. č. 33)
VV OFS : jedenkrát měsíčně od 17,00 hod.
STK : kaţdou středu (v sezóně) od 10,00 hod.
Předseda: Šmejkal Miroslav
Členové: Šafránek František, Ferebauer Milan, Čečka Milan, Svoboda Zdeněk
DK : kaţdou středu (v sezóně) od 16,00 hodin + dle potřeby
Předseda: Čapek Jan
Členové: Kusbach Miroslav, Dudek Josef, Brom Václav, Soukal Jindřich
TMK : dle potřeby
Předseda: Bernát Ladislav
Členové: Kubal Virgil, Grosser Bohuslav, Fiktus František
KR: dle potřeby
Předseda: Franěk Karel
Členové: Šnajder Vlastimil, Hora Karel, Mgr. Jindrlová Brigita
KM : jedenkrát měsíčně
Předseda: Šolc Libor
Členové: Mertl František, Neuţil Marek, Skopec Dušan, Vítovec Petr, Horejš David
RK : dle potřeby
Předseda: Ing.Frantík Jan
Členové: Smrček Martin, Ferebauer Milan.
Zajišťování marketinkové činnosti - Průcha Michal

ÚŘEDNÍ HODINY SEKRETARIÁTU OFS Č.BUDĚJOVICE
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

7.30
7.30
7.30
7.30

-

15.00 hod.
13.00 hod.
15.00 hod.
14.00 hod.

Přehled používaných zkratek v Rozpisu mistrovských soutěží :

FAČR - Fotbalová asociace České republiky
VV OFS Č.Budějovice - Výkonný výbor OFS Č.Budějovice
ORK - odvolací a revizní komise
DK - disciplinární komise
STK - sportovně technická komise
KR - komise rozhodčích
RK - revizní komise
TMK - trenérsko metodická komise
KM - komise mládeţe
RMS - rozpis mistrovských soutěţí
SŘF - soutěţní řád fotbalu
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I. Řízení mistrovských soutěţí
Článek 1 – Základní ustanovení
1. Mistrovské soutěţe všech věkových kategorií se řídí „Soutěţním řádem fotbalu“ a tímto „Rozpisem mistrovských
soutěţí fotbalu“. Porušení nebo nedodrţení těchto předpisů bude postihováno herními důsledky, pořádkovými pokutami a
disciplinárními tresty. Mistrovské soutěţe ve všech věkových kategoriích řídí STK.
2. Startovné .
Pro účastníky mistrovských soutěţí a jejich druţstva se stanovuje startovné (SŘF)
Klubům, které mají v soutěţích druţstvo muţů, je startovné stanoveno takto:
OP muţi
- 800,- Kč
III.třída muţi - 700,- Kč
IV.třída muţi - 600,- Kč
Startovné bude pouţito na zabezpečení dlouhodobé soutěţe ţáků OFS 11 a 12ti letých.
Kluby, které mají v soutěţích OFS Č.Budějovice pouze mládeţnické druţstvo, startovné nehradí.
Klubům bude startovné určeno na Sběrném účtu.
3. Termínová listina
Termínová listina soutěţe je seznam termínů utkání soutěţe schválených řídícím orgánem.
Termíny utkání jsou závazné pro všechna druţstva příslušné soutěţe.

Článek 2 - Organizace mistrovských soutěţí
1. Přehled soutěţí řízených OFS Č.Budějovice:
A1A
A2A
A2B
A3A
E1A
F1A
G1A
G2A
G2B
H1A
H2A
H2B

Okresní přebor muţů II.třída
Okresní soutěţ muţů III.třída skupina A
Okresní soutěţ muţů III.třída skupina B
Okresní soutěţ muţů IV.třída
Okresní přebor starší ţáci
Okresní soutěţ mladší ţáci (7 + 1) F1A /skupina A, F1B/skupina B
Okresní přebor starší přípravka/ skupina A (5 + 1)
Okresní přebor starší přípravka/ skupina B (5 + 1)
Okresní přebor starší přípravka/ skupina C (5 + 1)
Okresní přebor mladší přípravka/ skupina A (4 + 1)
Okresní přebor mladší přípravka/ skupina B (4 + 1)
Okresní přebor mladší přípravka/ skupina C (4 + 1)

2.Základní systém soutěţí:
Soutěţe se hrají systémem kaţdý z kaţdým dvoukolově. Není přípustné, aby se některá utkání hrála 2x na hřišti jednoho
soupeře, je pouze moţná dohoda soupeřů o změně pořadatelství.
V podzimním rozlosování je klub uvedený na prvním místě pořadatelem.
V jarním rozlosování je pořadatelem druţstvo v obráceném pořadí.
Tabulky u soutěţí mladší a starší přípravky budou vedeny pouze orientačně a budou slouţit pro vyhlášení vítěze příslušné
soutěţe.
Hrací doba v soutěţích OFS České Budějovice:
- soutěţe muţů
2 x 45 minut
- soutěţe starších ţáků
2 x 35 minut
- soutěţe mladších ţáků
2 x 30 minut
- soutěţe starších přípravek
2 x 25 minut
- soutěţe mladších přípravek
2 x 20 minut
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3.Postupující a sestupující:
Okresní přebor muţi: 1 skupina – 14 účastníků – vítěz postupuje do soutěţí JčKFS
A

B

C

D

1.Počet druţstev OP
14 14 14 14
2.Sestupující z I.B třídy
0 +1 +2 +3
3.Postupující do I.B třídy
-1 -1 -1 -1
4.Postupující ze III.třídy
+2 +2 +2 +2
5.Sestupující z OP
-1 -2 -3 -4
Okresní soutěţ muţi III.třída :
2 skupiny A a B – 22 účastníků (kaţdá skupina 11 účastníků), do OP muţů postupují vítězové obou skupin A a B
A

1.Počet druţstev OS III.třída
2.Sestupující z OP
3.Postupující do OP
4.Postupující ze IV.třídy
5.Sestupující ze III.třídy
Okresní soutěţ muţi IV.třída:
Okresní přebor starších ţáků:
Okresní přebor mladších ţáků:
Okresní přebor st.přípravka:
Okresní přebor ml.přípravky:

B

22
+1
-2
+3
-2

C

22 22
+2 +3
-2 -2
+2 +1
-2 -2

D

22
+4
-2
+1
-3

1 skupina - 7 účastníků - postupují druţstva dle rozpisu viz III.třída.
1 skupina - 8 účastníků - vítěz má právo postoupit do soutěţí Jč KFS
2 skupiny - 16 účastníků - bez postupu
3 skupiny - 32 účastníků - druţstva se mohou přihlásit do soutěţe Jč KFS
4 skupiny - 40 účastníků - bez postupu

V případě, ţe klub má v soutěţích více druţstev v jedné věkové kategorii, postupuje se v případě sestupu a postupu
v souladu s ustanovením Soutěţního řádu fotbalu. V soutěţním ročníku 2017/2018 bude uplatněna zásada, ţe v případě
většího počtu druţstev více jak 14 dle dodaných přihlášek ve IV..třídě, vyhrazuje si OFS Č.Budějovice moţnost rozšíření
skupin III.třídy muţů na 14 postupem více muţstev ze IV.třídy. Bude-li i po této úpravě počet přihlášek ve IV.třídě muţů
větší jak 14, vyhrazuje si OFS Č.Budějovice moţnost rozdělení druţstev na dvě skupiny podle územního uspořádání
s moţností rozlosování systému kaţdý s kaţdým čtyřkolově.
4. Pořadí druţstev v soutěţích a hodnocení výsledků:
Za vítězství v utkání se druţstvu přidělují 3 body, za nerozhodný výsledek v utkání se oběma druţstvům přiděluje 1 bod.
Kontumační výsledky se hodnotí 3 body (poraţený 0 bodů).
U soutěţí OP starších a mladších ţáků je v případě nerozhodného výsledku uplatněn postup pro určení vítěze utkání tak,
ţe o vítězi rozhodne provádění kopu z pokutové značky (5 hráčů z kaţdého druţstva).
Vítězi kopů bude přidělen 1 bod navíc – celkově 2 body. Postup provádění kopů – viz. Pravidla fotbalu platná od
1.7.2016 – příloha.
Kdyţ mají po odehrané soutěţi dvě nebo více druţstev stejný počet bodů, rozhoduje o jejich pořadí větší počet bodů
získaných ve vzájemných utkání. Jestliţe je stejný, rozhoduje nejdříve lepší brankový rozdíl ve vzájemných utkání a
posléze větší počet branek vstřelený ve vzájemných utkání. Dále viz SŘF. V průběhu soutěţe se pořadí druţstev
v případě, ţe mají stejný počet bodů, stanoví podle lepšího brankového rozdílu a kdyţ je stejný, zaujme vyšší pořadí to
druţstvo, které v dosud odehrané soutěţi vstřelilo větší počet branek (SŘF). Ostatní případy, které mohou nastat po
ukončení soutěţí, se řeší v souladu s ustanovením Soutěţního řádu fotbalu.

Článek 3 – Podmínky pro účast klubů v mistrovských soutěţích
1.Všeobecné podmínky.
Podáním přihlášky do soutěţí se klub zavazuje řídit se všemi ustanoveními SŘF, RMS 2016/2017, Pravidel fotbalu
platných od 1.7.2016, Pravidel fotbalu malých forem 2016 a ostatními předpisy FAČR včetně změn a dodatků, jakoţ i
rozhodnutími VV OFS Č.Budějovice a odborných komisí OFS Č.Budějovice. Působení osob ve FAČR a v ní
organizovaných soutěţí se s účinností od 1.7.2012 řídí „Prováděcí směrnicí k ustanovení čl.3./odst.2) stanov FAČR“.
Členy FAČR musí být: hráči, trenéři, rozhodčí, jednotlivci vykonávající funkce v soutěţích, členové statutárních orgánů
klubů, členové orgánů FAČR a agenti hráčů.
V soutěţním utkání můţe v druţstvu nastoupit nejvýše 5 hráčů cizinců, kteří nejsou občany členského státu EU.
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2.Náleţitosti klubů.
Podmínky pro účast druţstva v jednotlivých soutěţích v ročníku 2016/2017
a) 1 trenér platné licence „C“ pro kaţdé druţstvo vč. mládeţe zařazené v soutěţích OFS Č.Budějovice.
b) 1 rozhodčí aktivně působící ve FAČR, který je současně členem FAČR , s trvalým bydlištěm v okresu Č.Budějovice.
V případě, ţe klub nesplní uvedené podmínky bude mu uloţen kompenzační poplatek.
Výše kompenzačních poplatků jsou uvedeny v části III. Sazebník pokut a poplatků, čl.18.
3.Náleţitosti hráčů.
a) Všichni hráči po dovršení 5-ti let věku startují na základě zaregistrování ve FAČRu.
b) Kaţdý hráč je povinen zabezpečit si ve vlastním zájmu a na své náklady informaci o své zdravotní způsobilosti ke
hraní fotbalu. U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost zákonný zástupce.
Kluby jsou povinny mít k dispozici prohlášení všech svých hráčů o zdravotní způsobilosti (viz SŘF) ne starší neţ 1 rok.
Kontrolu prohlášení provádějí řídící orgány soutěţí.
c/ Hráči a všichni funkcionáři uvedení v Zápise o utkání musí být aktivními členy FAČR tzn. musí mít uhrazen poplatek
členství za rok 2016 resp. za rok 2017.
4. Náleţitosti druţstev - soupisky.
1) Soupisky předkládají pouze kluby mající v soutěţích zařazeno více neţ jedno druţstvo v jedné
věkové kategorii.
Soupiska druţstva je doklad, který určuje příslušnost hráčů k druţstvu členského klubu.
2) Na soupisku druţstva lze zařadit pouze hráče z centrální evidence členství členského klubu dle
příslušné věkové kategorie.
3) Soupisku druţstva je oprávněn vyplnit pouze administrátor členského klubu na předepsaném formuláři
v elektronickém informačním systému.
Na soupisce druţstva muţů a st. ţáků je povinen uvést nejméně 11 hráčů, kteří spadají do příslušné věkové kategorie
soutěţe.
Na soupisce ml. ţáků musí být uvedeno 8 hráčů příslušné věkové kategorie
Na soupisce starší přípravky musí být uvedeno 7 hráčů příslušné věkové kategorie
Na soupisce mladší přípravky musí být uvedeno 6 hráčů příslušné věkové kategorie
Soupisku musí předloţit i oddíly, které startují v tzv. „společenství“ druţstev a které mají v niţších soutěţích ještě další
druţstvo. Na soupisce „společenství“ musí být uvedeni hráči obou oddílů v počtu dle odstavce 3 tohoto článku, přičemţ
minimální počet hráčů jednoho oddílu jsou tři.
4) Soupiska druţstva se vyhotovuje vţdy k jednotlivé části soutěţního ročníku, a to vţdy nejpozději 7 dní
před zahájením jednotlivé části soutěţe.
5). Změny v soupisce druţstva je administrátor členského klubu oprávněn provádět pouze před začátkem jednotlivé části
soutěţního ročníku. V průběhu příslušné části soutěţního ročníku je administrátor členského klubu oprávněn po
schválení řídícím orgánem soutěţe provádět změny v soupisce druţstva pouze v případě, ţe dojde k přestupu či hostování
hráče ze soupisky druţstva nebo k dlouhodobému zranění hráče ze soupisky druţstva. Změny v soupisce je moţno
provádět pouze do 30.9.2016 (pro podzimní část sezóny) a do 30.4.2017 (pro jarní část sezóny)
6) Za druţstvo startující v niţší soutěţi mohou startovat v jednom utkání vţdy nejvýše dva hráči ze soupisek druţstev
startujících ve vyšší soutěţi.
7) Dívky v kategorii přípravek, ţáků a dorostu mohou startovat v těchto druţstvech s tím, ţe mohou být o jeden rok
starší neţ hráči příslušné věkové kategorie
8) Hráč uvedený na soupisce musí nastoupit v základní sestavě nejméně ve dvou mistrovských zápasech a odehrát
v těchto dvou mistrovských utkáních minimálně 90 minut v příslušné části soutěţe (podzim, jaro) - za druţstvo, na
jehoţ soupisce je uveden. Nesplnění této povinnosti bude mít za následek uloţení pořádkové pokuty klubu za

kaţdého takového hráče.
9) Nastane-li důvod ke změně v soupisce (zrušení registrace, přestup, hostování) je klub povinen do 7dnů po této změně
hráče, jehoţ se to týká, ze soupisky vyškrtnout a soupisku doplnit o jiného hráče.
Změnu soupisky v případě přestupu (hostování hráče) do jiného oddílu je klub povinen provést vţdy.
Nenastoupení více jak 3 hráčů ze soupisky bude STK posuzovat jako hrubé narušení regulérnosti soutěţe s příslušným
postihem oddílu.
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Článek 4 – Povinnosti pořadatele utkání
Členský klub je povinen:
1) podat ve stanoveném termínu přihlášku druţstva do příslušné soutěţe;
2) zajistit, aby druţstvo členského klubu dohrálo soutěţ, do které bylo přihlášeno;
3) mít trenéra s trenérskou licencí „C“ podle Řádu trenérů FAČR;
4) mít registrovaného alespoň jednoho administrátora členského klubu;
5) dodrţovat předpisy FAČR a jejích pobočných spolků;
6) mít k dispozici prohlášení hráče o své zdravotní způsobilosti;
7) do zápisu o utkání uvést pouze hráče oprávněné startovat v utkání a ostatní příslušníky druţstva oprávněné
vykonávat funkce, v níţ jsou v zápise o utkání uvedeni;
8) umoţnit nastoupení k utkání pouze hráčům uvedeným v zápise o utkání;
9) hrát soutěţní utkání pouze na hřišti schváleném řídícím orgánem soutěţe před začátkem soutěţního ročníku dle
Pravidel fotbalu;
10) mít odpovídající výpočetní techniku s internetovým připojením pro účely přístupu a administrace v elektronickém
informačním systému;
11) účastnit se všech akcí pořádaných OFS (losovací aktiv, schůzky, semináře apod.),
12) sledovat úřední zprávy OFS,
13) zajistit kryté hráčské lavičky min. 5 metrů dlouhé,
14) zajistit tabulky s čísly pro střídání (neplatí při opakovaném střídání),
15) uvolňovat hráče pro účely reprezentace kraje,
16) Minimální počet pořadatelů, které musí pořádající klub na utkání zajistit:
Soutěţe dospělých
5 pořadatelů vč. HP
Soutěţe mládeţe
3 pořadatelé vč. HP
Pořadatelé musí být řádně označeni pořadatelskou páskou nebo viditelnou visačkou.
17) Hlavní pořadatel nesmí současně vykonávat funkci rozhodčího utkání, asistenta rozhodčího nebo příslušníka
druţstva.

Článek 5 – Hřiště
1) Kluby hrají svá mistrovská utkání na hřištích, která uvedla v přihláškách do soutěţe. Kluby jsou povinny upravit hřiště
dle Pravidel fotbalu. Dle Pravidel fotbalu zajistit vyhotovení a zaslání pasportu všech hřišť a návštěvní řád na OFS
Č.Budějovice. Doklad o schválení hřišť musí mít domácí klub vţdy k dispozici.
Jakékoliv změny (vč.rozměrů hrací plochy) oproti schválenému paspartu musí schválit STK.
2) Výjimečně lze hrát na ploše s jiným povrchem :
a) v období od 1.listopadu do 30. března následujícího roku, kdy o povrchu hrací plochy (tráva, jiný povrch) rozhoduje
domácí klub (za zneuţití této výhody se domácí klub vystavuje moţnosti finančního postihu řídícím orgánem
soutěţe). V případě, ţe domácí klub uvede na hlášence o utkání dvě hrací plochy a náhradní hřiště je mimo areál
klubu, je domácí klub povinen hostujícímu klubu a STK oznámit upřesnění, kde se utkání bude hrát a to nejpozději
do 5 dnů před termínem konání mistrovského utkání. O oznámení musí domácí klub mít doloţitelný doklad.
b) rozhodčí neuzná travnatou hrací plochu za způsobilou pro utkání.
c) je důvodná obava, ţe předzápas poškodí hrací plochu natolik, ţe nebude způsobilá pro hlavní soutěţní utkání
řízená FAČR
V případech uvedeným pod písmenem b), c), rozhoduje výhradně rozhodčí. Hostující druţstva musí s touto
alternativou počítat.
STK doporučuje v případě nezpůsobilosti hlavní hrací plochy sehrání mistrovského utkání při způsobilosti náhradní
plochy na tomto hřišti. Odmítne-li hostující druţstvo hru na této náhradní hrací ploše, ztrácí nárok na úhradu jízdného
k případnému opakovanému utkání – rozhodčí musí vše řádně popsat v zápise.
3. Hřiště a hrací plocha musí odpovídat pravidlům fotbalu – Pravidlo 1., brankové tyče musí být výhradně barvy bílé
nebo stříbrné, hráčské lavičky kryté pro sezení v délce min.5m a mohou být umístěné na kterékoliv podélné straně
hrací plochy.
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4) Na hřištích se schváleným atestem umělé trávy III. generace se mohou mistrovská utkání soutěţí OFS hrát bez
omezení. Na této ploše se nesmí hrát v kopačkách s vyměnitelnými kolíky. Hostující klub musí s touto eventualitou
počítat.
5) Hřiště pro soutěţe mladších ţáků, starších a mladších přípravek se řídí Pravidly fotbalu malých forem 2016.

Článek 6 – Termíny a začátky utkání
1) Povinnosti klubů týkající se termínů, hlášení utkání, začátků utkání a nastoupení k utkání jsou upraveny příslušnými
ustanoveními Soutěţního řádu (dále jen “SŘF”) a tímto Rozpisem mistrovských soutěţí (dále jen “RMS”).
2) Řídící orgán vydává termínovou listinu zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jarní část soutěţí. Termíny utkání a jejich
začátky, uvedené v termínové listině, jsou závazné pro všechny účastníky soutěţí. Výjimku z termínové listiny
můţe na základě ţádosti povolit pouze řídící orgán soutěţí. Rozlosování soutěţí je povaţováno za hlášení

mistrovských utkání.
3) Druţstva jsou oprávněna po vzájemné dohodě a souhlasu řídícího orgánu soutěţe odehrát svá utkání mimo
stanovený termín v termínové listině. Dohoda druţstev o změně termínu utkání musí být uloţena do elektronického
informačního systému nejpozději 17 dnů před původně stanoveným termínem utkání. Dohoda druţstev a souhlas
řídícího orgánu soutěţe dle předchozí věty musí být proveden vţdy prostřednictvím elektronického informačního
systému nejpozději do 10 dnů před stanoveným termínem utkání. Organizátor utkání je oprávněn navrhnout bez
souhlasu soupeře řídícímu orgánu soutěţe, ţe konkrétně vymezená soutěţní utkání odehraje v jiném termínu
v rámci So/Ne, neţ který byl stanoven pro soutěţní ročník, a to pro podzimní část soutěţe nejpozději do 15. 7. a

pro jarní část soutěţe do 31.1.
4) Hracím dnem je v soutěţích OFS neděle. Oddíly mohou před zahájením soutěţí poţádat o trvalou výjimku z hracího
dne na sobotu (nebo neděli dopoledne) jiţ v přihlášce do soutěţe nebo nejpozději na losovacím aktivu.
5) STK má právo, v zájmu zajištění regulérnosti soutěţe, stanovit pro některá utkání jednotné začátky, zejména
v závěrečných kolech soutěţí.
6) Účast na turnajích a druţební zahraniční styky nesmí narušit průběh mistrovské soutěţe. STK můţe schválit (po
dohodě obou oddílů) v těchto případech sehrání (předehrání) zápasů v jiném termínu.
7) Předzápasy dospělých a dorostenecké předzápasy začínají min. 2,15 hod. před úředně stanoveným začátkem
hlavního utkání. Ţákovské předzápasy začínají min. 1,45 hod. před úředně stanoveným začátkem hlavního utkání.
Začátky všech utkání nesmí být stanoveny před 9,00 hod. (není-li uzavřena dohoda na dřívější termín)
8) Nemůţe-li být utkání sehráno z vyšší moci (a oddíly jsou přítomny na hřišti), je povinností účastníků
dohodnout se na novém termínu utkání. Tato dohoda se musí uvést v zápise o utkání. Nedojde-li k dohodě, uvede
tuto skutečnost rozhodčí do zápisu o utkání s uvedením návrhu termínů obou druţstev. Toto se týká také případů
předčasně ukončeného utkání rozhodčím bez zavinění některého z druţstev Nesplnění povinností - nesepsání
dohody, nebo návrhu termínů, bude postihováno pokutou oddílům, u rozhodčích bude toto posuzováno jako hrubé
závady v zápise hlavního rozhodčího.
STK nařídí (s přihlédnutím k dohodě) nový termín utkání na svém nejbližším zasedání.

Článek 7 – Zahájení utkání
1.Nástup druţstev.
Rozhodčí zahájí hru, je-li na hrací ploše přítomno nejméně 7 hráčů kaţdého druţstva ustrojených podle příslušných
ustanovení pravidel fotbalu.
Pravidla pro soutěţe OFS Č.Budějovice u ml.ţáků a st. a ml. přípravky:
V utkáních mladších ţáků (Pravidla fotbalu malých forem 7 + 1) je minimální počet hráčů při zahájení hry 7.
V utkáních starší přípravky (Pravidla fotbalu malých forem 5 + 1) je minimální počet hráčů při zahájení hry 5,v utkáních
mladší přípravky (Pravidla fotbalu malých forem 4 + 1) je minimální počet hráčů při zahájení hry 4.

2.Kontrola totoţnosti.
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1) Kontrola totoţnosti hráčů se provádí na ţádost vedoucího druţstva. Přesný postup provádění kontroly totoţnosti je
popsán v čl. 58 SŘF .
2) Vystřídaní hráči (v průběhu I. poločasu nebo o poločasové přestávce) mají povinnost setrvat v kabině svého druţstva
do zahájení II. poločasu, vystřídaní hráči v průběhu II. poločasu jsou povinni rovněţ setrvat (po skončení utkání)
v prostoru kabin do potvrzení kontroly zapsaných údajů v zápisu o utkání vedoucími druţstev
3) V případě namítnutí neoprávněného startu rozhodčí přezkoumá totoţnost tohoto hráče dle údajů z listiny hráčů a z
předloţených osobních dokladů. Pokud rozhodčí dospěje k závěru, ţe se jedná o neoprávněný start, hráče nepřipustí
k další účasti ve hře; v opačném případě je hráč oprávněn pokračovat ve hře. Průběh, důvody a výsledek
přezkoumání totoţnosti hráče rozhodčí zapíše do zápisu o utkání.

4) Hráč je povinen podrobit se kontrole a přezkoumání totoţnosti.
3.Čekací doba.
a) Hostující oddíl je povinen se dostavit na utkání tak, aby mohlo být utkání zahájeno ve stanoveném termínu a času.
b) Čekací doba pro obě druţstva a delegovaného rozhodčího je 20 minut po úředně stanoveném začátku
utkání a její čerpání je povoleno pouze v opodstatněných a prokázaných případech. K posouzení, zda byla dodrţena
čekací doba, je příslušný rozhodčí.
c) Pokud druţstvo nastoupí k utkání po úředně stanoveném začátku v čekací době, v prodlouţené čekací době, nebo
těsně po uplynutí čekací doby nebo nastoupí opoţděně do II. poločasu, je rozhodčí povinen tuto skutečnost uvést do
zápisu o utkání spolu s udáním důvodů.
d) Pokud druţstvo oznámí pořadateli utkání nebo rozhodčímu zpoţdění z důvodů, které nemohlo ovlivnit, (dopravní
nehoda, nesjízdnost silnice, porucha dopravního prostředku, apod.) nebo dostaví-li se druţstvo z těchto důvodů v
průběhu čerpání řádné čekací doby, prodluţuje se čekací doba na 40 minut.
e) Důvody čerpání eventuelně překročení řádné čekací doby, případně nedostavení se k utkání jsou druţstva povinna
prokázat a doloţit na nejbliţším zasedání řídícího orgánu soutěţe t.j. STK.
4.Střídání hráčů
V mistrovských soutěţích OFS České Budějovice je moţno v průběhu soutěţního utkání opakované střídání:
- v soutěţi dospělých opakované střídání max.
5 hráčů
v zápise uvést max. 16 hráčů
- v soutěţi starších ţáků opakované střídání max.
7 hráčů
v zápise uvést max. 18 hráčů
- v soutěţi mladších ţáků 7 +1 opakované střídání neomezeně,
v zápise uvést max. 18 hráčů
- v soutěţi st.přípravek
5 +1 opakované střídání neomezeně
v zápise uvést max. 18 hráčů
- v soutěţi ml.přípravek
4 +1 opakované střídání neomezeně
v zápise uvést max. 18 hráčů
I v sezóně 2016/2017 je moţno ve všech soutěţích muţů, starších a mladších ţáků a přípravek provádět tzv.opakované
střídání hráčů, při tom musí být dodrţen maximální povolený počet hráčů na hřišti.
Procedura opakovaného střídání:
Střídat lze pouze v přerušené hře. Hráč, který byl vystřídán, se smí v témţe utkání znovu vrátit na hrací plochu a
zúčastnit se další hry. Střídání se týká všech hráčů uvedených v zápisu o utkání. Všichni hráči ( i ti uvedeni v ZoU jako
náhradníci ) se automaticky posuzují jako hráči nastoupivší do utkání.
Střídání hráčů musí být oznámeno rozhodčímu a při přerušení hry se provede co nejrychleji, aby nedocházelo k
promarňování doby hry. Hráči, kteří jdou na hrací plochu, musí být připraveni u lavičky pro příslušníky druţstva v
prostoru technické zóny a na hrací plochu mohou vstoupit aţ poté, co ji střídaný hráč opustí. Hráči, kteří z hrací plochy
odcházejí, ji mohou opustit kdekoliv, tedy i na opačné straně hrací plochy, za brankou apod., ale poté se musí co nejdříve
přesunout na lavičku do technické zóny, nesmí se po vystřídání zdrţovat nikde okolo hrací plochy mimo technické
zóny.
Není omezen celkový počet střídání, ani počet střídání jednoho hráče, vyměněný hráč se můţe zapojit do hry kdykoliv
výše uvedeným způsobem. V posledních deseti minutách utkání dospělých a starších ţáků jiţ nelze provádět opakované
střídání, kdy lze střídat pouze standardním způsobem, nejvýše však 2 hráče, vystřídat spoluhráče mohou i ti, kteří se jiţ
předtím utkání zúčastnili. V utkání přípravek a mladších ţáků lze střídat opakovaným způsobem aţ do konce utkání.
Za správně provedené střídání a správný počet hráčů na hrací ploše odpovídá kapitán, vedoucí druţstva a trenér. V
případě, ţe rozhodčí zjistí vyšší počet hráčů z jednoho týmu na hrací ploše, hru přeruší (pokud neuplatní výhodu ve hře) a
hráče, který přišel jako poslední, napomene za neoprávněný vstup na hrací plochu (vyjma utkání přípravek a mladších
ţáků ) a vykáţe ho z hrací plochy. Hru naváţe NVK za neoprávněný vstup na HP, případně PVK (PK) při dalším
porušení Pravidla 12.
Rozhodčí nezaznamenává střídání hráčů do zápisu o utkání.
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Rozhodčí posoudí, zda při střídání nebyla takticky záměrně zdrţována doba hry a případně záměrně promarněnou dobu
hry zdrţováním při střídání patřičně nastaví.
Vystřídání většího počtu hráčů bude postiţeno herními důsledky.
5.Ošetřování hráče
V soutěţi dospělých se ošetřovaný hráč na hrací ploše po jejím opuštění smí vrátit se souhlasem rozhodčího nejdříve po
uplynutí doby 3 minut.
Proto je pro všechny aktéry utkání ( rozhodčí, hráče, funkcionáře atd.) stanoven následující jednotný postup
- rozhodčí hru nepřerušuje, pokud dle jeho názoru je hráč zraněn pouze lehce
- rozhodčí hru přeruší, pokud dle jeho názoru je zranění hráče váţné
- rozhodčí zjistí zdravotní stav hráče a pokud ten poţaduje nebo potřebuje ošetření přímo na hrací ploše, umoţní vstup
na hrací plochu maximálně dvěma osobám ( lékař, zdravotník, masér atd.).
Po zjištění zdravotního stavu a případném ošetření je hráč povinen hrací plochu opustit.
Rozhodujícím okamţikem pro opuštění hrací plochy hráčem je vstup lékaře ( zdravotníka, maséra či jiné osoby) ke
zjištění zdravotního stavu hráče či jeho ošetření.
Výjimky, kdy hráči nemusí po ošetření hrací plochu opustit :
- je zraněn a ošetřován brankář
- jsou současně ošetřováni brankář a hráč soupeře z pole
- jsou ošetřováni dva hráči téhoţ druţstva
- jsou ošetřováni dva hráči téhoţ druţstva a s nimi hráč druţstva soupeře
- pokud je hráč ošetřován po přestupku, za který je provinivší se hráč soupeře napomenut nebo vyloučen a ošetření
proběhlo rychle (viz Pravidla fotbalu)
Ve všech ostatních případech musí hráč hrací plochu opustit a smí se na ní vrátit se souhlasem R (AR) nejdříve po
uplynutí doby 3 minut.
Doba 3 minut se měří od okamţiku navázání hry po odchodu ošetřovaného hráče z hrací plochy.
Za dodrţení doby 3 minut jsou zodpovědní delegovaní asistenti rozhodčího, pokud není k utkání delegovaný AR,
zodpovídá hlavní rozhodčí.
Pokud hráč sám opustí hrací plochu , aby se nechal ošetřit mimo ní, aniţ by vstoupila jiná osoba na hrací plochu a ve hře
se pokračuje, můţe se, se svolením rozhodčího vrátit na hrací plochu ihned po ošetření a nemusí čerpat dobu 3 minut.
V praxi mohou nastat situace, jejichţ řešení bude následující:
- hráč po ošetření opustí hrací plochu v závěrečných minutách 1. poločasu utkání a do konce poločasu (včetně
nastavené doby hry) nebude mimo hrací plochy předepsané 3 minuty - po uplynutí poločasové přestávky nastupuje hráč
normálně do hry, tzn., ţe nebude na začátku druhého poločasu čerpat zbytek z 3 minut
- opustí-li ošetřovaný hráč hrací plochu kdykoliv v průběhu utkání a druţstvo tohoto hráče při nejbliţším přerušení hry
vystřídá, můţe náhradník nastoupit do hry ihned, povinnost 3 minut se nepřenáší na náhradníka nastupujícího do hry.

Článek 8 – Povinnosti a práva příslušníků druţstva
Druţstvo musí vţdy mít vedoucího staršího 18 let, který je uveden v zápisu o utkání.

Vedoucí druţstva nemůţe současně vykonávat pořadatelskou funkci, funkci rozhodčího nebo pomezního
rozhodčího. Bez vedoucího druţstva rozhodčí utkání nezahájí, vedoucí je zejména povinen :
- dbát na kázeň a pořádek v druţstvu;
- dodrţovat Pravidla fotbalu a předpisy FAČR nebo jejích pobočných spolků;
- podřídit se rozhodnutím a opatřením orgánů a komisí FAČR nebo jejích pobočných spolků;
- chovat se při výkonu své funkce ukázněně;
- prokázat na ţádost delegované osoby svoji totoţnost;
- respektovat rozhodnutí a pokyny rozhodčích a členů pořadatelské sluţby;
- zajistit, aby vyloučený či vystřídaný hráč opustil hrací plochu;
- mít k dispozici aktuální listinu hráčů;
- ověřovat a brát na vědomí zápis o utkání.

Za příslušníky druţstva jsou spolu s vedoucím povaţováni:
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- trenér a asistent druţstva,
- lékař nebo zdravotník druţstva,
- masér druţstva,
- hráči druţstva a náhradníci včetně vystřídaných a vyloučených hráčů.
Pouze příslušníci druţstva uvedení v zápise o utkání se při utkání mohou zdrţovat na lavici pro příslušníky
druţstva, pokud pravidla fotbalu nestanoví jinak.

Článek 9 – Rozhodčí
1) Rozhodčí deleguje příslušná odborná komise OFS. Obsazení rozhodčích bude zveřejňováno
v elektronickém systému is.fotbal.cz. V případě nutnosti jsou delegace KR prováděny emailem, SMS
zprávami nebo i telefonicky. Platí vţdy poslední delegace. Rozhodčí je povinen rovněţ sledovat oficiální
webové stránky FAČR.
Pozor – nespoléhat na vyhledávání svého jména „v prohlíţeči“ - toto nemusí vţdy korespondovat
s obsazením uveřejněném u jednotlivých soutěţí.
Veškeré změny provedené KR do čtvrtka do 17,00 hod., budou zveřejněny na této oficiální webové
stránce, rozhodčí je povinen je sledovat.
Všichni rozhodčí OFS Č.Budějovice mají povinnost mít dostupnou e-mailovou adresu.
2) V případě, ţe na utkání je delegován pouze rozhodčí, plní funkci asistentů oddíloví asistenti (obě
účastněná druţstva určí po jednom oddílovém asistentovi) . Nemohou-li hosté splnit tuto povinnost,
domácí oddíl musí postavit oba oddílové pomezní rozhodčí. Přesný postup stanoví „Pravidla fotbalu“ –
Pravidlo 6. Oddílový asistent rozhodčího je na poţádání rozhodčího povinen se prokázat osobním
průkazem ke zjištění totoţnosti.
3) Rozhodčí je povinen :
- dostavit se včas na utkání - 45 minut před úředně stanoveným začátkem utkání.
- před utkáním (SŘF čl. 53/3) :
Rozhodčí utkání nejdříve 15 minut před úředně stanoveným začátkem utkání zkontroluje údaje vyplněné
administrátory klubů v zápise o utkání a na základě sdělení vedoucích druţstev opraví případné nedostatky
v zápise o utkání. Před odchodem na hrací plochu je rozhodčí povinen uložit případné provedené změny v
zápise o utkání a odhlásit se z elektronického informačního systému.
- v poločasové přestávce (SŘF čl. 57/1-2)
Rozhodčí je povinen do zápisu o utkání uvést v přestávce mezi poločasy průběţný výsledek utkání a střelce
branek.
Rozhodčí je oprávněn do zápisu o utkání uvést v přestávce mezi poločasy další skutečnosti, zejména
udělené tresty, napomenutí, střídání.
- po skončení utkání (SŘF čl. 61/1-3)
Rozhodčí je povinen neprodleně po ukončení utkání do zápisu o utkání uvést: - skutečný čas zahájení tkání;
- konečný výsledek utkání; - střelce branek; - uloţené tresty příslušníkům druţstva se stručným popisem skutku;
- střídání; - dobu hry.
Vedoucí druţstev jsou povinni po vyplnění zápisu o utkání dle odstavce 1 na výzvu rozhodčího zkontrolovat zapsané
údaje v zápisu o utkání a za přítomnosti rozhodčího je potvrdit ověřením své totoţnosti v elektronickém informačním
systému.
Rozhodčí je povinen do 12 hodin dne následujícího po utkání v zápisu o utkání vyplnit ve zprávě
rozhodčího následující údaje:
- čerpání čekací doby včetně uvedení důvodů tohoto čerpání;
- závady zjištěné na hřišti, a to především z hlediska připravenosti hrací plochy k utkání;
- odůvodnění vyloučení hráčů nebo vykázaní ostatních příslušníků druţstva s detailním popisem skutku zejména
okolností, za nichţ k jednání došlo;
- ostatní údaje, které musí rozhodčí zaznamenat do zápisu o utkání podle Pravidel fotbalu;
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Článek 10 – Soutěţe mládeţe
1. Působení hráčů ve věkových kategoriích.
a) Start hráčů:
1. Hráči startují ve své nebo bezprostředně vyšší věkové kategorii (viz SŘ mládeţe a ţen §4). Start hráče z vyšší věkové
kategorie v niţší věkové kategorii je povaţován za neoprávněný start a bude postiţen herními důsledky ve smyslu SŘF.
Hráči po dosaţení stanoveného věku přecházejí do nejbliţší věkové kategorie vţdy k 1.1. příslušného roku.
Hráč, který rozehraje soutěţ příslušné kategorie, můţe celý soutěţní ročník dohrát.
V soutěţích mládeţe OFS Č.Budějovice startují (v sezóně 2016/2017)
- v soutěţích starších ţáků hráči
1.1.2002 a mladší 13 – 14 let
- v soutěţích mladších ţáků hráči narození
1.1.2004 a mladší 11 – 12 let
- v soutěţích st. přípravky hráči narození
1.1.2006 a mladší 9 – 10 let
- v soutěţích ml. přípravky hráči narození
1.1.2008 a mladší 5 – 8 let
V soutěţích ţáků a přípravek mohou v soutěţích OFS startovat za chlapecká druţstva i děvčata do doby odpovídající
věku v souladu se SŘF ( děvčata mohou být o rok starší ). Výjimku v soutěţích dorostu můţe povolit STK.
Hráči mohou vedle své věkové kategorie nastoupit i v utkání bezprostředně vyšší věkové kategorie takto:
- mladší přípravka za starší přípravku
- starší přípravka za mladší ţáky
- mladší ţáci za starší ţáky
- starší ţáci za dorost
- dorostenci za dospělé

Toto ustanovení platí pro kluby, které mají obsazeny zmíněné věkové kategorie. Kluby jsou povinny vyţádat si
písemný souhlas zák. zástupců s působením hráčů ve vyšší věkové kategorii a na poţádání je předloţit řídícímu
orgánu soutěţe.
2. Start hráče z vyšší věkové kategorie v utkání niţší věkové kategorie je nepřípustný a bude povaţován za
neoprávněné nastoupení a bude postiţen herními důsledky.
O nastoupení hráče ve vyšší věkové kategorii rozhoduje pouze fotbalový klub. Počet nastoupení v jednom dni není
omezen.
b) Pravidla soutěţí:
Jsou dány schválenými samostatnými Pravidly malých forem fotbalu pro mladší ţáky 7 + 1, pro starší přípravky 5+1 a
mladší přípravky 4+1.
V utkáních kategorie přípravky a mladších ţáků je povoleno hrát v odpovídající obuvi opatřené kolíky pevně spojenými
s podráţkou. V kategorii starších ţáků a dorostu i v kopačkách s vyměnitelnými kolíky. Toto ustanovení platí i pro
kategorii hráče mladších ţáků, pokud hraje ve vyšší věkové kategorii.
2. Reprezentace.
Jestliţe u mládeţnických druţstev budou v reprezentaci české, krajské nebo okresní 2 a více hráčů, můţe klub poţádat
o přeloţení mistrovského zápasu.
Nominovaný hráč, který se nedostaví na přípravný sraz nebo utkání okresní reprezentace bez omluvy, bude předán
společně s klubem k disciplinárnímu řízení. Hráč, který se na sraz nebo utkání okresní reprezentace omluví pro zranění,
nesmí nastoupit v 7 dnech po akci výběrů v ţádném mistrovském utkání. V případě nastoupení tohoto hráče
v mistrovském utkání bude hráč, vedoucí druţstva a klub předán k disciplinárnímu řízení. Úhrada cestovních nákladů
nominovaných hráčů z místa bydliště do místa srazu je hrazena z prostředků OFS Č.Budějovice po předloţení jízdenek,
nebo kilometrovném ve výši 5 Kč/km zástupcem OFS.

Článek 11 – Disciplinární provinění
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Dojde-li k disciplinárnímu provinění, můţe se provinilec disciplinárního řízení zúčastnit nebo můţe své
vyjádření učinit písemně. Nedostaví-li se hráč do zasedání DK do 16,00 hod., bude DK projednávat
automaticky vyloučení nebo přestupek bez jeho účasti.
Druţstvo, jehoţ je provinilý členem, můţe (ale nemusí) DK zaslat stanovisko k vyloučení a návrh výše trestu.
Disciplinární poplatky za projednání oddíly uhradí sběrnou měsíční fakturou zaslanou FAČR
Ţádost o prominutí zbytku trestu (nebo převedení na podmíněný trest) můţe potrestaný hráč nebo potrestaný
oddíl podat po uplynutí jedné poloviny trestu. Ţádost musí potrestaný hráč podat vţdy písemně sám, za
potrestaný oddíl podává ţádost výbor FO.

Článek 12 – Přestupy a registrace
Přestupy, hostování a registrace se provádějí dle Evidenčního a registračního řádu FAČR platného od 1.6.2016.
Veškeré tyto úkony se provádějí pouze elektronicky na nových tiskopisech FAČR.

Článek 13 – Nemistrovské soutěţe
Pro pořádání přátelských utkání se pouţijí přiměřená ustanovení platného Soutěţního řádu a Rozpisu mistrovských
soutěţí. Za řádné uspořádání soutěţe (turnaje) a dodrţení soutěţního řádu je vţdy odpovědný pořádající klub, kdyţ
k tomu určil zvláštní organizační komisi. Propozice nemistrovských soutěţí schvaluje řídící orgán pořadatele (STK OFS
ČB). Pořadatel nemistrovské soutěţe je povinen zaslat schválené propozice všem zúčastněným oddílům a na STK.

II. Finanční náleţitosti a náhrady
Článek 14 – Finanční náleţitosti a náhrady klubů
1. Hostující klub si hradí veškerou reţii mistrovských utkání ze svých prostředků.
a) Neuskuteční-li se zápas „z vyšší moci“ a je-li utkání opakováno, je pořádající klub povinen proplatit soupeři
k opakovanému utkání náhradu cestovného na utkání ve výši 20,- Kč vč. DPH za jeden km vzdálenosti nejbliţším
směrem z místa sídla oddílu do místa konání utkání a zpět. Čekací doba se v případě opakování utkání nehradí .Výši
náhrady určí STK v nejbliţším zápisu STK a domácí oddíl uhradí hostujícímu oddílu ( cestujícímu k opakovanému
utkání ) na základě zaslané faktury do 14 dnů od zaslání faktury.
b) Neuskuteční-li se zápas z důvodu nedostavení se hostujícího druţstva k utkání je hostující klub povinen
proplatit domácímu druţstvu náhradu cestovného na utkání ve výši 20,- Kč vč.DPH za jeden km vzdálenosti
nejbliţším směrem z místa sídla oddílu do místa konání utkání a zpět. Čekací doba se v případě nedostavení se
k utkán í nehradí. .Výši náhrady určí STK v nejbliţším zápisu STK a hostující oddíl uhradí domácímu oddílu na
základě zaslané faktury do 14 dnů od zaslání faktury.
c) Neuskuteční-li se zápas z důvodu nedostavení se domácího druţstva k utkání je domácí klub povinen proplatit
hostujícímu druţstvu náhradu cestovného na utkání ve výši 20,- Kč vč.DPH za jeden km vzdálenosti nejbliţším
směrem z místa sídla oddílu do místa konání utkání a zpět. Čekací doba se v případě nedostavení utkání nehradí
.Výši náhrady určí STK v nejbliţším zápisu STK a domácí oddíl uhradí hostujícímu oddílu na základě zaslané
faktury do 14 dnů od zaslání faktury.
d) V případě vystoupení druţstva ze soutěţe v rozehraném ročníku je oddíl povinen uhradit náhradu za cestovné
oddílu, který na hřišti vystoupivšího druţstva sehrál mistrovské utkání do doby vystoupení, ve výši 20,- Kč / km vč.
DPH.

2. V případě odmítnutí hostujícího klubu sehrát utkání (od 1.listopadu do 30.března následujícího roku) na náhradní méně
kvalitní hrací ploše, cestovné k opakovanému utkání domácí klub nehradí.
3. V případě zaviněném nedostavení se k utkání musí klub, který toto zavinil, uhradit náhradu soupeři za přípravu hřiště
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viz. RMS čl.17/ písm.c).
4. Pro hostující klub je povinen domácí klub na vyţádání zajistit vstup zdarma pro 20 osob (hráči a realizační tým) a
dalších 5 volných vstupenek pokud moţno k sezení.

Článek 15 – Finanční náleţitosti a náhrady rozhodčích.
Rozhodčím a technickému dohledu svazu v soutěţích FAČR náleţí odměny dle „Směrnic o náhradách a odměnách
rozhodčích a delegátů“ uveřejněných v Souboru předpisů a jejich změn a doplňků platnému pro soutěţní ročník 2016 –
2017.
Pro mistrovské soutěţe v rámci OFS České Budějovice jsou stanoveny níţe uvedené odměny:
Druh soutěţe
Rozhodčí
Asistent
Dospělí – OP
500 Kč
300 Kč
III.třída
400 Kč
250 Kč
IV. třída
400 Kč
250 Kč
Dorost
300 Kč
200 Kč
Ţáci
250 Kč
150 Kč
Přípravka
100 Kč
Při přátelských utkáních jsou sazby ve výši 50% mistrovských soutěţí. Odměna delegáta je 200 Kč.
V rámci příslušné městské sítě nesmí účtovat kilometrovné. Účtovat lze pouze jízdné MHD v max. výši 40,- Kč.
Při pouţití vlastního dopravního prostředku je cestovné ve výši 5,- Kč za km.

Článek 16 – Finanční náleţitosti - poplatky trenérů
Poplatky za vzdělávání trenérů licence“C“
a) Absolvování kurzu trenérů licence „C“
- 1200,- Kč
b) Absolvování doškolení trenérů licence „C“ – po uplynutím platnosti
- 400,- Kč
c) Absolvování doškolení trenérů licence „C“ – před uplynutí platnosti
200,- Kč
d) V případě neomluvené účasti nebude vloţený a uhrazený poplatek vrácen. V případě řádné a včasné omluvy bude
poplatek vrácen ve výši 50% sloţeného poplatku.

III. Sazebník pokut a poplatků
Článek 17 - Sazebník pokut klubům ukládaných STK
muţi

mládeţ

a) chybně vyplněná nebo pozdě zaslaná soupiska (nebo její změna):
200 Kč
100 Kč
b) řádně v termínu nezdůvodněné nenastoupení hráče uvedeného na soupisce ve 2 mistrovských utkáních:
- OP za kaţdého hráče
300 Kč
- III. a IV.třída za kaţdého hráče
200 Kč
- soutěţe mládeţe za kaţdého hráče
100 Kč
c) zaviněné nebo svévolné nenastoupení druţstva k utkání - náhrada soupeři ve výši:
1000 Kč 500 Kč
( + úhrada nákladů za cestovné rozhodčích )
( + úhradu soupeři nákladů za cestovné – viz RMS čl.14, bod 2.b)
- zaviněné nenastoupení druţstva k utkání a nedohrání utkání: - pokuta oddílu :
- OP muţi
do 3000 Kč
- III. muţi
do 2000 Kč
- IV.třída
do 1000 Kč
- soutěţe mládeţe
do 500 Kč
d) vystoupení muţstva ze soutěţe ( po losovacím aktivu nebo v rozehraném ročníku):
8000 Kč 3000 Kč
e) vystoupení muţstva ze soutěţe v rozehraném ročníku (náhrada oddílu za cestovné,
který na hřišti vystoupivšího druţstva sehrál mistrovské utkání do doby vystoupení):(RMS čl.14,bod 2d)
f) nesepsání dohody (nebo nenapsání svého návrhu) o náhradním termínu v případě
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nesehrání utkání do zápisu o utkání oba soupeři:
200 Kč
100 Kč
g) nedostatečný počet pořadatelů:
200 Kč
100 Kč
h) pozdní zaslání materiálů (přihláška do soutěţe, paspart hřiště apod.)
poţadovaných řídícím orgánem:
400 Kč
i) neúčast zástupce oddílu na losovacím aktivu, schůzích, seminářích,
valné hromadě:
500 Kč
j) pozdní dodání zápisu ( v případě papírové formy ) na OFS v případě neúčasti rozhodčího na utkání,
nebo hrubé závady v zápisu
- první případ
100 Kč
50 Kč
- další případy
200 Kč
50 Kč
k) za podávání nápojů ve skle v prostoru stadionu:
- první zjištěný přestupek
100 Kč
- za kaţdý další zjištěný přestupek
500 Kč
l) nerespektování nařízení STK dle RMS a soutěţního řádu
do 3000 Kč
m) kontumace utkání – STK podává návrh DK + návrh výše udělené pokuty
do 3 000 Kč
n) jednání za klub osobami, kteří nejsou členy FAČR
do 5000 Kč

Článek 18 – Sazebník poplatků
a) kompenzační poplatek za nemajícího aktivního trenéra správné licence
1000 Kč
b) kompenzační poplatek za chybějícího aktivního rozhodčího s bydlištěm v okrese Č.Budějovice 1000 Kč
c) za postup druţstev do vyšší soutěţe mimo pořadí:
- za muţstvo muţů postupující do II.třídy
3000 Kč
- za muţstvo muţů postupující do III.třídy
2000 Kč
d) uloţení dohody do elektronického informačního systému ve lhůtě kratším neţ 17 dní před původně stanoveným
termínem utkání
500 Kč
e) uloţení dohody do elektronického informačního systému ve lhůtě kratším neţ 7 dní před původně stanoveným
termínem utkání
1.000 Kč
f) výše poplatku za podání protestu

Stanoví příloha 1 paragraf 2 Procesního řádu FAČR

g) výše poplatku za odvolání

Stanoví příloha 1 paragraf 2 Procesního řádu FAČR

h) výše poplatku za odůvodnění rozhodnutí

Stanoví příloha 1 paragraf 2 Procesního řádu FAČR

i) sazebník poplatků za řízení před orgány DK

Stanoví příloha 1 paragraf 2 nového DŘ FAČR

Článek 19 – Sazebník pokut ukládaných DK
1. Oddíly
a) výtrţnosti mezi diváky, hráči a funkcionáři (nesportovní chování,rvačka,uráţlivé
pokřiky na rozhodčího či jiných orgánů, hráčů a jiné jednotlivé případy v areálu hřiště
při i po utkání:
b) výtrţnosti mezi diváky, hráči a funkcionáři (hrubé uráţky rozhodčího či jiných orgánů,
házení předmětů na hrací plochu, vniknutí diváků na hrací plochu, pokus o inzultaci
rozhodčího a hráčů a jiné masové výtrţnosti v areálu hřiště při i po utkání):
c) výtrţnosti mezi diváky, hráči a funkcionáři (inzultace či napadení rozhodčího,
hráčů či funkcionářů divákem):
bez zranění napadeného
se zraněním napadeného

muţi
do 1000 Kč

mládeţ
do 500 Kč

do 2000 Kč do 1000 Kč
do 3000 Kč do 1500 Kč
do 5000 Kč do 3000 Kč

d) výtrţnosti mezi diváky, hráči a funkcionáři (napadení či inzultace hráčem či funkcionářem):
bez zranění napadeného
do 5000 Kč do 2000 Kč
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se zraněním napadeného
e) svévolné opuštění hrací plochy celým druţstvem, odmítnutí pokračování ve hře
f) nesportovní a nekalé ovlivňování průběhu utkání, soutěţe a podobně více hráči,
trenérem nebo funkcionářem kolektivu, který je v rozporu se stávajícími předpisy
a rozhodnutími OFS:
g) porušování stávajících předpisů a rozhodnutí OFS:
- nedodrţení ustanovení o vstupu osob na hrací plochu nebo do kabiny rozhodčího
- uvádění nepravdivých údajů v zápisech o utkání a jiných dokladech a písemností
- neuvolnění hráče pro účely reprezentace (ve všech kategoriích):
- ostatní hrubé porušování stávajících řádů, předpisů a rozhodnutí OFS
h) neuhrazení pokuty ve stanoveném termínu
- kluby
- rozhodčí

do 8000 Kč do 5000 Kč
do 3000 Kč do 1000 Kč
do 10000 Kč do 5000 Kč
do
do
do
do

500 Kč
1000 Kč
1000 Kč
5000 Kč
500 Kč
200 Kč

do 3000 Kč

i) kontumace utkání
2.Rozhodčí
a) nedostavení se na utkání bez omluvy
b) pozdní omluva z delegace na utkání bez písemného potvrzení (ve čtvrtek a později):
c) neuvedení nebo nesprávné uvedení údajů (neuvedení vítěze, špatný výsledek, chybná výše
náhrady a podobně):
e) neuvedení nebo nesprávné uvedení údajů (neuvedení udělených osobních trestů,
nesprávně popsání přestupků, a podobně:
f) úmyslně uvedení nesprávných údajů do zápisu o utkání:
g) zamlčení inzultace, uvádění nepravdivých svědeckých výpovědí před orgány,
poţadování nesprávné výše náhrady apod.

do 500 Kč
200 Kč
200 Kč
do 300 Kč
do 800 Kč
do 1000 Kč

IV. Závěrečná část
Rozpis soutěţí je závazný pro mistrovské a nemistrovské soutěţe řízené VV OFS Č.Budějovice.
VV OFS Č.Budějovice si vyhrazuje právo na doplnění nebo změny tohoto Rozpisu mistrovských soutěţí. Veškeré
eventuální změny a doplňky budou oddílům zaslány písemně.
Za VV OFS Č.Budějovice
Miroslav Šmejkal
předseda STK OFS Č.Budějovice

Karel Franěk
sekretář OFS České Budějovice

Ing. Jiří KUREŠ
předseda VV OFS České Budějovice
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