FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ
OKRESNÍHO FOTBALOVÉHO SVAZU MOST
PRO SOUTĚŽNÍ ROČNÍK
2016 – 2017
Určeno:
a)
členům Výkonného výboru OFS Most a jeho komisím
b)
oddílům a klubům působících v soutěžích dospělých, žáků řízených
OFS Most
c)
rozhodčím a delegátům OFS Most
d)
sekretariátu OFS Most

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ MOST
ul. U stadionu č. 2, 434 01 Most
Sekretariát:
Jaroslav JEDLIČKA st.
Mobil:
606 198 725
E-mail:
ofsmost@centrum.cz
IČO:
65660773
DIČ:
CZ65660773
Bankovní spojení:
43-5045640207/0100

VÝKONNÝ VÝBOR OFS MOST
Předseda:
Místopředseda:
Členové VV OFS:

Ing. Petr ČERNÝ
Jiří DUCHÁČEK
David NOVÁK
Stanislav ZASPAL
Miroslav SUTTNER
Luboš LUNÁČEK
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KOMISE OFS MOST
Sportovně - technická komise (STK) - zasedá zpravidla ve středu od 16:00 hod.
Předseda:
Miroslav KEŠNER; tel.: 725 145 205
Disciplinární komise (DK) - zasedá pravidelně ve čtvrtek od 17:00 hod.
Předseda:
František ČERNÝ ml.; tel.: 605 066 189
Komise rozhodčích (KR)
Předseda:
Ing. Petr ČERNÝ; tel.: 739 680 998
Trenérsko-metodická komise (TMK):
Předseda:
Jan ŠTEFKO; tel.: 606 683 407
Komise talentované mládeže (KTM):
Předseda:
Zdeněk KOPAS; tel.: 607 804 496
Revizní komise (RK):
Předseda:
Alena LENKVÍKOVÁ; tel.: 607 654 808
FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Adresa : 160 17 Praha 6, Diskařská ul. 2431/4
Telefony:
Recepce
Finanční oddělení
Oddělení legislativy
Oddělení mládeže
Registrace
Oddělení vzdělávání trenérů
Fax:
WWW:
www.fotbal.cz
E-mail:
facr@fotbal.cz
ÚSTECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ
Vaníčkova 11, PO Box 69, 400 01 Ústí nad Labem
Sekretariát:
VITNER Miloš (sekretář)
Mobil:
739 681 861
E-mail:
ukfs@ukfs.cz
PROFESIONÁLNÍ TRENÉR MLÁDEŽE ÚKFS – ŠTEFKO Jan
Telefon:
606 683 407
E-mail:
steffi.j@seznam.cz

-2-

233 029 111
233 029 103
233 029 106
233 029 102
233 029 224
233 029 115
233 353 107

A – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ
Na základě pověření Okresního fotbalového svazu Most řídí všechny soutěže sportovně
technická komise (STK).
2. PŘEDPISY FAČR A VNITŘNÍ PŘEDPISY OFS MOST
1.

2.
3.
4.

5.

Při konání a v souvislosti s konáním jednotlivých utkání, na které se vztahuje
tento rozpis, se postupuje podle platné legislativy FAČR, zejména pak podle SŘF,
Pravidel fotbalu a tohoto rozpisu včetně jejich změn a doplňků.
Veškeré úřední zprávy a rozhodnutí OFS a příslušných komisí budou klubům,
rozhodčím a delegátům svazu zasílány e-mailovou poštou.
Informace vztahující se k soutěžím OFS uvedené na internetových stránkách OFS
(ofsmost.fotbal.cz) nebo FAČR (www.fotbal.cz) mají závaznost úředních zpráv.
Komunikace mezi OFS, odbornými komisemi a kluby je umožněna
prostřednictvím doporučené pošty nebo e-mailu. Veškerá tato komunikace je
považována za rovnocennou. V případě zasílání e-mailem vyžadujte potvrzení o
přijetí a přečtení dané zprávy.
Platnou adresou je e-mail, který je uveden v RS. Jiné e-mailové adresy nebudou
brány jako oficiální pošta klubu.

3. TERMÍNOVÁ LISTINA – PODZIM 2016, ZMĚNY TERMÍNŮ
Termínová listina fotbalových soutěží OFS Most pro podzim 2016 včetně stanovení
úředních hracích dnů a termínů začátků utkání je uvedena v příloze č. 1, pro jaro 2017
bude vydána samostatně.
a) Termíny domácích utkání jsou závazné dle úředních začátků v termínové listině.
V případě žádosti o změnu hracího dne či času musí být STK nahlášena do 15. 7. 2016
pro podzimní část soutěžního ročníku a do 14. 2. 2017 pro jarní část.
V případě nejednotných hracích dní musí oddíl vyplnit a zaslat hlášenku na STK a všem
soupeřům, se kterými v dané polovině soutěžního ročníku hraje na domácím hřišti –
v termínech výše uvedených.
b) pokud chce pořádající oddíl (klub) sehrát mistrovské utkání v jiný než úředně stanovený
den, anebo s jiným nežli úředně stanoveným začátkem a nejedná-li se o přesun na
pracovní den, může tak učinit sám - bez souhlasu soupeře tak, že oznámí nový termín s
uvedením přesného data, či změněný začátek utkání soupeři a STK 21 dní před novým
termínem zápasu je povinen tuto změnu zaslat hostujícímu klubu a současně také STK
na tiskopisu Žádost o změnu termínu/začátku, který je ke stažení na webu OFS.
V případě dodržení termínů 21 dní před utkání se souhlas soupeře nevyžaduje.
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c) chce-li oddíl (klub) sehrát mistrovské utkání v jiný termín, anebo hodinu než stanoví
pořad utkání a nemůže využít výhody, uvedené v odst. b) tohoto článku, je povinen
dohodu schválit i soupeř. Oboustranné dohody oddílů (klubů) platí pouze po schválení
STK.
Poplatky za změny termínů dle bodů b) a c)
Poplatky za provedené změny slouží k úhradě nákladů spojených s provedením změn a
STK je vyúčtuje žádajícímu oddílu (klubu) vždy po skončení jarního kola soutěže a činí :
- změna termínu bez souhlasu soupeře více jak 21 dní před utkáním 100,- Kč
Dohody o změně termínů:
- Bez poplatku (nejpozději 17 dní před utkáním)
- zvýšený poplatek (17 dní do zasedání STK před utkáním) 200,- Kč
- mimořádně zvýšený poplatek (po zasedání STK bezprostředně předcházející termínu
utkání) 300,- Kč
Poplatky za změny termínů u mládežnických družstev budou účtovány v poloviční výši.
d) STK může pro zajištění regulérnosti rozhodnout, která kola, případně utkání, budou
sehrána ve stejný den a hodinu – zejména v posledních dvou kolech soutěže.
Pro takto nařízená utkání mistrovských soutěží neplatí čerpání čekací doby na soupeře a
neplatí změny dle hlášenek či provedených změn termínů, ani nelze změnit termín dle
odst. a) tohoto článku.
e) utkání mládežnických soutěží, která nelze sehrát v určeném termínu pro účast žáků a
studentů na dlouhodobých akcích škol a učilišť, musí být vzájemnou dohodou (viz. odst.
c tohoto článku) předehrána.
Ve výjimečných případech mohou být se souhlasem STK sehrána po termínu, nejpozději
však před skončením podzimního nebo jarního kola.
f) oddíl (klub) má právo požádat STK o úřední odložení mistrovského utkání žáků v
případě, jsou-li na příslušný termín povoláni do reprezentace okresu, kraje nebo FAČR
nejméně 3 hráči zařazení na soupisce příslušného družstva.
g) hrají-li dvě družstva stejného hostujícího oddílu (klubu) v jednom úředním termínu se
stejným soupeřem na jeho hřišti, má hostující oddíl (klub) právo požádat písemně
pořádající oddíl (klub) nejpozději 21 dnů před příslušným termínem o sehrání obou
utkání ve stejný den formou dvojzápasu s přesně navazujícími začátky utkání. Pořádající
oddíl (klub) je povinen této žádosti vyhovět, pokud tomu nebrání závažné okolnosti.
Kopii žádosti zasílá žádající oddíl (klub) na vědomí a k potvrzení STK.
h) utkání žáků mohou začínat nejdříve v 9.00 a dospělých nejdříve v 10.00; začátek utkání
při vzdálenosti soupeřů větší než 80 km může být stanoven nejdříve na 10.00 hodin
dopoledne; výjimečně lze po dohodě se soupeřem sehrát utkání v 8.30.
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i) případný styk se zahraničním soupeřem či jakákoliv přátelská významná utkání nebo jiný
důvod, pro který nemůže být sehráno utkání v původním termínu, nesmí narušit průběh
mistrovských soutěží, příslušná mistrovská utkání musí být předehrána na základě
oboustranné písemné dohody.
j) STK má právo na základě odůvodněné žádosti pořadatelského nebo hostujícího klubu,
nedojde-li předtím k oboustranné dohodě, nařídit soutěžní utkání na jakýkoli jiný
termín, než ten, který je uveden v pořadu utkání. Přitom však STK bude dbát na to, aby
nebyla narušena regulérnost soutěže. Příslušný klub k žádosti vždy připojí kopii
komunikace se soupeřem (včetně potvrzení o jeho odeslání), jako doklad projevu vůle
dohodnout se na jiném termínu utkání, než je uveden v pořadu utkání bez účasti STK. Za
nařízení termínu uhradí klub, který o nařízení požádal, poplatek podle bodu c) tohoto
článku v závislosti na charakteru požadované změny.
k) v případě nesehrání utkání z důvodů nepříznivého počasí nebo nezpůsobilosti hrací
plochy, jsou obě družstva povinna ihned se dohodnout na náhradním termínu (do 14
dnů od původního termínu) a tento uvést do Zápisu o utkání ( potvrzený vedoucími
družstev). Pokud STK nebude s dohodnutým termínem souhlasit, dá to oběma oddílům
(klubům) na vědomí, v opačném případě platí dohodnutý termín jako úřední. Neplnění
tohoto článku bude postihováno pořádkovou pokutou.
l) pořad utkání, včetně obsazení rozhodčích a delegátů vychází na internetových stránkách
OFS, povinností oddílů (klubů) je kontrolovat termín utkání a hodinu výkopu a v případě
jakékoliv nesrovnalosti ihned informovat sekretariát OFS Chomutov či OFS Most.
4. MÍSTA UTKÁNÍ
Jednotlivá mistrovská utkání musí být uskutečněna pouze v areálech klubů a na hracích
plochách, které jsou schváleny STK. Pořádajícím oddílem je klub, uvedený v RS a pořadu
utkání na prvním místě.
5. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽÍ
Jednotlivá družstva jsou zařazena podle své výkonnosti a kategorie do soutěží řízených STK
OFS Chomutov vyjma soutěže Sdružený okresní přebor mladších přípravek, který je řízen
STK OFS Most. Toto zařazení do soutěží je uvedeno v rozlosování, které je uvedené na
webových stránkách fotbal.cz
Pod názvem uvedeným v přihlášce do soutěže bude družstvo vedeno v průběhu celého
ročníku (s výjimkou schválené změny v zimní přestávce). STK si vyhrazuje právo vytvořit
zkrácený název oddílu uváděný v materiálech OFS.
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6. PŘEHLED MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ, JEDNOTNÉ ZNAČENÍ UTKÁNÍ
Toto značení bude souhlasně používáno i v delegačních nominacích pro rozhodčí a
delegáty. Pro rozlišování druhů soutěží a věkových kategorií budou používána tato
orientační písmena a čísla:
H1A

Sdružený okresní přebor mladších přípravek

Po těchto třech znacích následují čtyři čísla: první dvojčíslí určuje č. kola a druhé č. utkání,
např. H1A0102 znamená, že jde o utkání sdruženého okresního přeboru mladších
přípravek, následuje číslo kola, v tomto příkladu 1. kolo, a druhé dvojčíslí znamená č.
utkání, v tomto příkladu utkání č. 2. Čísla utkání, uvedená v pořadu utkání jednotlivých
soutěží a návazně i na delegačních listech komise rozhodčích a delegátů, musí rozhodčí a
oddíly uvádět na každém dokladu, týkajícím se příslušného utkání:
- rozhodčí zejména na zápisech o utkání, na vyúčtování a při případných omluvách
- oddíly v hlášení změn termínů a začátků utkání (podle článku 3. Rozpisu soutěží)
- oddíly na oboustranných dohodách o změně termínu a začátku
7. HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI
a) Startovné za účast v soutěži:
Oddíly (kluby) zařazené v soutěžích jsou povinny složit při podání přihlášky do soutěže
startovné
Toto startovné je nevratná částka ve výši:
- mládež
200,- Kč

b) Náhrady soupeři při utkání:
Všechna utkání dospělých, žáků se hrají v režii pořádajících oddílů (klubů), tj. pořádající
oddíl (klub) si ponechá celý příjem z utkání a hostující družstvo jede na hřiště soupeře na
vlastní náklady.
Oddíl (klub), jehož družstvo se nedostaví na hřiště soupeře je povinen uhradit
pořádajícímu oddílu následující poplatek:
- Sdružený okresní přebor mladších přípravek 300,- Kč
c) Sběrná faktura
Oddílům/klubům bude po ukončení měsíce elektronickým systémem vystavena sběrná
faktura k úhradě nákladů souvisejících s pořádáním utkání a organizací soutěží (rozhodčí,

-6-

poplatky, pořádkové pokuty, apod.), která je splatná v termínech stanovených FAČR.
Nerespektování platebních podmínek bude řešeno v souladu s řády FAČR.
d) Finanční postihy za odhlášení družstva ze soutěže:
po rozlosování do
Soutěž:
ukončení
podzimní části
Okresní přebor mladších přípravek
2 000,- Kč

po ukončené
podzimní
části
4 000,- Kč

e) Náhrady rozhodčím a delegátům:
Za řízení mistrovského utkání přísluší R jízdné 1 km = 5,-Kč a odměna dle vydaných
hospodářských směrnic FAČR, (hradí se pomocí sběrné faktury viz. bod c).
f) Ceny vstupného:
Vstupné na jednotlivá utkání určí oddíl (klub) kopané sám nebo po dohodě s výborem TJ,
fotbalového oddílu nebo klubu. Pořadatel je povinen vyvěsit přehled o výši vstupného,
případně zlevněného vstupného na vhodném místě u všech pokladen nebo u vstupu na
stadion.
8. POŘADATELSKÁ SLUŽBA
Povinnosti pořadatele a hostujícího oddílu (klubu) určuje Soutěžní řád (SŘF).
Doporučené počty členů pořadatelské služby:
ostatní soutěže:
hlavní pořadatel 1+2
Organizátor utkání a administrátoři oddílů zajistí včasné napsání Zápisu o utkání před
utkáním v elektronickém systému dle § 9 a § 53 SŘF.
Organizátor utkání se musí zaměřit především na plnění těchto povinností pořadatelů
(§ 45 a 46 SŘF):
 počet a umístění pořadatelů
 povinnosti hlavního pořadatele
 dodržování opatření o povolení vstupu do ohraničeného prostoru hřiště a
označení všech osob v tomto prostoru
 zamezení vstupu všech osob do vymezeného prostoru za brankami (viz Pravidla
fotbalu)
 zabezpečení odchodu hráčů a rozhodčích do kabin, a to až do jejich odjezdu z
prostoru stadionu, eventuelně na hranice obce
 zabezpečení pokynů rozhodčího při jeho upozornění na nevhodné chování na
hráčských lavicích nebo při narušení utkání
 přísný zákaz prodeje všech druhů nápojů ve skleněných obalech
 pořádající oddíl (klub) je povinen mít k dispozici pro rozhodčí praporky (pro
 asistenty), píšťalu, žlutou a červenou kartičku, nevyplněný platný tiskopis Zápisu o
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utkání
zabezpečit a používat při střídání tabulky s čísly
zabezpečit podavače míčů (zejména v prostoru za brankami na hřištích s
atletickou dráhou)
umístění vozidel a uložení osobních věcí účastníků utkání. (viz SŘF § 45, bod l) a m)



Pokud nebude hlavní pořadatel ustanoven, přítomen a řádně označen, bude považována
tato skutečnost za překážku bránící v konání utkání a utkání nebude zahájeno!
9. ZRANĚNÍ
Kapitán družstva je povinen hlásit zranění ihned po skončení utkání rozhodčímu. Ten musí
zranění uvést do zápisu o utkání. Nebude-li zranění rozhodčímu hlášeno, zaškrtne rozhodčí
v zápise "zranění nehlášeno". Na pozdější hlášení oddílu, že hráč byl v utkání zraněn
nebude brán zřetel. Rozhodčí rovněž uvede do zápisu zda zraněný hráč utkání dohrál či
nikoliv. Hráči jsou pojištěni u pojišťovny VZP, a.s., číslo pojistné smlouvy: 1310000010.
Formuláře "Oznámení úrazu" lze získat na kterékoli z poboček pojišťovny VZP, a.s, na
celém území ČR nebo je možnost stáhnutí z web. stránek OFS. V případě jakýchkoli dotazů
lze bezplatně využít informační linku pojišťovny: 952 222 222.

B – TECHNICKÁ USTANOVENÍ
10. PŘEDPIS
Hraje se podle Pravidel fotbalu, SŘF i dalších platných předpisů vydaných FAČR a podle
ustanovení tohoto Rozpisu, který je včetně příloh nedílnou součástí SŘF pro soutěže řízené
FAČR - OFS Most.
11. STARTUJÍCÍ V SOUTĚŽÍCH
a) dospělí hráči řádně registrovaní za příslušný oddíl (klub) kopané
b) starší žáci - narození 1. 1. 2002 a později,
c) starší přípravka - narození 1. 1. 2006 a později, starší 5 let,
d) mladší přípravka - narození 1. 1. 2008 a později, starší 5 let,
 V žákovských soutěžích (včetně přípravek) mohou startovat dívky ve věku
o 1 rok vyšší než je odpovídajících věková kategorie chlapců.

12. OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍCH ŽÁKŮ
-

hraje se napříč na polovině normální plochy, kterou není nutno zvlášť vyznačovat.
brankové čáry jsou tvořeny pomezními čarami normální hrací plochy zahrávání
rohových kopů.
pomezní čáry jsou tvořeny na jedné straně brankovou čarou normální hrací
plochy a na druhé straně půlící čárou normální hrací plochy, půlící čára se na
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-

ploše zvlášť nevyznačuje. Pokutové území je vymezené přes celou šířku (12,5m),
ve kterém je povoleno hrát rukou brankáři, tvoří celá plocha mezi brankovou
čárou zmenšené hrací plochy a boční čárou pokutového území normální hrací
plochy, pomyslně prodloužené až k vyznačeným bodům pro zahrávání rohových
kopů. Tyto pomyslné body jsou vyznačeny plastovými kužely.
počet hráčů 7 + 1, minimální počet je 5 + 1
platí pravidlo o malé domů (brankář nemůže chytat míč do rukou od svého
spoluhráče).
míč velikost č. 5
střídání: hokejové
platí pravidlo o ofsajdu (platí v prostoru mezi brankovou čarou a hranicí
pokutového území)
faul v brankovém území je vždy penalta (8m)
brankář uvádí míč do hry rukou, nohou – po postavení míče na zem, se stává
hráčem
branky 2 x 5 m

obrázek č.1 – nákres hrací plochy pro utkání starších žáků:

13. OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍCH PŘÍPRAVEK
-

rozměry hřiště: 30 x 50 metrů (vyznačení hřiště vytyčovacími metami)
pokutové území je vymezené přes celou šířku (5,5 m)
počet hráčů 5 + 1
platí pravidlo o malé domů (brankář nemůže chytat míč do rukou od svého
spoluhráče).
míč č.4/odlehčený/
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-

střídání: hokejové, branky 2 x 5 m
faul v brankovém území je vždy penalta (7m)
při provádění volných kopů smí stát hráči soupeře min. 5 m od míče
brankář uvádí míč do hry rukou, nohou – po postavení míče na zem, se stává
hráčem
Obrázek č. 2 – nákres hrací plochy pro utkání starších a mladších přípravek:

15.
PODMÍNKY ÚČASTI
a) Listina hráčů
Všichni hráči musí být registrováni dle Registračního řádu FAČR a prokazují se rozhodčímu
utkání listinou (seznamu) všech hráčů daného družstva včetně fotografií.
b) Identifikační kód (ID)
Osoby uvedené v zápise o utkání musí mít uvedeno platné ID vyplývající z členství ve FAČR.
c) Povinnosti družstev
Povinnosti družstev jsou uvedeny v SŘF. Výjimky z těchto povinností může povolit, na
základě zdůvodněné písemné žádosti podané nejpozději 14 dní před zahájením soutěže,
STK OFS Most.
d) Reprezentace
Oddíly (kluby) jsou povinny uvolňovat hráče nominované k plnění reprezentačních
povinností na všech úrovních výběrů.
e) Zdravotní způsobilost hráče (SŘF)
Kluby, oddíly musí evidovat písemné individuální prohlášení hráče (u nezletilých prohlášení
zákonného zástupce), že je způsobilý snášet bez nebezpečí poškození svého zdraví, fyzické
zatížení v tréninku a při fotbalovém utkání. Kluby, oddíly tato prohlášení svých hráčů
kontrolují, shromažďují a v případě požádání OFS dokládají ke kontrole. Písemné
prohlášení hráče (rodičů hráče) nesmí být starší jednoho roku. Tím se klub zbavuje
odpovědnosti za zdravotní stav hráče, ale zůstává mu povinnost vést hráče k tomu, aby se
o svůj zdravotní stav staral a prokazoval to svým písemným prohlášením.

- 10 -

Hráči mladší 18-ti let předkládají toto prohlášení, na kterém musí být podpis rodičů či
zákonného zástupce. Pokud si OFS vyžádá ke kontrole toto písemné prohlášení hráče a
bude zjištěno, že je starší než 1 rok, vystavuje se oddíl finanční sankci za každý takto
zjištěný případ 100,- Kč.
16. STŘÍDÁNÍ HRÁČŮ V UTKÁNÍ
Zúčastněná družstva uvedou do zápisu 11 hráčů a náhradníky. Maximální počet
náhradníků je 7, při nedodržení tohoto počtu není možno náhradníky doplnit v průběhu
utkání. Počet náhradníků na max. 7 je možno doplnit nejpozději před zahájením utkání,
avšak ještě před podpisem kapitána družstva ZoU před utkáním. Po jeho podpisu již není
možno počet náhradníků doplnit. V ZoU se hráči označí č. 1. až 39., v základní sestavě
mohou nastoupit hráči i s čísly 12 a výše, nemusí se dodržet číselná postupnost.
a) ve všech okresních soutěžích mužů je možno v průběhu utkání střídat 5 hráčů.
b) ve všech mládežnických soutěžích je možno v průběhu utkání libovolně v přerušené
hře zapojovat všechny hráče uvedené v Zápisu o utkání (nejvýše 18 hráčů); při tom
musí být dodržen maximální povolený počet hráčů na hřišti. Za nastoupení hráče do
utkání je považováno už uvedení hráče v Zápisu o utkání
16. HRACÍ DOBA UTKÁNÍ
- sdružený okresní přebor mladších přípravek 2 x 20 minut
V mládežnických kategoriích je povinností dodržet přestávku mezi poločasy v délce 15
minut.
Pokud se hraje některé utkání jako předzápas, musí být předzápas časově stanoven takto:
- předzápas dorostu 3 hod. před začátkem hlavního zápasu
- předzápas žáků 2 hod. 15 minut před začátkem hlavního zápasu
- předzápas přípravek 1 hod. 45 minut před začátkem hlavního zápasu
Tuto směrnici jsou oddíly (kluby) povinny dodržovat i při dohodách o změně termínu nebo
začátku utkání.
17. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ V SOUTĚŽÍCH
Platí ustanovení Soutěžního řádu fotbalu, vyjma utkáních, která skončí nerozhodným
výsledkem. Ihned po každém nerozhodném utkání následuje penaltový rozstřel (vítěz 2
body, poražený 1 bod). Provedou-li obě družstva po 5 kopech a obě dosáhnou stejného
výsledku, pokračuje se dále po jednom kopu. V dalších ustanoveních penaltového rozstřelu
platí postup dle přílohy A Pravidel fotbalu.
18. SYSTÉM SOUTĚŽÍ
Soutěže OP mužů, mladších žáků a starších a mladších přípravek se hrají systémem každý s
každým dvou-kolově,
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19. HLÁŠENÍ UTKÁNÍ
Oddíly (kluby) nejsou povinny předem hlásit mistrovská utkání soupeři ani řídícímu orgánu
kromě případů, kdy provádějí změnu podle článku 3 tohoto rozpisu
20. SOUPISKY
veškerá práva a povinnosti oddílů (klubů) a družstev spojené se zařazením hráčů
na soupisky jsou uvedeny v Soutěžním řádu (§ 10).
a) oddíly (kluby), které mají v nižších soutěžích jedné věkové kategorie další družstva, jsou
povinny nejpozději 7 dní před zahájením jednotlivé soutěže vyplnit v elektronickém
systému soupisku družstva.
b) Na soupisce družstva musí být uvedeno 11 hráčů (vyjma KP mladších žáků a starších
přípravek), včetně brankáře, kteří patří do příslušné věkové kategorie.
c) Hráči uvedení na soupisce družstva nižší soutěže mohou sehrát za družstvo hrající vyšší
soutěž libovolný počet utkání.
d) Ze soupisky družstva vyšší soutěže mohou v utkáních družstva stejného oddílu (klubu)
nižší soutěže nastoupit maximálně 2 hráči příslušné kategorie.
e) Odůvodněnou změnu v soupisce (přestup, hostování, dlouhodobé zranění) může
administrátor oddílu provádět pouze po schválení STK a to dle ustanovení v § 10 SŘF.
f) Oddíl bude potrestán pokutou 500,- Kč za každého nečinného hráče v souladu se SŘ.
g) V případě nečinnosti všech hráčů (tzn. že ze soupisky nenastoupil v příslušné soutěži
žádný hráč) bude oddíl (klub) potrestán mimořádnou pokutou 10 000,- Kč.
21. POSTUPY A SESTUPY
Vítězové jednotlivých soutěží postupují přímo do vyšší soutěže (podle rozpisu těchto
vyšších soutěží), pokud splňují podmínky stanovené SŘF.

22. DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD
a) Tento Disciplinární řád FAČR platný od. 1.7. 2016 schválený Výkonným výborem
Asociace 8. června 2016 ( dále „tento řád“ nebo „Disciplinární řád“) upravuje zejména
skutkové podstaty disciplinárních přečinů, druhy trestů, jakož i postup disciplinárních
orgánů v disciplinárním řízení za činy spáchané na území České republiky i za činy
spáchané mimo území České republiky, které svým jednáním porušily zájem chráněný
Disciplinárním řádem.
b) Podle disciplinárního řádu se posuzuje takový disciplinární přečin, který byl spáchán
členem FAČR nebo fyzickou osobou, za jejíž jednání člen FAČR odpovídá podle
Disciplinárního řádu.
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c) Účelem disciplinárního řízením náležité zjištění a objasnění disciplinárních přečinů
upravených tímto řádem, spravedlivé potrestání jejich pachatelů a působit k předcházení a
zamezování páchání disciplinárních přečinů, k výchově členů FAČR v duchu důsledného
zachovávání předpisů FAČR a pravidel fair play.
d) Disciplinární řízení v prvním stupni se koná před disciplinární komisí zřízenou OFS, která
projedná disciplinární přečiny, k nimž došlo v rámci anebo v souvislosti se soutěžemi
řízenými OFS Most.
e) Poplatky za projednání vyloučení nebo disciplinární řízení, včetně žádostí hráče o
zmírnění (podmínečného odložení) trestu činí:
- soutěže mužů
150,- Kč
Poplatky za projednání disciplinárních provinění platí také pro rozhodčí – dle soutěže,
v jejímž utkání k provinění došlo.
f) Povinností oddílů ( klubů ), rozhodčích, delegátů asociace je sledovat úřední desku OFS,
kde budou zveřejňovány „Rozhodnutí DK“ , pozvánky hráčů, funkcionářů oddílů (klubů),
rozhodčích, delegátů asociace a případných svědků na jednání DK s uvedením data a času
jednání. Pozvaní svědci se dostavují na jednání DK na vlastní náklady a to vč. rozhodčích a
delegátů asociace.
g) pravidelné schůze DK jsou v průběhu podzimního i jarního kola mistrovských soutěžích
každou středu od 16:00 na sídle OFS Most.
V případě vložených kol se mohou uskutečnit i mimořádná zasedání DK o nichž budou
oddíly informovány prostřednictvím „úřední desky“.

Napomínání hráčů:
Napomínání hráčů se eviduje a trestá v jedné soutěži a v jednom soutěžním ročníku. Kluby
jsou povinny vést vlastní evidenci podle zápisů o utkání potvrzeného kapitánem. Postihy za
napomínání se určují takto:
Z důvodu snahy o potlačení projevů nesportovního chování ve všech soutěžích budou
kluby postihovány pořádkovými pokutami v případě, kdy některému z jejich družstev bez
ohledu na věkovou kategorii soutěží rozhodčí udělí v soutěžním utkání: čtyři a více ŽK
obdrží pokutu ve výši 100,- Kč, která bude zanesena do sběrné faktury dotyčného klubu.
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23. PLNĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH NÁLEŽITOSTÍ
Všechny oddíly (kluby) musí zaplatit před zahájením mistrovských soutěží startovné.
Oddílu bude 1x měsíčně vystavena za předchozí měsíc sběrná faktura (rozhodčí, poplatky,
pořádkové pokuty, aj.) s uvedením konkrétních položek, kterou je oddíl povinen uhradit ve
stanoveném termínu. V opačném případě může dojít k omezování funkcí v informačním
systému a disciplinárnímu řízení. Pokud existuje chybná položka na faktuře, je oddíl
oprávněn ihned v IS podat rozpor.
24. VYHODNOCENÍ SOUTĚŽÍ
Vítězové okresního přeboru mužů (II. třída), starších žáků získává titul „Okresní
přeborník“.
25. PROTESTY A ODVOLÁNÍ
Řídí se dle procesního řádu FAČR.
26. ZPŮSOB KOMUNIKACE
Komunikace mezi OFS, odbornými komisemi a kluby je umožněna prostřednictvím úřední
desky, informačního systému, e-mailu a doporučené pošty. Veškerá tato komunikace je
považována za rovnocennou.
V případě zasílání elektronickou poštou musí být daný e-mail uveden v adresáři oddílů
v RS a vyžadujte u něj potvrzení o přijetí a přečtení dané zprávy. Pokud to daná situace
vyžaduje, posílejte zároveň kopii e-mailu na sekretariát OFS.
Oficiální formuláře používající se v rámci Okresního fotbalového svazu Chomutov jsou
k dispozici na internetových OFS Chomutov.
27. ROZHODČÍ, DELEGÁTI
Rozhodčí a delegáti jsou povinni řídit se platnými předpisy FAČR, zejména pak níže
uvedenými:
-Řád rozhodčích a delegátů platný od 1.7.2016
-Soutěžní řád platný od 1.7.2016
-Soutěžní řád mládeže a žen platný od 1.7.2016
-Pravidla fotbalu platná od 1.7.2016
28. ZÁPIS O UTKÁNÍ (IS)
Viz: § 9, 53 a 61 SŘF
29. TRENÉŘI DRUŽSTEV
U mužstev klubů startujících v mistrovských soutěžích řízených OFS Chomutov + OFS Most
musí působit trenéři s příslušnou kvalifikací (platnou !) – trenér licence C. Nesplnění této
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podmínky podléhá finanční sankci dle Přílohy č. 7 RS. Pravidelně vždy koncem listopadu,
resp. začátkem prosince pořádá trenérsko metodická komise školení pro trenéry licence C.
V ZoU musí být trenér uveden a zároveň spolu s RP hráčů musí být předložen trenérský
průkaz. Neplnění této povinnosti bude postihováno pořádkovou pokutou 100,- Kč.
30. OKRESNÍ POHÁR MUŽŮ
Okresní pohár navazuje na pohár ÚKFS - ve fotbale dospělých a doplňuje mistrovské
soutěže dospělých. I pro tato utkání platí ustanovení článku 10, části B Rozpisu soutěží v
celém rozsahu. Řídí jej STK OFS Chomutov.
a) hrací systém soutěže - hraje vylučujícím způsobem, soupeři se utkají v každém kole
pouze jednou,
b) o vítězi rozhoduje jednokolové finále. Pro všechna utkání poháru platí ustanovení
pravidel fotbalu, soutěžního řádu a ostatních platných předpisů fotbalového svazu,
c) skončí-li utkání v normální hrací době 2 x 45 minut nerozhodným výsledkem,
neprodlužuje se a vítěze určí kopy z pokutové značky podle přílohy A Pravidel fotbalu (platí
i pro finále),
d) při nesehrání utkání vlivem nezpůsobilosti hrací plochy, jsou oba oddíly (kluby) povinny
ihned vyhotovit dohody o náhradním termínu tak, aby nenarušily pořad dalšího kola,
e) vítěz okresního poháru postupuje do Krajského poháru ÚKFS, poražený finalista získává
pohár a diplom za 2. místo,
f) účast v okresním poháru je pro účastníky okresního přeboru a okresní soutěže
dobrovolná,
g) pořadatel a místo utkání: pro 1. a 2. kolo je určen dle rozlosování, pro další kola vždy
účastník nižší soutěže, v případě shody úrovně mistrovské soutěže obou soupeřů, je
pořadatelem vítěz, který nebyl v předchozím kole pořadatelem, nebo ten, kdo vyhrál
utkání označené lichým číslem, respektive pořadatele určí losem STK,
h) finále se hraje na neutrálním hřišti, náklady na finále hradí OFS Chomutov (rozhodčí,
pronájem hřiště, apod.),
i) ceny zajišťuje OFS Chomutov (vítěz 6 000,- Kč + pohár a diplom, 2. místo 4 000,- Kč +
pohár a diplom)
31. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento rozpis vstupuje v platnost, včetně všech příloh, zahájením ročníku 2016 - 2017 a
vztahuje se i na případné předehrávky mistrovských utkání uvedeného soutěžního ročníku
V Mostě 01. června 2016
Miroslav KEŠNER, v. r.
Jaroslav JEDLIČKA st., v. r.
předseda STK
sekretář OFS Most
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