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I. Všeobecná ustanovení
Čl. 1 Řízení soutěží
Soutěže řídí z pověření VV OFS STK OFS Plzeň - město.
Čl. 2 Organizátor utkání SŘ. § 39
Je klub uvedený zápise o utkání na 1. místě.
V případě obráceného pořadí na hřišti tomu klubu kde se utkání hraje
Čl. 3 Termíny utkání
Povinnosti klubů týkající se termínů, hlášení změn začátků utkání a nastoupení k utkání jsou stanoveny SŘ §8 a
tímto RS.
Úřední začátek utkání mládeže je neděle 10:00 hodin. Pokud je utkání dorostu hráno jako předzápas, stanovuje se
začátek minimálně o 3 hodiny a u žáků o 2,5 hodiny dříve než hlavní utkání.
STK vydává termínovou listinu zvlášť pro podzimní a jarní část soutěžního ročníku. Termíny uvedené v TL jsou
závazné pro všechna družstva příslušné soutěže vyjma:
a) Výjimek úředních termínů a začátků utkání uvedených v přihlášce do soutěží a schválených STK, které jsou
uvedeny v rozlosování soutěží.
b) Termínů a začátků utkání oznámených STK a soupeři prostřednictvím hlášenky mistrovských utkání do
termínu určeném a vyhlášeném STK. Hlášenky se vyplňují pro každé družstvo zvlášť a kluby je zašlou všem
soupeřům poštou doporučeně nebo e-mailem od sekretáře žádajícího klubu potvrzeném sekretářem soupeře. K
hlášence pro STK OFS PM klub přiloží příslušný doklad o zaslání soupeři. V případě, že klub nepošle hlášenku
utkání v předepsaném termínu, má se za to, že družstvo hraje všechna svá utkání na domácím hřišti v termínu
dle přihlášky do soutěží schváleném STK a uvedeném v RS. Termín uvedený na hlášence utkání je možno měnit
pouze na základě dohody se soupeřem dle bodu c tohoto článku. Systém hlášenek neplatí pro všechny nováčky
s povinným ÚZ v neděli. Změny dle tohoto bodu jsou bez poplatku.
c) V případě vzájemné dohody klubů (dle SŘ § 8/4) bude přeložení utkání schvalovat STK. Změna termínů nebo
začátků utkání či místa konání musí být oznámena STK a uložena do EIS (elektronický informační systém) do
17 dnů před řádným termínem utkání. Pokud klub požádá o změnu a STK mu vyhoví, uhradí žádající klub
poplatek za dobu více než 17 dnů před zahájením utkání bezplatně, 16 - 7 dnů 300 Kč a méně než 7 dnů 600 Kč.
Tento poplatek se v případě nesehrání z vyšší moci a kolize s utkáním Viktorie Plzeň v 1. lize nehradí.
Termíny, hrací dny a začátky utkání uvedené v tomto rozpisu jsou závazné. Řídící orgán soutěže má právo
provádět změny v TL.
Čl. 4 Místa utkání
1) Kluby hrají svá utkání pouze na hřištích, která oznámily STK OFS Plzeň - město v přihlášce před zahájením
soutěže a byla schválena STK, a která pak budou uvedena v RS.
2) Pro veškerá oznámení změn místa utkání předem STK a soupeři platí povinnost předložit hlášenku (možno i
naskenovanou e-mailem) změny s razítkem a podpisy obou oddílů, pouze v případě nařízení jiného místa nebo
času utkání řídícím orgánem provede oznámení oběma soupeřům STK. Termínově platí RS čl. 3/c.
3) V soutěžích MPMŽ a MPP mají kluby OFS PM možnost utkání podzimní a jarní části soutěží s kluby jiných
OFS přihlášených do soutěží OFS PM sehrát na vlastním hřišti a soupeř je povinen souhlasit. Jedná se o dohodu
klubů při přijetí do soutěží. Organizátorem utkání je vždy klub, na jehož hřišti se utkání hraje. Náhradu
rozhodčím hradí vždy organizátor utkání. Žádat je možné pouze hlášenou mistrovských utkání dle RS čl. 3b.
4) Utkání se hrají pouze na travnaté hrací ploše, včetně UMT od 3 gen. a na normální hrací ploše lze hrát
současně i dvě a více utkání.
Čl. 5 Účastníci soutěží
Soutěží se zúčastňují družstva klubů podle seznamu v rozlosování jednotlivých soutěží. Zařazená družstva musí
splňovat podmínky Souboru předpisů FAČR.
V zájmu regulérnosti soutěží může STK v průběhu soutěží nařídit sehrát utkání v jeden den a hodinu. Při těchto
utkáních nelze čerpat čekací dobu (SŘ §49/3).
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Čl. 6 Pořadatelská služba
1) Klub je povinen mít na dostupném místě plán pořadatelské služby a na požádání jej předložit rozhodčímu nebo
pověřenému funkcionáři FAČR a OFS PM.
2) Povinnosti pořadatelské služby viz SŘ FAČR (SŘ § 45-46 ).
3) Domácí oddíl je povinen otevřít za přítomnosti hlavního pořadatele kabiny nejpozději 60 minut před začátkem
utkání.
4) Občerstvení pro hostující družstvo, RO a DS zajišťuje bezplatně pořádající klub nejdéle o poločasové
přestávce. RO mají nárok minimálně na jeden litr pitné vody na osobu. Hostující hráči mají rovněž nárok na
dostatečné (min. litr na osobu) množství pitné vody.
5) Pořádající oddíl zajistí na utkání mužů min. 4 pořadatele, na utkání mládeže min. 2 pořadatele. (SŘ §41/3)
Při utkání musí mít pořadatelé rozlišovací vesty, hlavní pořadatel musí být viditelně označen „Hlavní pořadatel“
nebo vestu odlišné barvy. (SŘ §40/2)
6) Hlavní pořadatel se řídí ustanovením SŘ §40. Bez hlavního pořadatele rozhodčí utkání nezahájí.
Čl. 7 Předpisy
Rozpis městských soutěží 2016 - 2017 vydává VV OFS Plzeň – město. Tento je spolu s dalšími platnými
normami závazný pro všechny účastníky městských soutěží. Úřední zprávy VV a jeho komisí budou
uveřejňovány na webových stránkách a úřední desce OFS. Rozhodnutí vyvěšené na úřední desce je bráno jako
doručené! Tyto zprávy jsou pro všechny účastníky soutěží řízených OFS PM závazné.
Čl. 8 Startují
Všichni hráči musí být řádně registrováni v FAČR.
1) Věkové kategorie mládeže (SŘMaŽ §2/2) pro soutěžní ročník 2016/2017:
Předpřípravka nar. 1.1.2009 a mladší (po dovršení 5 let) 5 - 6 let
přípravka mladší
1.1.2008 a mladší
6 - 8 let
přípravka starší
1.1.2006 a mladší
9 - 10 let
žáci mladší
1.1.2004 a mladší
10 - 12 let
žáci starší
1.1.2002 a mladší
12 - 14 let
dorost mladší
1.1.2000 a mladší
14 - 16 let
dorost starší
1.1.1998 a mladší
16 - 18 let
V mládežnických karegoriích mohou nastoupit hráčky za družstva chlapců při dodržení věku chlapeckých
kategorií, kategorie žákyň: 5-10 let přípravka, 11-14 žákyně, 15-18 dorostenky, od 18 let ženy (SŘMaŽ §2/2).
Hráči po dosažení stanoveného věku přecházejí do nejbližší vyšší věkové kategorie vždy k 1.1. následujícího
roku. Dívky v kategoriích přípravek a žákyň mohou startovat v družstvech a soutěžích žáků s tím, že mohou být o
jeden rok starší než žáci v příslušné věkové kategorie (SŘMaŽ §2/3).
Po dosažení vyšší věkové kategorie může hráč/hráčka dohrát rozehraný soutěžní ročník v nižší věkové kategorii.
2)
a) Start hráče v jiné věkové kategorii viz. SŘMaŽ §4.
b) Výjimky startu hráčů starších kategorií v mladších kategoriích nejsou dovoleny.
3)
a) Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informace o své zdravotní
způsobilosti ke hraní fotbalu. SŘ §37.
b) V soutěžích OFS PM jsou kontrolu prohlášení oprávněni provádět členové STK a VV OFS PM případně jimi
pověřené osoby v kterémkoliv utkání.
4) Sdružený start družstev v mládežnických kategoriích se řídí přílohou 2 SŘ §9.
Čl. 9 Podmínky účasti
1) Všichni hráči, funkcionáři uvedení v ZoU a hlavní pořadatel musí být řádnými členy FAČR včetně
uhrazení členského příspěvku do 28.2. v příslušném roce (neplatí pro nové členy). Odpovědnost nese člen
i klub.
2) Zápis o utkání (SŘ §9) se vyplňuje v elektronické podobě (dle SŘ §53). Je-li doba vyplnění kratší,
rozhodčí je povinen toto zapsat do zápisu o utkání s uvedením důvodů a který oddíl byl příčinou.
Nedodržení bude postihováno pokutou dle DŘ.
3) Vyloučený hráč, náhradník nebo vykázaný funkcinář v utkání musí ihned opustit hrací plochu a prostor
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hřiště. Nesmí zůstat na lavičce příslušníků družstva ani v technické zóně svého družstva.. Za to odpovídá
kapitán, vedoucí družstva a trenér dle PF.
Čl. 10 Soupisky SŘ §10
1) Soupisky vyhotovují oddíly, které mají v soutěžích jedné věkové kategorie více družstev.
2) Soupisku vyhotovuje administrátor klubu do EIS. Soupiska se vyhotovuje zvlášť pro podzimní a jarní část
soutěží, předkládá se STK OFS Plzeň – město nejdéle 7 dní před zahájením soutěže. STK vždy v úřední zprávě
oznámí datum pro každou část soutěže.
3) Hráč uvedený na soupisce v kategorii mužů musí odehrát za určitou část soutěžního ročníku (jaro nebo
podzim) min. 45 minut, v jednom utkání za družstvo, na jehož soupisce je uveden. SŘ §11/3
Klub je povinen při přestupu, hostování, zrušení registrace či závažné nemoci, zranění hráče uvedeného na
soupisce nejpozději do 7 dnů ze soupisky vyškrtnout a nahradit hráčem jiným. Tuto změnu musí potvrdit STK
OFS PM. Při závažné nemoci, zranění klub předloží lékařskou zprávu tohoto hráče.
Veškeré změny soupisek a seznamu hráčů se provádějí za poplatek 200 Kč za jednoho hráče.
Zneužití soupisky podléhá sankcím.
5) Pro soutěžní ročník 2016 - 201 se pro soutěže MPMŽ a MPP soupisky ani seznam hráčů nepředkládají.
Čl. 11 minimální počet hráčů
Soutěže MPSŽ 6+1, MPMŽ 7+1, MPSP 5+1, MPMP 6+1 a MPMP 4+1 se hrají podle „pravidel fotbalu malých
forem“ schválených VV FAČR. Počet hráčů družstva ve hře je 7+1 minimálně počet 5+1, při soutěži 6+1 a 5+1
minimálně počet 4+1 a při soutěži 4+1 minimálně 3+1. Maximální počet složení družstva 16 hráčů, kteří mohou
střídat bez omezení v přerušené hře, vždy však nejprve opustí hrací plochu střídaný hráč. (PF 3)
Ve vyšších soutěžích mládeže, kde startují samostatně starší – mladší a v soutěžích OFS PM startují jejich
družstva společně, klub předloží soupisku starších i mladších družstev.
Nesplněním povinnosti bude klub potrestán pokutou dle sazebníku poplatků a pokut RS nebo DŘ.
Čl. 11 Doba hry SŘ čl. 42
1) Utkání mužů se hrají 2 x 45 minut.
2) Utkání staršího dorostu se hrají 2 x 45 minut.
3) Utkání mladšího dorostu se hrají 2 x 40 minut.
4) Utkání starších žáků se hrají 2 x 35 minut.
5) Utkání mladších žáků se hrají 2 x 30 minut.
6) Utkání žákyň se hrají 2 x 35 minut.
7) Utkání starších a mladších přípravek se hrají 2 x 25 minut.
8) Utkání předpřípravek se hrají 2 x 20 minut.
9) Utkání žen a juniorek 2 x 45 minut.
10) Poločasová přestávka viz SŘ FAČR.
Čl. 12 Střídání hráčů SŘ §59 a SŘMaŽ a výjimka pro soutěže OFS PM
1) V utkáních dospělých je možné vystřídat max. 5 hráče
2) V utkáních mládeže je možné zpětné střídání již vystřídaných hráčů i opakovaně.
3) V utkáních žen je možné vystřídat max. 7 hráček.
4) Střídání je možné provádět vždy jen v přerušené hře se souhlasem rozhodčího.
Čl. 13 Systém soutěží
Mistrovské soutěže dospělých a mládeže se hrají systémem každý s každým dvoukolově, pokud není
v rozlosování stanoveno jinak.
Čl. 14 Hodnocení výsledků v soutěžích SŘ §14 a §18
Brankový rozdíl při provádění kopů ze značky pokutového kopu pro určení vítěze se nepočítá pro určení pořadí
družstev v soutěži.
Čl. 15 Organizace v soutěžích
1) MPMŽ ve sk A a B se hraje základní část jednokolově dle rozlosování a poté budou sk. rozděleny. Prvních 6
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z každé skupiny a sedmý z obou skupin s lepším výsledkem budou zařazeni do sk. C a budou hrát jednokolově
o vítěze MP. Ostatní z obou sk. budou zařazeni do sk. D, kterou odehrají jednokolově. Skupiny budou
rozlosovány po skončení základní části. Pořadová čísla se losují.
2) MPSP 7+1 ve sk A a B se hraje základní část jednokolově dle rozlosování a poté budou sk. rozděleny. První
čtyři z každé skupiny MPSP 7+1 a pátý z obou skupin s lepším výsledkem budou zařazeni do sk. C a budou hrát
dvoukolově o vítěze MP. Ostatní z obou sk. budou zařazeni do sk. D, kterou odehrají dvoukolově.
3) MPMP 4+1 ve sk A, B a C se hraje základní část jednokolově dle rozlosování a poté budou sk. rozděleny.
První dva ve sk. a další dva na třetím místě s lepším výsledkem budou zařazeni do sk. D a budou hrát
dvoukolově o vítěze MP. Další na třetím, dva ze čtvrtých a nejlepší z pátých míst ze všech skupin budou
zařazeni do sk. E. Ostatní budou zařazeni do sk. F. Skupiny se odehrají dvoukolově a budou rozlosovány po
skončení základní části. Pořadová čísla se losují.
4) MPPP se hraje turnajovým způsobem. Pět turnajů na podzim a pět na jaře.
5) Ostatní soutěže se hrají dvoukolově podzim – jaro. MPM, MSM III tř., MPSP 5+1, MPSŽ a MPMP 6+1.
Čl. 16 Protest, námitky, odvolání, pokuty
a) Odvolání proti rozhodnutí DK se podává písemně dle DŘ §106 a §107. Poplatek u soutěží dospělých je 1500,Kč a u soutěží mládeže 1000,- Kč. Poplatek za vyhotovení odůvodnění u soutěží dospělých je 800,- Kč a u
soutěží mládeže 500,- Kč dle DŘ příloha 1,.
b) STK je oprávněna za porušení SŘ udělit pokutu do výše 10.000,- Kč.
c) DK je oprávněna udělit pokutu klubu i jednotlivci do výše 50.000,- Kč.
d) Protest proti rozhodnutí STK se podává písemně k VV OFS do sedmi dnů od obdržení rozhodnutí. Poplatek u
soutěží dospělých je 500,- Kč a u soutěží mládeže 300,- Kč. (SŘ §62)
Čl. 17 Účast na aktivech a VH SŘ §17
Součástí hodnocení soutěží jsou aktivy nebo valné hromady OFS Plzeň – město, kterých se oddíly zúčastní na
vlastní náklady – povinně jeden odpovědný zástupce oddílu. Neúčast je pokutována částkou 2 000,-Kč.
Čl. 18 Reprezentace FAČR OFS Plzeň - město
Pokud bude hráč povolán k výběrovému i jinému utkání dorostu i žáků, je oddíl povinen hráče s touto skutečností
seznámit. Nedostaví-li se hráč bez řádné omluvy k výše uvedenému utkání bude klubu udělena pokuta dle DŘ
§55. Jsou-li povoláni do výběru FAČR OFS PM dva nebo více hráčů uvedených na soupisce jednoho družstva,
může toto družstvo požádat o změnu termínu utkání, jež koliduje s termínem výběru. STK žádosti vyhoví a
změnu utkání nařídí. Taková žádost nepodléhá poplatku.
Čl. 19 Nástup a odchod družstev ze hřiště
Nástu a odchod ze hřiště se řídí dle PF. Odpovídá hl. pořadatel a kapitáni – viz Soubor předpisů FAČR.
Čl. 20 Hrací plocha PF
Soutěží utkání se hrají na hlavních hřištích s přírodní travnatou plochou, která schválil řídící orgán soutěží, jsou
uvedena v přihlášce do soutěží a dále v adresáři fotbalových klubů – ostatní určuje Soubor předpisů FAČR.
Povoluje se sehrát utkání na UMT od 3 gen.. Hřiště s UMT musí mít platnou atestaci FAČR, klub předloží kopii
atestace (reatestace). ( SŘ př.1) O způsobilosti hrací plochy rozhoduje výhradně a pouze rozhodčí utkání. Špatný
stav hrací plochy nezbavuje pořádající oddíl povinnosti řádně připravit hrací plochu. Je povinností oddílů mít na
hřišti instalovány kryté hráčské lavice pro sezení min. 13 osob oddělené od prostoru diváků pevným zábradlím,
s vyznačením technické zóny dle PF 1/9. Dále pak vytápěné šatny včetně vybavení, s teplou a studenou vodou.
(SŘ §45,46)Náhradní hřiště: dtto,výjimka – nemusí být kryté hráčské lavice a ohrazení.
Upozorňujeme kluby a rozhodčí na dodržování PF1 hrací plocha – bezpečnostní opatření.
Přenosné branky musí být zajištěny tak, aby nemohlo dojít k jejich převrácení a následnému zranění účastníků
utkání. Nesmí být vyrobeny ze železa nebo jiného těžkého kovu. Za toto odpovídá pořadatel utkání.
Neuposlechnutí tohoto nařízení je vážným přestupkem a bude postihováno dle DŘ. Pokud toto zajištění nebude
provedeno, nesmí být utkání zahájeno.
V období od 1.11.2016 do 31.3.2017 o hrací ploše (hlavní – náhradní) rozhoduje domácí oddíl, pokud řídící
orgán nerozhodne jinak.
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Čl. 21 Zaviněné nesehrání utkání
1)Nenastoupí-li k utkání domácí družstvo, mají hosté nárok na jízdné pro 20 osob veřejným dopravním
prostředkem. Klub musí o náhradu zažádat STK OFS PM.
2)Nenastoupí-li k utkání hostující družstvo, mají domácí nárok požadovat od soupeře úhradu výdajů spojených
s nesehráním utkání, jejíž výše je stanovena paušálně: pro všechny soutěže 1000,- Kč. Klub musí o náhradu
zažádat STK OFS PM.
3)Nesehraje-li se utkání „z vyšší moci“, přísluší soupeři náhrada cestovních výloh ve výši 50% pro 20 osob
veřejným dopravním prostředkem, pokud o ni požádá STK.
Úhradu musí klub provést do 15ti dnů ode dne doručení rozhodnutí. Dále bude klub potrestán pořádkovou
pokutou 1 000,- Kč pokud tak neučiní.
Čl. 22 Styk s oddíly
VV OFS PM a jeho komise budou svá rozhodnutí uveřejňovat na webových stránkách OFS a e-mailem zasílat do
klubů. Naléhavé záležitosti budou vyřizovány písemně, telefonickým a osobním stykem zástupců oddílů
v sekretariátu OFS PM, Úslavská 75, 2.p. č.d. 345 Výhradně PO a ST 10-12 a 13-16 hodin!!!
Pokladní hodiny
PO, ÚT 9:00 - 13:00
ST
9:00 - 16:00
ČT, PÁ 9:00 - 13:00
Úslavská 75, 2.p.č.dv. 325, pí. Krausová
Čl. 23 Nedostavení se delegovaného rozhodčího
1) Pokud se delegovaný rozhodčí nedostaví do 45 minut (u mládeže do 30 minut) před úředním začátkem utkání
je poviností organizátora utkání tuto skutečnost ohlásit Obsazovacímu úseku KR OFS PM na tel. 603 972 873.
2) Nedostaví-li se delegovaný rozhodčí nejpozději do dvaceti minut po stanoveném úředním začátku postupuje se
dle SŘ §50
3) Řídí-li utkání rozhodčí laik, je podle ustanovení SŘ §50/10 povinností organizátora utkání řádně vyplnit zápis
o utkání v IS. V případě vyplnění zápisu o utkání písemnou formou doručí organizátor utkání zápis o utkání do
48 hodin od ukončení utkání na OFS PM (Úslavská 75, 2.p.č.dv. 345).
Čl. 25 Postupy a sestupy SŘ §19
1)
a) MPM – 14 účastníků
Počet družstev
Sestup z I.B tř.
Postup do I.B tř.
Postup do I.B tř.z baráže
Sestup do MSM
Postup z MSM
MSM III třída – 14 účastníků
Počet družstev
Sestup z MPM
Postup do MPM
Postup z MSM IV. Třída
Sestup do MSM IV. Třída

14
0
-1
0
-1
+2
14

14
0
-1
-1
-1
+3
14

14
+1
-1
0
-1
+1
14

14
+1
-1
-1
-1
+2
14

14
+2
-1
0
-2
+1
14

14
+2
-1
-1
-1
+1
14

14
+1
-2
+2
-1
14

14
+1
-3
+3
-1
14

14
+1
-1
+1
-1
14

14
+1
-2
+2
-1
14

14
+2
-1
+1
-2
14

14
+1
-1
+1
-1
14

b) V případě, že klub má v soutěžích zařazeno více družstev než jedno v jedné věkové kategorii, upravuje se
postup nebo sestup těchto družstev takto:
1. Sestupuje-li z vyšší třídy soutěže družstvo A do nižší třídy soutěže, kde hraje družstvo B téhož klubu, které ze
soutěže nesestupuje ani nepostupuje, zařadí řídící orgán soutěže do této soutěže pouze jedno družstvo, a to A,
kdežto druhé, družstvo B, zařadí do soutěže o jednu třídu nižší. V takovém případě je družstvo B považováno za
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jedno ze sestupujících družstev.
2. Má-li družstvo B téhož klubu postoupit do vyšší třídy soutěže, kde však hraje a ze soutěže nesestupuje ani do
ní nepostupuje družstvo A téhož klubu, nepostupuje družstvo B do vyšší třídy soutěže, ale postoupí tam další
nejlépe se umístivší družstvo jiného klubu, pokud vyhovuje podmínkám účasti ve vyšší soutěži. V krajských a
okresních mistrovských soutěžních třídách, v nichž je vytvořeno více skupin, může řídící orgán soutěže povolit
start dvou družstev jednoho klubu odděleně v jednotlivých skupinách stejné třídy soutěže.
c) Počty účastníků ve třídách, včetně skupin, stanoví STK dle přihlášených družstev do soutěží. Pokud bude počet
družstev MSM a nově přihlášených družstev větší než 16, budou družstva sestupovat tak, aby počet družstev
v MSM III tř. měl 12 účastníků včetně sestupujících družstev z MPM.Ostatní družstva vytvoří MSM IV. tř.
Pokud bude počet družstev MSM III. třída, MSM IV. třída a nově přihlášených družstev menší než 17 bude
vytvořena pouze skupina MSM III. třída. V závažných případech může řídící orgán soutěží stanovit více skupin
nejnižší soutěže.
e) Do KSD resp. KSŽ postupuje vždy vítěz MPD resp.MPSŽ. Pokud nebudou chtít vítězové jednotlivých soutěží
postoupit do vyšší soutěže, postupuje další nejlépe umístěný účastník.
f)Z rozhodnutí PKFS pro ročník 2015/2016 budou hrát dvě družstva umístivší se na druhém místě ze sedmi
okresních přeborů baráž o postup do I.B třídy systémem doma – venku. Družstvo bude vyzváno PKFS. Účast
v utkáních baráže je povinná.
g)Doplňování míst v soutěžích, uvolněných z jakýchkoli důvodů, se uskutečnuje výhradně zvýšením počtu
postupujících družstev z nižší třídy soutěže (SŘ §21).
h) Poplatek v případě zařazení družstva do vyšší soutěže ze 2. a dalšího místa podle konečného umístění MPM a
MSM 5.000,- Kč). Toto neplatí v případě přímého postupu ze 2. a dalšího místa.
ch) Mimořádný poplatek v případě organizačních změn klubů stanoví řídící orgán při projednávání každého
případu samostatně.
2) Baráže – systém a kritéria:
a) Družstvo, které se v MPM umístí na místě před přímými sestupujícími, hraje baráž s družstvem z MSM III.
třídy , které se umístí na místě za přímým postupujícím o účast v MPM.
Družstvo, které se v MSM III třídy umístí na místě před přímými sestupujícími, hraje baráž s družstvem
z MSM IV třídy , které se umístí na místě za přímým postupujícím o účast v MSM III třídy. Nenastoupení na
barážové utkání se trestá pokutou 10.000,- Kč.
b) Dvoukolově doma – venku, povinnost nastoupit k oběma utkáním doma začíná družstvo z vyšší sotěže.
c) Pohárový systém v docílení branek – branka docílená u soupeře s vyšší hodnotou.
d) Při shodných výsledcích v obou utkáních se druhé utkání prodlužuje o 2x15 minut.
e) Není-li utkání rozhodnuto ani po prodloužení, následují kopy ze značky PK až do rozhodnutí (základních 5 +
do rozhodnutí).
f) V případě, že má po výsledcích baráže sestoupit družstvo z MPM či MSM III třídy a do následujícího
soutěžního ročníku se nepřihlásí některé ze současných družstev MPM či MSM III třídy, toto družstvo
nesestupuje.
g) V případě, že by barážovou dvojici tvořila družstva jednoho klubu baráž se ruší.
3) Termín a zařazení družstev do baráže bude stanoven dle výsledků krajských soutěží, případně krajských
baráží. Soutěže mužů končí sehráním barážových utkání.
4) Hracím dnem pro postupující, sestupující a nově přihlášená družstva v městských soutěžích mužů je neděle.
Minimální počet soutěžích dospělých s hracím dnem neděle je vždy polovina družstev.
5) Klub může požádat o změnu na sobotu za úhradu stanoveného poplatku ve výši 6 000 Kč, který musí být
klubem uhrazen nejpozději do losovacího aktivu. Podmínkou využití dané možnosti je dodržení stanoveného
počtu družstev s ÚZ v neděli, případně schválená vyjímka VV OFS PM.
Čl. 26 Povinnosti oddílů nemajících vlastní hřiště
Oddíly, které nemají k dispozici svoje vlastní hřiště a chtějí se zúčastnit jakékoliv soutěže řízené OFS PM, musí
dodat společně s přihláškou do soutěže ve stanoveném termínu na OFS PM písemný doklad (smlouvu) o tom, že
TJ/SK, u kterého chtějí hrát, dovoluje oddílu v úředně stanovených začátcích používat toto hřiště (včetně kabin)
minimálně na polovinu soutěžního ročníku. V případě, že TJ/SK bude po oddílu bez vlastního hřiště požadovat
úhradu finanční částky, musí oddíl tuto částku zaplatit a doklad o zaplacení odevzdat spolu s přihláškou a
smlouvou na OFS PM ve výše uvedeném termínu. Pokud oddíl toto nesplní, nebude zařazen do soutěží řízených
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OFS PM. Uhradí-li oddíl finanční částku pouze na první polovinu soutěžního ročníku (podzimní část), musí
nejpozději do konce února následujícího kalendářního roku uhradit celou částku na druhou polovinu soutěžního
ročníku (jarní část) a ve stejném termínu odevzdat doklad o této úhradě na OFS PM. V případě, že tak oddíl
neučiní, bude vyloučen ze soutěže, jeho podzimní výsledky budou anulovány a bude potrestán pořádkovou
pokutou (viz DŘ).
Čl. 27 Povinnosti oddílů SŘ §45,46,47
1) Všichni funkcionáři budou na lavičce pro členy družstva označeni vizitkou s funkcí a jménem. Nebude-li
funkcionář označen, nesmí pobývat na lavičce ani v ohraničeném prostoru hrací plochy.
2) Hráči mohou startovat s čísly od 1 do 99.
3) Zdravotní služba První pomoci se řídí ustanovením SŘ §45/f a musí být zajištěna obsluha nosítek.
4) Zajistit obsluhu a používání tabule při střídání hráčů, kromě soutěží žáků a přípravek.
5) Vyplnit a předat kartičky rozhodčímu při střídání hráčů, které jim rozhodčí před utkáním předal.
6) S platností od 1.1.2008 je povinné mít pro družstva mládeže trenéra s min. licencí “C”. Deset dnů před
zahájením soutěží klub předloží kopie licencí komisi TMK-KM OFS PM.
7) Trenér bude s platnou licencí přítomen při utkání a uveden v zápise o utkání. Platnost průkazu trenéra je tři
roky.
8) Zdravotní způsobilost se řídí SŘ § 37.
II. Pokyny disciplinární komise k uplatňování ustanovení platného DŘ
Čl. 1 Působnost DŘ
DŘ FAČR – součást Souboru předpisů FAČR se vztahuje na všechny fotbalová disciplinární přečiny hráčů,
funkcionářů, rozhodčích, delegátů a klubů fotbalového svazu v působnosti OFS PM a jsou trestány dle platného
DŘ ve smyslu jeho dodatků.
Čl. 2 Zastavení závodní činnosti
1)Trest zastavení závodní činnosti se řídí dle DŘ §23.
2)Při potrestání hráče využívajícího statut střídavého startu platí trest pro oba kluby, pro nichž má hráč oprávnění
startovat. Za informování druhého klubu odpovídá klub, ve kterém se hráč dopustil disciplinárního provinění.
Čl. 3 Zákaz výkonu funkce
Trest zákazu výkonu funkce se řídí dle DŘ §24. Po dobu zákazu výkonu funkce se nesmí vykonávat žádná jiná
funkce spojená s utkáními.
Čl. 4 Uzavření hřiště
Trest uzavření hřiště lze uložit dle ustanovení DŘ §35.
Čl. 5 Vyloučení družstva ze soutěže
Trest vyloučení družstva ze soutěže se řídí dle DŘ §38.
Čl. 6 Disciplinární orgány
Jedinými disciplinárními orgány v českém fotbale jsou disciplinární komise (DK). DK - v našem případě DK
OFS PM pro své soutěže ustavuje VV OFS.
Čl. 7 Účast provinilce
1) Byl-li hráč vyloučen a bylo-li to uvedeno v zápise o utkání a oznámeno VD družstva, je tím hráč vyrozuměn,
že se jeho případ bude projednávat na nejbližším zasedání DK OFS PM (z pravidla první středa po utkání)
v průběhu soutěží od 15.00 na OFS PM, Úslavská 75, 2.p.č.dv. 345. Hráč má právo požádat o účast na jednání
nebo se písemně vyjádřit. Pokud se pak nedostaví na jednání v den konání DK, projedná DK jeho
přestupek bez jeho účasti. Termín jednání má DK právo změnit.
2) V případě inzultace se povinně, i bez vyzvání DK OFS, dostaví na nejbližší jednání DK provinilci, funkcionáři
obou oddílů uvedení v Zápise o utkání, kapitáni obou družstev, hlavní pořadatel, další zúčastněné osoby, R a
DA. Nedostavení se v tomto daném případě bude postihováno dle DŘ.
3) Vyloučení hráče po obdržení druhé žluté/červené karty v jednom utkání a projednání uvedeného provinění
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v DK OFS PM :
a) V případě shora uvedeného přestupku může DK postupovat dle DŘ §46/2, udělení pokuty, za předpokladu, že
oddíl do úterý 12:00 zašle na e-mail OFS naskenovaný schválený formulář prohlášení s razítkem a podpisem
osoby oprávněné za klub jednat. Obsahem prohlášení bude věta : „Souhlasíme s projednáním dle §46/2 DŘ.“
Toto nelze uplatnit v případě, že se hráč dopustil-li se v utkání ještě jiného provinění. V případě provinění
v posledním kole soutěžního ročníku bude DK postupovat dle DŘF §46/2.
b) V případě udělení příslušného počtu ŽK pro jednotlivce dle DŘ §47 (4,8,12,16 a 20 ŽK) může DK postupovat
dle DŘ §47/4, udělení pokuty za předpokladu, že oddíl do do úterý 12:00 zašle na e-mail OFS naskenované
schválený formulář prohlášení s razítkem a podpisem osoby oprávněné za klub jednat. Obsahem prohlášení
bude věta : „Souhlasíme s projednáním dle §47/4 DŘ“. V případě provinění v posledním kole soutěžního
ročníku bude DK postupovat dle DŘF §47/4. Sčítání ŽK bude prováděno pro každou jednu soutěž samostatně.
Sčítání ŽK je prováděno pouze v kategorii mužů.
Tabulka pokut dle počtu ŽK
Počet ŽK
Pokuta
4
200,8
400,12
600,16
800,20
1000,Čl. 8 Zastavení závodní činnosti v průběhu disciplinárního řízení
Byl-li hráč v utkání vyloučen nebo se jinak provinil ve smyslu DŘ, což podepsal VD v Zápise o utkání, má
předběžně zakázanou závodní činnost až do vyřešení případu. Dle DŘ §93/a.
Byl-li vykázán funkcionář družstva uvedený v Zápise o utkání nebo AR laik, mají předběžně zakázanou závodní
činnost až do vyřešení případu. Dle DŘ §93/2c.
Čl. 9 Závěr disciplinárního řízení
Rozhodnutí DK o potrestání se řídi DŘ §101
Čl. 10 Odvolání
Odvolání se řídi DŘ hlava II. díl 4.
Čl. 11 Projednání odvolání
 Potrestaný má právo se jednání o odvolání zúčastnit.
 Proti rozhodnutí odvolacího orgánu (VV OFS) je možno podat žádost o přezkumné řízení k OK FAČR dle
Stanov FAČR.
Čl. 13 Poplatek z disciplinárního řízení
Poplatek za projednání disciplinárního přestupku činí u soutěží dospělých 150,- Kč a u soutěží mládeže a soutěží
žen 100,- Kč.
III. Pokyny Komise rozhodčích (KR) OFS PM
1).RO musí zápis o utkání v IS řádně a uzavřít. Kopii náhradního zápisu (v případě nefunkčnosti IS) odevzdat
nejpozději do 48 hodin na OFS PM. V případě vyloučení, vykázání, inzultace předčasné ukončení utkání
apod. do 24 hod.
2) RO a DS deleguje k utkání obsazovací úsek KR OFS PM prostřednictvím IS, e-mailem popř. telefonicky, platí
vždy poslední delegace.
3)
a) Obsazovací úsek KR OFS PM deleguje RO i na přátelská a turnajová utkání hlášená KR OFS PM. Pro
mistrovská utkání deleguje rozhodčí na utkání MPM, MSM, MPD, MPSŽ a MPMŽ, př. MPSP sk. finále. U
ostatních je právem oddílu požádat o delegované rozhodčí, stejně jako požádat o delegované asistenty
rozhodčího.
b) KR OFS PM si vyhrazuje právo delegovat DA na vybraná utkání dle platných norem (Pravidla fotbalu,
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Soubor předpisů). Paušální odměna činí u mužů 200,- Kč, mládež 100,-Kč.
4) KR OFS PM si dále vyhrazuje právo, aby utkání dle jejího uvážení byla obsazována asistenty rozhodčího.
5) Povinností RO je dostavit se k utkání nejdéle 60 minut před ÚZ.
6) V případě předčasně ukončeného utkání vinou inzultace RO utkání je RO (AR a DS) povinen dostavit se na
nejbližší zasedání STK a DK následující středu po utkání, a to i bez vyzvání.
7) V případě inzultace nebo nedohrání utkání z jiných příčin je RO povinen neprodleně informovat předsedu VV
OFS PM a předsedu KR OFS PM.
8) Jednotlivá družstva vyplní v IS zápis o utkání (čísla, celá jména, celá příjmení hráčů a funkcionářů).
9) RO je povinen upozornit kapitány družstev na nedostatky vzniklé před, při nebo po utkání (neplnění povinností
organizátora utkání dle SŘ)
10) V případě, že u mládeže nastupuje hráč v brýlích, s ortézou, ve které se nachází tvrdé součásti dse řídí SŘ
§38 - platí pro všechny soutěže.
11) Ošetřování hráče na hrací ploše – zraněný hráč musí opustit hrací plochu, ale vrátit se do hry se smí nejdříve
po uplynutí 3 minut, zodpovídá HR (je-li přítomen 4RO) dle PF.
12) K řízení barážových utkání je delegován i čtvrtý rozhodčí a nastupuje, jestliže jeden ze tří delegovaných
rozhodčích nemůže z jakéhokoli důvodu vykonávat svoji funkci.
Odměny rozhodčích pro baráž
HR
500,-Kč
AR
300,-Kč
4R
300,-Kč
DS
200,-Kč
Další povinnosti rozhodčích a DA
a) Po skončení utkání je rozhodčí případně i DA povinen oznámit kapitánům, vedoucím družstev i trenérům na
jejich žádost svá stanoviska hodnocení, t.j. napomínání, vystupování, chování, případně další závady, které se
staly před, v utkání nebo po utkání s řádným zdůvodněním. Potom teprve má VD potvrdit zápis o utkání.
b) V zápisu je rozhodčí povinen uvést všechny okolnosti vyplývající ze ZoU.
c) RO a DA jsou povinni vždy si opatřit nová PF, Soubor předpisů a RS, prostřednictvím KR OFS PM, jinak se
vystavují finančnímu postihu ve výši 500,- za každý jeden předpis.
Povinnosti rozhodčího při nesehrání nebo nedohrání utkání z vyšší moci
Rozhodčí je povinen zabezpečit, aby se kapitáni a vedoucí družstev dohodli ihned na hřišti na sehrání utkání v
náhradním termínu, nejpozději do 14 dnů, jinak termín určí STK. Tato skutečnost se uvede do zápisu o utkání.
Proti předehrání v dřívějším termínu nemá STK námitek, ale podléhá jejímu schválení. Rozhodčí musí uvést
všechny okolnosti, které vedou některé družstvo k tomu, že dohodu v zápisu neuzavřelo.
Náhrady rozhodčím za řízení utkání
Náhradu jízdného rozhodčím a delegátům delegovaným k utkání OFS PM při použití motorového vozidla je výše
sazby stanovena na 5,- Kč za každý ujetý km z místa bydliště do místa konání utkání nejkratším směrem. KR
nařizuje rozhodčím vzájemnou dohodu na způsobu dopravy k utkáním, kde je delegováno více rozhodčích.
Pokud jedou rozhodčí k více různým utkáním společně, je nutné se dohodnout a jízdné rozpočítat na všechny
pořádající oddíly.
Auto bude převzato hlavním pořadatelem.
Rozhodčí, kteří řídí utkání v okrese Plzeň - město, mají nárok na stravné v zákonné výši pouze po splnění
následujících podmínek:
a) utkání se musí hrát mimo obec, ve které má RO hlášené trvalé bydliště.
b) RO musí strávit na utkáních včetně cesty k utkáním a odjezdu z utkání mimo své bydliště dobu nad 5 hodin a
budou tuto dobu u jednoho klubu.
c) všechna utkání, za něž má RO nárok na stravné, musí být řízena OFS Plzeň – město.
d) klub rozhodčímu neposkytl stravu, což rozhodčí uvede v zápise o utkání.
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Náhrady za řízení utkání se mohou měnit dle rozhodnutí příslušných orgánů FAČR.
Sazebníky odměn rozhodčích
Soutěže řízené OFS

Druh soutěže
Dospělí
výběry OFS
okresní přebor (II. třída)
okresní soutěže (III. a IV. tř.)
baráž
Dorost
výběry OFS
okresní soutěže
(II. III. a IV. třída)
Žáci
výběry OFS
okresní soutěže starších
přípravky
Ženy
výběry OFS
okresní soutěž

Utkání
Utkání
přátelské,
přátelské,
turnaje
turnaje
normální hrací zkrácený hrací
Utkání mistrovské
čas
čas
HR
AR, 4R
HR
AR
HR
AR
x
x 150 Kč 80 Kč 50 Kč 30 Kč
500 Kč
300 Kč 100 Kč 50 Kč 50 Kč 30 Kč
400 Kč
250 Kč 80 Kč 50 Kč 50 Kč 30 Kč
500 Kč
300 Kč
x
300 Kč
x

x 100 Kč
200 Kč 60 Kč
x
x

50 Kč
30 Kč
x

50 Kč
30 Kč
x

30 Kč
20 Kč
x

x
250 Kč
100 Kč

x 100 Kč
150 Kč 50 Kč
x 50 Kč

50 Kč
30 Kč
x

50 Kč
30 Kč
30 Kč

30 Kč
20 Kč
x

40 Kč
30 Kč

30 Kč
20 Kč

30 Kč
30 Kč

20 Kč
20 Kč

x
100 Kč

x
50 Kč

IV. Hospodářské náležitosti
1) Výši vstupného na utkání určí pořadatel podle vlastního zvážení.
2) Na všechna utkání oddílů působících v okrese Plzeň - město mají volný přístup funkcionáři všech stupňů
FAČR po předložení průkazu s fotografií.
3) Startovné pro pro každé družstvo dospělých činí 300,- Kč a 100,- Kč pro každé družstvo mládeže a musí být
zaplaceno do zahájení soutěží na účet OFS 107-9345450227/0100, v.s. číslo klubu.
Ostatní - viz SŘ FAČR.
Další platby viz bod V. tohoto rozpisu.
V. Sazebník poplatků a pokut ukládaných jednotlivými úseky
1) Podávání odvolání proti rozhodnutí STK
dospělí 500,- mládež 300,- Kč
2)
a) Přijatá přihláška do naplněné soutěže podaná po termínu před zahájením soutěže po rozlosování
3 000,- Kč
b) Přijatá přihláška podaná po termínu na volné místo před zahájením soutěže po rozlosování
1 000,- Kč
c) Přijatá přihláška podaná po termínu na volné místo po zahájení soutěže
2 000,- Kč
d) Odhlášení družstva ze soutěže před zahájením soutěže po rozlosování
4 000,- Kč
e) Odhlášení družstva ze soutěže v rozehrané soutěži
dospělí 10 000,- Kč, mládež 6 000,- Kč
3) Nepředložení karet hráčů,
1 000,- Kč
4) Změna termínu utkání
a) 16 – 7 dnů před původním termínem
300,- Kč
b) méně než 7 dnů
600,- Kč
5) Sehrání soutěžního utkání v jiném termínu nebo na jiném hřišti bez schválení STK
3 000,- Kč
6) Řádně nepřipravená hrací plocha HH a NH dle PF a SŘ
2 000,- Kč
7) Porušení ustanovení o soupisce dle SŘ (zneužití, falšování, uvádění nepravdivých údajů)
10 000,- Kč
8) Nenastoupení hráče ze soupisky dle RS a SŘ
1 000,- Kč
9) Nedostavení se a nenastoupení k utkání dle rozpisu soutěží kromě hracích důsledků,
cestovného, nákladů na hřiště, propagace a RO dle RS)
dospělí 5 000,- Kč, mládež 3 000,- Kč
10) Vyloučení družstva ze soutěže v rozehrané soutěži
10 000,- Kč
11

11) Neúčast na VH a dalších akcích pořádaných jako povinné VV OFS PM
2 000,- Kč
12) Nedohrání utkání pro malý počet hráčů
dospělí 6 000,mládež 3 000,- Kč
13) Včasné neuzavření nebo nevložení do IS zápisu o utkání, porušení povinnosti organizátorem,
500,- Kč
14) Včasné neuzavření zápisu o utkání, porušení povinnosti rozhodčím nebo delegátem
1 000,- Kč
15) Neoprávněný start hráče v jednom utkání
dospělí 6 000,mládež 3 000,- Kč
16) Zaviněné nesehrání nebo nedohrání utkání z viny oddílu
dospělí 6 000,mládež 3 000,- Kč
17)
a) Neoprávněné čerpání čekací doby
500,- Kč
b) Opakované neoprávněné čerpání čekací doby
1 000,- Kč
18) Neuvedení soupisky A(B) družstva k utkání a seznamu hráčů
1 000,- Kč
19) Nedodržení povinností družstev dle RS I.čl.6
až do výše 10 000,- Kč
20) Neoprávněně požadované náhrady a cestovného ze strany RO a DA
500,- Kč
21) Ostatní přestupky a nedostatky v soutěžích
až do výše 50 000,- Kč
22) Nedostavení se delegovaného rozhodčího k utkání
až do výše
1 000,- Kč
23) Pokuta za hráče vyloučeného po druhé ŽK dle DŘ §46/2
dospělí 200,- mládež 100,- Kč
24) Pokuta za 4,8,12,16 a 20 ŽK dle DŘ §47/4
200,- až 1 000,- Kč
25) Pozdní omluva rozhodčího na utkání (od momentu vydání delegace
až do výše
300,- Kč
26) Neuhrazení pokut a poplatků v termínu
až do výše 10 000,- Kč
27) Při opakování výše uvedených přestupků se předchozí sazba násobí dvěma.
28) Poplatek při podání odvolání proti rozhodnutí DK OFS PM
1 500,- Kč
29) Poplatek za vyhotovení odůvodnění DK OFS PM
800,- Kč
VI. Závěrečná ustanovení
Tento Rozpis je nedílnou součástí Souboru předpisů FAČR, jeho doplňků, změn a PF. VV OFS PM si vyhrazuje
právo provést v průběhu soutěží taková opatření a změny, která zajistí jejich regulérní průběh. Rozpis platí i pro
jarní část soutěží, před jejímž zahájením bude vydána termínová listina.

OFS Plzeň - město
Úslavská 75, 326 00 Plzeň, tel.605 166 242
E-mail: ofsplzenm@fotbal.cz,
Číslo účtu u KB: 107- 9345450227/0100
ADRESÁŘ výkonného výboru
Předseda
Místopředseda
DK
KR
TMK+KM
STK
člen

jméno a přímení
Zdeněk Legát
Milan Froněk ing.
Jan Zábran
Milan Buša
Petr Chrástek
Pavel Štverák
Jakub Hačka Mgr.

Adresa
Nepomucká 176/6, 326 00 Plzeň
Železniční 28, 326 00 Plzeň
Na Kovárně 7, 312 00 Plzeň
Waltrova 57, 320 00 Plzeň
Kaznějovská 3, 323 00 Plzeň
Sokolovská 115, 323 00 Plzeň
Nám. Míru 6, 301 00 Plzeň

TZ, TB, MT
605166242
607176605
602280136
731125115
606705926, 606273687
602581952, 732675870
607808993

Obsazovací úsek
KR

Luděk Lhoták Mgr.

Brožíkova 1, 301 00 Plzeň

603972873
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MPM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

3230141
3230061
3230431
3230401
3230421
3230391
3230441
3230091
3230101
3230191
3230451
3230031
3230221
3230051

TJ Union Plzeň
TJ Košutka B
FC Spartak Chrást
SK Starý Plzenec B
FK Dýšina
TJ Zruč B
TJ Sokol Lhota B
TJ Plzeň-Litice
SK Smíchov Plzeň
TJ Slovan Spoje Plzeň
SKP Rapid Sport B
TJ Sokol Plzeň-Černice B
TJ VS Plzeň
TJ Sokol Plzeň-Hradiště

SO
NE
NE
NE
SO
NE
NE
SO
SO
SO
NE
NE
SO
SO

ÚZ
ÚZ
ÚZ
15,00
ÚZ
ÚZ
15,00
ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ

MSM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3230141 TJ Union Plzeň B
3230461 SK Vochov 1930
3230361 TJ Sokol Druztová
volno
3230371 TJ FC Chotíkov B
3230221 TJ VS Plzeň B
3230081 TJ Sokol Plzeň-Letná
3230381 TJ Sokol Město Touškov B
3230191 TJ Slovan Spoje Plzeň B
3230151 TJ Prazdroj Plzeň

NE ÚZ
NE 14,00
SO ÚZ
NE
NE
NE
NE
NE
SO

ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ

PÁ
ÚT
PO
PÁ
PÁ
ST
ČT
ST
SO
PO

17,00
16,30
16,30
16,30
16,30
17,00
16,30
17,00
10,00
16,30

PÁ
PÁ
SO
PO
ST

17,00
16,30
16,00
17,00
16,30

MPSŽ 6+1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3230031
3230221
3230401
3230431
3230441
3230371
3230081
3250361
3230361
3230151

TJ Sokol Plzeň-Černice
TJ VS Plzeň
SK Starý Plzenec
FC Spartak Chrást
TJ Sokol Lhota
TJ FC Chotíkov
TJ Sokol Plzeň-Letná
TJ Tatran Třemošná
TJ Sokol Druztová
TJ Prazdroj Plzeň
MPMŽ sk.A

1
2
3
4
5

3230071
3230061
3230111
3230081
3230161

TJ Sokol Křimice
TJ Košutka B
SK Petřín Plzeň B
TJ Sokol Plzeň-Letná U12
SK Slavia Plzeň 1912
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6
7
8
9
10
11
12
13
14

3230351
3230201
3230391
3230141
3230451
3230381
3230221

Viktoria Plzeň U10
FC Viktoria Plzeň Ž
TJ Zruč B
TJ Union Plzeň
SKP Rapid Sport B
TJ Sokol Město Touškov
TJ VS Plzeň
volno
3230031 TJ Sokol Plzeň-Černice

ST 17,00 33.ZŠ
dle soupeřů
SO 10,00
PO 16,30
ÚT 16,30
ST 16,30
ČT 16,30
PÁ 17,00

MPMŽ sk.B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

3230111
3230181
3250271
3230391
3230191
3260181
3230441
3230081
3240011
3230431
3260271
3230371

SK Petřín Plzeň C
SSC Bolevec
TJ DIOSS Nýřany
TJ Zruč A
TJ Slovan Spoje Plzeň
FC Rokycany
TJ Sokol Lhota
TJ Sokol Plzeň-Letná U13
TJ Sokol Blovice
FC Spartak Chrást
FK Kohouti Rokycany
TJ FC Chotíkov
volno
3230151 TJ Prazdroj Plzeň

ST 17,15
PO 16,30
ST 17,00
ČT 16,30
PO 17,00
hlášenky
ČT 16,30
PÁ 17,00
ST 17,00
PO 16,30
hlášenky
ČT 16,30
PO 16,30

MPSP 5+1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

3260271
3230371
3230181
3230141
3230391
3230031
3230151
3230191
3230061
3230041
3260271
3230351
3230151

FK Kohouti Rokycany A
TJ FC Chotíkov
SSC Bolevec
TJ Union Plzeň
TJ Zruč
TJ Sokol Plzeň-Černice
TJ Prazdroj Plzeň A
TJ Slovan Spoje Plzeň
TJ Košutka
volno
SK Senco Doubravka
FK Kohouti Rokycany B
Viktoria Plzeň U9
TJ Prazdroj Plzeň B

hlášenky
ST 16,30
PÁ 16,30
ST 16,30
ÚT 16,30
ÚT 16,30
PÁ 16,30
PÁ 17,00
PÁ 16,00
PO 17,00
hlášenky
ÚT 17,30 LUČNÍ
PÁ 16,30

MPSP 7+1 sk.A
1
2
3
4

3230111
3230141
3230381
3230101

SK Petřín Plzeň A
TJ Union Plzeň
TJ Sokol Město Touškov
SK Smíchov Plzeň

ST
PO
PÁ
ÚT

17,15
16,30
16,30
16,00
14

5
6
7
8
9
10

3260271 FK Kohouti Rokycany
3230111 SK Petřín Plzeň C
3240241 TJ Přeštice
volno
3230081 TJ Sokol Plzeň-Letná
3230441 TJ Sokol Lhota

hlášenky
ST 17,15
dle soupeřů
PÁ 17,00
ČT 16,30

MPSP 7+1 sk.B
1
2
3
4
5
6
7
8

3230061
3230041
3230451
3230071
3230431
3250271
3230401
3230111

TJ Košutka
SK Senco Doubravka
SKP Rapid Sport
TJ Sokol Křimice
FC Spartak Chrást
TJ DIOSS Nýřany
SK Starý Plzenec
SK Petřín Plzeň B

ÚT
PO
ST
NE
ÚT
ČT
PÁ
ST

16,00
17,00
17,00
15,00
16,30
17,00
17,30
17,15

ČT
ST
ČT
PO
PO
PÁ
PÁ
ÚT

16,00
16,30
17,00
16,00
16,30
16,00
16,30
16,30

ÚT
ST
ST
PO
ČT
ČT
ČT
ÚT

16,00
16,30
16,30
16,00
17,00
16,30
16,00
16,30

MPMP 4+1 sk.A
1
2
3
4
5
6
7
8

3230101
3230431
3230041
3230111
3230151
3230061
3230401
3230221

SK Smíchov Plzeň
FC Spartak Chrást
SK Senco Doubravka A
SK Petřín Plzeň A
TJ Prazdroj Plzeň
TJ Košutka B
SK Starý Plzenec
TJ VS Plzeň
MPMP 4+1 sk.B

1
2
3
4
5
6
7
8

3230061
3230181
3230451
3230111
3230191
3230351
3230371
3230391

TJ Košutka A
SSC Bolevec
SKP Rapid Sport
SK Petřín Plzeň B
TJ Slovan Spoje Plzeň
Viktoria Plzeň U7
TJ FC Chotíkov
TJ Zruč
MPMP 4+1 sk.C

1
2
3
4
5
6
7
8

3260271
3230081
3230201
3230351
3230031
3230141
3230041
3230421

FK Kohouti Rokycany
TJ Sokol Plzeň-Letná
FC Viktoria Plzeň Ž
Viktoria Plzeň U8
TJ Sokol Plzeň-Černice
TJ Union Plzeň
SK Senco Doubravka B
FK Dýšina

hlášenky
ÚT 16,30
dle soupeřů
ST 17,30 LUČNÍ
ČT 16,30
ST 15,30
ČT 17,00
ST 17,00
15

MPMP 6+1
1
2
3
4
5
6

3260271
3230081
3230441
3230351
3230081

FK Kohouti Rokycany
TJ Sokol Plzeň-Letná
TJ Sokol Lhota
Viktoria Plzeň U9
TJ Sokol Plzeň-Letná B
volno

hlášenky
ST 16,30
ÚT 16,30
ÚT 17,30 LUČNÍ
ÚT 16,30

MPPP turnaje
1
2
3
4
5

3260271
3230061
3230081
3230111
3230221

FK Kohouti Rokycany
TJ Košutka
TJ Sokol Plzeň-Letná
SK Petřín Plzeň
TJ VS Plzeň
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