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Pouţité zkratky  

 
SŘ  –  soutěţní řád   

RMS  –  rozpis mistrovských soutěţí   

SKFS  –  Středočeský krajský fotbalový svaz   

OFS  –  Okresní fotbalový svaz   

VV  –  výkonný výbor   

RK  –  revizní komise 

STK  –  sportovně technická komise   

DK  –  disciplinární komise 

KM      -  komise mládeţe 
KR  –  komise rozhodčích  

TMK  –  trenérsko-metodická komise  

RP  –  registrační průkaz   

FK   –  fotbalový klub  

R  –  rozhodčí   

AR  –  asistent rozhodčího  

DS        –  delegát svazu 

SR   –  soutěţní ročník 

OR   –  oddílový rozhodčí 

OPR      –  oddílový pomezní rozhodčí 

PF   –  pravidla fotbalu 
SZ   –  soutěţní záloha 

VV FAČR – Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky 

IT   – informační technika 

ORK   – odvolací a revizní komise 

ID         -  identifikační číslo člena FAČR 

ZoU   -  zápis o utkání 

OÚ  -  obsazovací úsek komise rozhodčích 
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FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 

 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ PŘÍBRAM 

IČ 22880167 

 
Gen. R. Tesaříka 162 

261 01 Příbram I 

web: www.fotbal.cz 

KM OFS:www.mladezofspb.cz 

 
 

Předseda OFS    Ing. Havel Martin   736 530 287 

                                                                                                            havel@h-pc.cz                                                                                  

místopředseda 

předseda DK:    Bílek Miroslav  721 990 495 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

sekretariát OFS: 

sekretář     Hadraba Jan   737 336 665 

          ofspribram@fotbal.cz 

 

účetní:     Handlová Jana  602 376 087 

          jana.handlova@seznam.cz 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

předseda STK:    Kuba Josef     606 929 668 

                                                                                           abuk,j@seznam.cz 
  

předseda KR:                        Škvára Eduard   606 277 408 

                                                                        e.skvara@gmail.com     

 

předseda EK:                                   Mgr. Chán Pavel    739 306 237 

           peechan@seznam.cz  

 

předseda KM:    Lhota Lubomír  602 193 851 

          lhota@diamo.cz 

 

členové VV:                Kyselý Petr     605 129 004 

                                                                                                  petr.kysely@email.cz  
 

                       Nepivoda Miloš      608 660 220 

                                                                                                                   m.nepivoda@centrum.cz 

 

                           Mgr. Glogar Petr             724 708 740  

                                                                                                                  petrglogar@seznam.cz  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

předseda TMK:    Barák Antonín  606 147 014 

 

předseda IaPÚ    Kobík Josef   723 089 443 

 

OÚ KR     Paukner Karel  736 530 285 

          pauknerkarel@gmail.com  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

předseda RK:                                              Nepivoda Jiří   605 155 383 

    j.nepivoda@tiscali.cz 

 

členové:                                                       Soukup Miloslav  702 420 577 

 

                                                                     Borovička Jiří  737 988 488 
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FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 

Diskařská 100 - 160 07 Praha 6 - Břevnov 

 

Sekretariát FAČR       tel.: 233 029 111  

         fax: 233 353 107  

         web: www.fotbal.cz  

         e-mail: cmfs@fotbal.cz  

Sekretariát předsedy 

Miroslav Pelta       tel.: 233 029 107 

 

Generální sekretář 

Mgr. Rudolf Řepka         tel.: 233 029 147  

   

Ředitel oddělení profesionálního fotbalu  

Judr. Ivo Lubas         tel.: 233 029 146 

 

Ředitel legislativně právního oddělení 
Mgr. Petr Doleţal        tel.: 233 029 106  

 

Ředitel sportovně technického oddělení 

Dušan Fitzel          tel.: 233 029 234  

 

Vedoucí trenérsko-metodického úseku 

Mgr. Antonín Plachý       tel.: 233 029 115 

 

Ředitel finančního oddělení  

Ing. Libor Kabelka         tel.: 233 029 125  

 

Ředitel oddělení PR  

Jaroslav Kolář         tel.: 233 029 258  

 

Ředitel oddělení logistiky a sluţeb 

Ivo Sekera         tel.: 233 029 114 

 

Ředitel neprofesionálního a mládeţnického fotbalu  

Mgr. Otakar Mestek         tel.: 233 029 243 

 

Úsek mládeţe 

Roman Vonášek                  tel.: 233 029 102 
 

Úsek ţenské kopané 

Zdeněk Muţík       tel.: 233 029 145 

 

Ředitel oddělení IT  

Jiří Helcl           tel.: 233 029 252 

 

Vedoucí úseku registrace  

Hana Hadrbolcová          tel.: 233 029 122  

          fax: 233 029 222  

 

Mezinárodní přestupy 
Matěj Čmejla         tel.: 233 029 105 

          fax.: 233 029 251   

 

Úřední hodiny        pondělí  z a v ř e n o  

úterý   08:00 - 12:00  

         středa   z a v ř e n o  

čtvrtek  08:00 - 17:00  

         pátek   08:00 - 16:00  
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Řídící komise FAČR pro Čechy: 

Diskařská 100, P.O. BOX 11  160 17 Praha 6 - Břevnov 

 

Sekretariát: 

  
Jiří Hořejší         tel.: 233 029 142   

          e-mail: horejsi@fotbal.cz   

 

Jaroslav Švecová         tel.: 233 029 138 

          e-mail: svecova@fotbal.cz 

          fax: 233 029 128   

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

STŘEDOČESKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ  

Zátopkova 100/2 P.O. BOX 40  

160 17 Praha 6 – Břevnov 

tel.: 731 456 096 

e-mail: info@skfs.cz 

web: skfs.cz 

č.ú. 175194679/0300 

  

Předseda  
Miroslav Liba 

 

Sportovní ředitel  

Zdeněk Krajl          tel.: 731 456 096 

          MT: 603 343 645 

          e-mail: krajl@skfs.cz  

Administrativní pracovnice  

Dagmar Ţáková        tel.: 731 456 096  

          MT: 724 200 667 

          e-mail: zakova@skfs.cz  

Profesionální trenér mládeţe  
Milan Komarník        MT: 724 112 661 

          e-mail: komarnik@skfs.cz   

Předseda STK 

Jaroslav Kraus  

 

Předseda DK  

Ing. Havel Martin  

 

Předseda komise rozhodčích a delegátů  

Mgr.  Pavel Mareš  

 

Předseda ORK  

JUDr. Ivo Pařík  
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Soutěţe Okresního fotbalového svazu 

 

Číslo soutěţe Počet druţstev Název soutěţe 

A1A 14 Okresní přebor 

A2A 14 Okresní soutěţ III. třídy skupina A 

A2B 14 Okresní soutěţ III. třídy skupina B 

A3A 13 
 

Okresní soutěţ IV. třídy skupina A 

 

A3B 13 

 

Okresní soutěţ IV. třídy skupina B 

 

C1A 6 

 

Okresní přebor dorostu 

 

E1A 9 Okresní přebor starších ţáků skupina A 

E1B 9 Okresní přebor starších ţáků skupina B 

F1A 13 Okresní přebor mladších ţáků skupina A 

G 22 Okresní přebor starších přípravek 

H 14 Okresní přebor mladších přípravek 

CP 28 Okresní kolo poháru 
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Termínová listina – podzim 2014 - dospělí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 

   

Datum       čas                Okresní přebor                      III .třída                          IV.                              Okresní pohár 

                                                                                        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SO 16.08               

NE 17.08   17:00           1.kolo 

 

SO 23.08 
NE 24.08   17:00  1.kolo   1.kolo   1.kolo                        

 

SO 30.08 

NE 31.08   17:00  2.kolo   2.kolo   2.kolo                                       

   

SO 06.09 

NE 07.09.  17:00  3.kolo   3.kolo   3.kolo 

 

SO 13.09 

NE 14.09   17:00  4.kolo   4.kolo   4.kolo         

 
ST 17.09    17:00           2.kolo 

 

SO 20.09 

NE 21.09.  16:30  5.kolo   5.kolo   5.kolo          

 

SO.27.09 

NE 28.09   16:30  6.kolo   6.kolo   6.kolo          

 

SO 04.10 

NE 05.10   16:00  7.kolo   7.kolo   7.kolo    

 

SO 11.10. 
NE 12.10   16:00  8.kolo   8.kolo   8.kolo    

 

SO 18.10 

NE 19.10   15:30  9.kolo   9.kolo   9.kolo   

 

SO 25.10 

NE 26.10.  14:30  10.kolo                    10.kolo            10.kolo    

 

ÚT 28.10   14:30           3.kolo 

 

SO 01.11 
NE 02.11   14:00  11.kolo                     11.kolo            11.kolo     

                                                                                                                                               

SO 08.11 

NE 09.11.  14:00  12.kolo                     12.kolo            12.kolo  

   

SO 15.11                             

NE 15.11   13:30  13.kolo           13.kolo            13.kolo  
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Termínová listina – Podzim 2013 – mládeţ 

 

 

 

Datum          čas                      OP dorost                            OP ţáci                                       přípravky                         

         D/Ţ                                                           starší            mladší                              starší.        mladší   

                                                                                                             

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SO 23.08 

NE 24.08   10:15/ 14:45         1.kolo  1.kolo         1.kolo         1. kolo         1. kolo 

                       
SO 30.08 

NE 31.08   10:15/14:45         2.kolo  2.kolo         2.kolo       dále dle rozlosování KM 

 

ST .03.09.                                 

   

SO 06.09 

NE 07.09.  10:15/14:45         3.kolo  3.kolo         3.kolo    

 

ST 10.09             

 

SO 13.09 
NE 14.09   10:15/14:45         4.kolo  4.kolo          4.kolo            

 

ST 17.09              

 

SO 20.09 

NE 21.09.  10:15/14:15         5.kolo  5.kolo            5.kolo             

 

ST 24.09.          

 

SO.27.09 

NE 28.09   10:15/14:15         6.kolo  6.kolo          6.kolo    

 
SO 04.10 

NE 05.10   10:15/13:45         7.kolo  7.kolo          7.kolo 

 

SO 11.10. 

NE 12.10   10:15/13:45         8.kolo  8.kolo             8.kolo                  

 

SO 18.10 

NE 19.10   10:15/13:15         9.kolo  9.kolo             9.kolo    

 

SO 25.10 

NE 26.10.  10:15/13:15       10.kolo           10.kolo            10.kolo    
 

ÚT 28.10.                                   14.kolo                                       14.kolo 

  

SO 01.11 

NE 02.11   10:15/11:45       11.kolo            11.kolo 11.kolo      

 

SO 08.11 

NE 09.11.  10:15/11:45              12.kolo                                12.kolo   

   

SO 15.11                             

NE 16.11   10:15/11:15       13.kolo               13.kolo              
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 I. SPORTOVNĚ TECHNICKÁ USTANOVENÍ   
 

Článek 1 – Řízení soutěţí  

Soutěţe řídí Sportovně technická komise OFS Příbram (dále jen STK). Mistrovské soutěţe se řídí pravidly fotbalu 

platných od 1.7.2013 a jejich doplňky, soutěţním řádem platným od 1.7.2013 a jeho doplňky, a rozpisem 

mistrovských soutěţí (dále jen RMS), který vydává řídící orgán soutěţe.  

 

Článek 2 – Náleţitosti klubů  

Podmínky pro zařazení klubů do soutěţí jsou stanoveny č. 11, 12 SŘ platným od 1.7.2013  

 

Článek 3 – Náleţitosti hráčů   

Stanovuje SŘ čl. 13 a 14. 
1.  Hráč k utkání nastupuje na platný registrační průkaz a zároveň musí být členem FAČR. Do zápisu o utkání se u 

všech hráčů uvádí jejich platné ID číslo.  

 

2. a/  Hráče k utkání dospělých můţe rozhodčí připustit i na jiný věrohodný doklad s fotografii neţ je RP (při ztrátě, 

odcizení nebo zničení). Kapitán, vedoucí muţstva, trenér a hráč, který nastupuje na jiný doklad neţ RP podepíší do 

Zápisu o utkání prohlášení o tom, ţe hráč (hráči) je řádně registrován a hraje oprávněně. Hráče který nemá ţádný 

věrohodný doklad rozhodčí k utkání nepřipustí   

 

   b/  Hráče k utkání ţáků, který nemá ţádný věrohodný doklad rozhodčí k utkání připustí pokud s tím vysloví 

souhlas vedoucí obou muţstev. Tento souhlas musí být uveden v Zápise o utkání a stvrzen oběma vedoucími  

druţstev. I v tomto případě musí být v zápise uvedeno a podepsáno kapitánem, vedoucím prohlášení, ţe hráč (hráči) 
je řádně registrován a hraje oprávněně. 

 

3. Hráč, který odehrál utkání na jiný doklad neţ RP musí příští soutěţní utkání odehrát jiţ na nově vystavený RP –  

duplikát. Pokud by hráč nastoupil znova na jiný a nebo na původní RP můţe být druţstvo potrestáno herními 

důsledky, tj. vyhlášením kontumačního výsledku – SŘ čl.58/7  

 

4.  Pokud dojde k pochybnostem ohledně oprávněného startu hráče v utkání, rozhodčí musí nechat uvedeného hráče 

podepsat do Zápisu o utkání (nejlépe 2x pod sebou), zadrţí příslušný RP, který odešle řídícímu orgánu soutěţe se 

Zápisem o utkání. 

 

5. Kaţdý hráč je povinen zabezpečit ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci o své zdravotní způsobilosti 

ke hraní fotbalu. U hráčů mladších 18-ti let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce. Hráč proto musí vlastnoručně 
podepsat prohlášení následujícího znění: “Prohlašuji na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, ţe 

jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěţ fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví“ .Za 

hráče mladšího osmnácti let podepíše takové prohlášení jeho zákonný zástupce. Prohlášení musí být opatřeno datem 

a nesmí být starší neţ jeden rok. 

Kluby jsou povinny mít k dispozici prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu prohlášení provádějí řídící orgány 

soutěţí, které v případě nedostatků (prohlášení s prošlou lhůtou, chybějící prohlášení hráčů) jsou oprávněny 

postihnout klub pořádkovou pokutou podle článku 57a SŘ.   

 

Článek 4 – Náleţitosti druţstev  

čl. 15, 16, 17, 18 SŘ  

 
Termín předloţení pro soupisek podzim 2014 

 

Okresní přebor muţi, III. třída      do  11.08.2014  

Okresní přebor dorost, ţáci,       do  11.08.2014  

Na soupisce musí být uvedeno nejméně 11 hráčů včetně brankaře. 

 

Termín předloţení hlášenek pro podzim 2014:               do 04.08.2014 

 

1. Soupisky předkládají pouze oddíly, mající v soutěţích více jak 1 druţstvo stejné věkové kategorie a to druţstva 

    startujícího ve vyšší třídě.  

 

2. Pokud druţstva klubu startují ve vyšších soutěţích FAČR neţ OFS a v soutěţích OFS mají zařazeno druţstvo 
    stejné kategorie,  předloţí STK OFS potvrzené kopie soupisek druţstev od orgánu  který řídí příslušnou vyšší 

    soutěţ,  kde jsou zařazeny. 

 

3. Soupisky se předkládají ve dvojím vyhotovení (1x pro STK , 1x pro FK) a musí být předloţeny nejpozději ve výše 

uvedeném termínu na předepsaných formulářích 
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4. Za druţstvo startující v niţší soutěţi mohou startovat v jednom soutěţním utkání nejvýše dva hráči ze soupisky 

druţstva startující ve vyšší soutěţi. Za start hráče v utkání se povaţuje skutečnost, ţe hráč je uveden v sestavě 

druţstva v zápisu o utkání. Sestava je v tomto smyslu platná, je-li stvrzena podpisem kapitána druţstva (u mládeţe 

téţ vedoucího druţstva, či trenéra). 

 
 5. Hráč uvedený na soupisce musí v daném soutěţním období (podzim, jaro) odehrát celkem 270 minut, týká se  i   

dorostu. U ţáků musí odehrát 210 minut.  

 

6.  FK je povinen:  

     a)  při přestupu /hostování/ hráče uvedeného na soupisce, do jiného FK,   

     b)  při dlouhodobém zranění hráče,  

     c)  při zrušení registrace hráče uvedeného na soupisce,  nejpozději do 7 dnů vyškrtnout hráče ze soupisky a  

          nahradit  hráčem jiným. 

     Změna na soupisce musí  být potvrzena STK  

 

7. Změnu soupisky nelze jiţ provést v posledních čtyř kolech na podzim a v posledních čtyř kolech na jaře 

 
8. Kluby, které mají v jedné věkové kategorii  (jen  IV. třída) v jedné soutěţní kategorii dvě nebo více druţstev, 

vyhotovují seznam všech hráčů kaţdého takového druţstva. To se nevztahuje na kategorii mladší a starší 

přípravky. 

 

9. Do seznamu druţstva musí být zařazen kaţdý hráč, který je uveden v zápise o utkání prvního podzimního nebo 

jarního soutěţního utkání. Kaţdý hráč, který bude uveden v zápise o utkání soutěţního utkání druţstev hrající v 

jedné soutěţní kategorii, musí být doplněn do seznamu druţstva za který byl uveden v zápise o utkání.  

 

10. Hlášenka můţe být vystavena jen v rámci víkendu. Pokud chce muţstvo hrát utkání ve všední den, musí být 

    utkání předehráno a musí být vţdy souhlas soupeře. Dohoda musí být schválená STK. 

  
 11. V případě neodevzdání hlášenky hraje muţstvo v úřední den, tj. v neděli v příslušný úřední čas. 

 

Za porušení ustanovení některého z odstavců článku 4 je řídící orgán oprávněn postihnout klub pořádkovou pokutou  

podle článku 57 SŘ a herními důsledky podle článku 58 SŘ.   

 

Článek 5 – Povinnosti pořadatele utkání 

 čl. 19, 20, 21, 22, 23, 24 SŘ  

 

Pořadatelem je klub, který podle rozlosování řídícího orgánu soutěţe musí sehrát utkání na hřišti, jeţ v přihlášce 

označil jako vlastní hřiště s výhradou pouţití čl. 29 SŘ.V rozpisu soutěţe je uváděn na prvním místě. Pořadatelský 

klub je povinen při utkání a v souvislosti s ním zajistit bezpečnost hráčů, rozhodčích a delegovaných orgánů, jakoţ i 
pořádek v prostoru stadionu a dostát povinností uvedených v čl. 20 a 21 SŘ.  

 

Povinnosti pořadatelského klubu jsou stanoveny SŘ čl. 20 – 24, a to zejména: 

 

1. Zajistit pro soupeře a rozhodčí dostatečně velké, uzamykatelné, v chladných dnech vytápěné šatny a umoţnit jim 

řádně se umýt.  

 

2.  Poskytnout vhodné občerstvení hostujícímu druţstvu, minimálně 6 litrů nealkoholického nápoje a vhodné 

občerstvení rozhodčím   

 

3. Zabezpečit stálou sluţbu před kabinou rozhodčích  

 
4. Převzít dopravní prostředky rozhodčích a delegátů, určit jim místo k parkování a řádně je opatrovat  

 

5. V souladu s článkem 20 – 21 SŘ zajistit příslušný pořadatelský sbor v potřebném počtu a kvalitě podle kategorie 

utkání a to tak, aby byl funkční od doby soustřeďování diváků, aţ do jejich odchodu ze stadionu. Pořadatelé musí 

být oblečeni do reflexních pořadatelských vest. Při neplnění tohoto ustanovení bude proti pořádajícímu klubu 

postupováno dle SŘ čl. 57 odstavec a). 

 

6. Neumoţnit přístup do prostoru stadionu osobám podnapilým, ozbrojeným či osobám vnášející předměty, které by 

mohli ohrozit ţivot nebo zdraví ostatních účastníků utkání. Zvláště důraz klade řídící orgán na přísný zákaz 

prodeje všech druhů nápojů v pevných obalech.  
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Dodrţovat opatření o zákazu vstupu do prostoru hřiště všem osobám kromě :  

    a/  rozhodčích a příslušníků druţstev (čl.53 SŘ)  

    b/  pořadatelů, eventuálně dalších osob na základě příslušných řádů  

c/  umoţnit vstup na hrací plochu v průběhu utkání jen hráčům a rozhodčím. Další osoby smějí vstoupit na hrací  

     plochu jen se souhlasem rozhodčího. 
d/ pořadatelský sbor odpovídá za to, ţe na hřiště nebudou vhazovány ţádné předměty a ţe v hledišti nebude  

    docházet k výtrţnostem.  

 

7. Hlavní pořadatel je orgánem pořadatelského klubu, který je s klubem odpovědný za plnění povinností uvedených 

v čl. 20 a 21 SŘ  

 

  a/ Hlavní pořadatel musí být členem FAČR a do zápisu o utkání se uvádí jeho platné ID číslo  

  b/ před utkáním, v jeho průběhu a po jeho skončení je povinen respektovat pokyny rozhodčího a delegáta svazu 

k zajištění pořadatelské sluţby a bezpečnosti účastníků utkání aţ do jejich odjezdu z prostoru stadionu, 

eventuálně na jejich poţádání aţ na hranice obce. 

  c/ je oblečen do červené reflexní vesty s nápisem „ Hlavní pořadatel“ a je uveden v zápisu o utkání jménem, 

příjmením a platným ID číslem 
  d/ hlavní pořadatel nesmí zároveň vykonávat funkci oddílového ani asistenta rozhodčího a nesmí být ani 

příslušníkem druţstva (čl. 53 SŘ).  

  e/  bez hlavního pořadatele a jeho podpisu na Zápisu o utkání rozhodčí utkání nezahájí. 

  f/  hlavní pořadatel ve smyslu příslušných ustanovení SŘ vlastnoručním podpisem v Zápise o utkání stvrzuje, ţe 

zejména zajistil – pro účastníky utkání (hráče, funkcionáře, diváky) zdravotní sluţbu První pomoci  

                                 -  zabezpečení vozidel rozhodčích a delegátů  

                                 -  skutečnost, ţe před, v průběhu ani po skončení utkání nedošlo k mimořádným událostem. 

  

 8. Počet členů pořadatelského sboru se stanovuje takto:  

        

    Okresní přebor dospělých      -      5 pořadatelů   
           III. a IV. třída                          -      3 pořadatelé 

           Soutěţe mládeţe                    -       2 pořadatelé.  

  

    Pořadatelé musí být označeni výrazným a nezaměnitelným způsobem. Hlavní pořadatel červenou reflexní vestou 

    s nápisem „Hlavní pořadatel“, ostatní pořadatelé zelenou reflexní vestou s nápisem „Pořadatel“.  

 

9. Za neplnění nebo porušení povinností uvedených v čl. 20 SŘ odpovídá pořadatelský klub. Sankce dle čl. 57 SŘ 

stanoví STK.  

    Za neplnění nebo porušení povinností uvedených v čl. 21 SŘ  odpovídá pořadatelský klub podle svého zavinění. 

Sankce stanoví v disciplinárním řízení DK OFS Příbram. 

    Jednotlivý pořadatelé nejsou individuálně disciplinárně odpovědní. Pokud poruší nebo nesplní své povinnosti 
odpovídá za to pořadatelský klub, případně hlavní pořadatel. 

    Jestliţe porušení nebo nesplnění povinností stanovených čl. 20 a 21 SŘ lze podřadit pod některý ze znaků 

uvedených v čl. 57 a 58 SŘ, budou vůči klubu řídící komisí soutěţe vyvozeny i herní důsledky.  

 

10. Povinnosti hostujícího druţstva vymezuje SŘ čl. 25  

 

11. Nesehrané nebo nedohrané utkání  

    a/ Pořadatelský klub je povinen hlásit všechny mimořádné události, které nastaly před, při i po utkání, nejpozději  

        nejbliţší pracovní den po utkání na sekretariát OFS Příbram, po případě předsedovi STK .  

    b/ V případě odebrání všech RP hráčům některého muţstva, dostaví se vedoucí druţstva s kapitánem do nejbliţší 

        schůze DK bez vyzvání (do schůze STK pouze na vyzvání).  

    c/ Při zaviněném nedohraní utkání, dostaví se do nejbliţší schůze DK bez vyzvání vedoucí s kapitány obou  
       druţstev a rozhodčí utkání.   

 

Článek 6 – místa utkání  

čl. 26, 27, 28, 29 SŘ  

 

1. a/ utkání všech soutěţí se hrají pouze na hřištích  schválených STK. Jakékoli změny na hrací ploše a na hřišti 

        vůbec, musí být hlášeny STK a ta musí hřiště znova schválit. Hrací plocha musí odpovídat pravidlům fotbalu.  

 

       b/ nově zbudované hřiště s umělým trávníkem třetí a čtvrté generace, na neţ klub obdrţí písemné atestační 

           osvědčení od FAČR muţe být pouţíváno ke všem soutěţním utkáním mládeţe a dospělých i bez výslovného 

           souhlasu řídícího orgánu. Na hřišti s tímto povrchem však v ţádném případě nelze pouţívat sportovní obuv 
           s vyměnitelnými kolíky.  
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1. Utkání soutěţí řízených STK OFS Příbram se hrají na hřištích s travnatou plochou a můţou se i hrát na UMT 

s atestačním osvědčením FAČR / uvedeno v rozlosování anebo dohodou oddílů před zápasem/. Výjimečně lze hrát 

na ploše s jiným povrchem:  

    a/ v období od 1.11 do 31.3 lze pouţít náhradní hrací plochu s méně kvalitním povrchem. Zneuţitím této moţnosti 

        se pořadatel utkání vystavuje finančnímu postihu STK  
    b/ rozhodčí neuzná travnatou plochu za způsobilou pro utkání  

    c/ je důvodná obava, ţe předzápas poškodí travnatou plochu natolik, ţe nebude způsobilá pro hlavní utkání soutěţí 

řízených SKFS nebo FAČR.  

    V případech uvedeném pod písmeny b/ a c/ rozhoduje výhradně rozhodčí utkání  

 

3. V případě změny místa z důvodu nezpůsobilosti vlastního hřiště / rekonstrukce, zákaz startu na vlastním hřišti 

apod. /, je třeba oznámit STK i soupeři místo, na kterém budou utkání hrána. Toto hřiště musí být schváleno STK.  

 

4. FK, které nemají náhradní hrací plochu, mají moţnost si ji na uvedené období zajistit i mimo místo  působení. 

Místo konání schvaluje STK.  

 

5. Náleţitosti hřiště pro soutěţe FAČR OFS Příbram:  
       a/ travnatá plocha nebo UMT /viz odst. 2 a odst. 7 tohoto článku/, 

       b/ kryté hráčské lavice pro hráče a realizační tým s vyznačením technické zóny v souladu s Pravidly fotbalu I. – 9, 

c/ ohrazení hrací plochy v souladu s Pravidly fotbalu I. – 7,  

       d/ prostor, kterým rozhodčí a hráči procházejí z kabin na hrací plochu, musí být zabezpečen proti vniknutí diváků  

Pravidla fotbalu I. – 8 .  

 

6. V případě, ţe má oddíl k dispozici v areálu stadionu více hracích ploch, nahlásí oddíl hrací plochu, na které bude 

určité druţstvo hrát svoji soutěţ. Pouze v případě nezpůsobilosti hlavní hrací plochy /podle posouzení rozhodčího 

utkání/ se můţe hrát na vedlejší za předpokladu, ţe je způsobilá 

 

Článek 7 – termíny a začátky utkání  
čl. 3, 30, 31, 32 SŘ  

 

 1. Termínová listina se vydává samostatně pro podzimní část / do 18. července 2014/ a samostatně pro jarní část / do 

28.února 2015/ v návaznosti na termínové listiny vyšších tříd soutěţí.. 

 

Hrací dny:  
                     dospělí              -        neděle úřední začátek  

                     dorost                                 -        neděle 10:15 hod.  

                     mladší a starší  ţáci            -        2 hodiny a 15 minut před úředním začátkem dospělých   

                     mladší a starší přípravka    -       neděle 10:00 hod.  

 
Dorostenecké předzápasy začínají 2 hodiny a 30 minut před hlavním utkáním. 

 

 2. Na základě ţádosti fotbalových klubů můţe STK schválit jiný hrací den a i začátek utkání. 

     Schválené úpravy v termínové listině jsou závazné pro všechny účastníky soutěţí a  pro řídící orgány.  

 

 3. Změny v termínových listinách, které jsou součástí tohoto rozpisu soutěţí, mohou v průběhu soutěţního ročníku 

     provádět jen řídící orgány, a to pouze v zájmu řádného průběhu soutěţí. 

 

 4. Termíny utkání schvaluje řídící orgán soutěţe. Druţstva mohou sehrát svá utkání mimo stanovený termín jestliţe 

     jejich dohodu schválí řídící orgán soutěţe / STK /. Nejde-li o přesun ve dnech pracovního klidu /sobota, neděle,  

     svátek / musí být utkání předehráno. 

 
 5.  STK OFS Příbram projedná pouze písemnou ţádost na příslušném formuláři:  

     a/ s uvedením důvodu   

     b/ s oboustranným souhlasem oddílů  

     c/ předloţenou 21 dnů před stanoveným termínem  

     d/ u podpisů statutárních zástupců oddílů musí být uvedeno datum, kdy dohodu podepsali   

 

Nebude-li mít dohoda předepsané náleţitosti nebude projednána. STK výsledek projednání ţádané změny 

v termínové listině uveřejní v zápise STK 

 

 6. STK můţe vyhovět i ţádosti o změnu při nedodrţení předepsané lhůty 21 dnů před úředním termínem. 

 
 7. V mimořádných a zvlášť odůvodněných případech můţe STK povolit sehrání utkání i v jiném termínu, neţ je 

stanoveno v bodě 4. tohoto článku. 
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 8. STK má právo ve výjimečných a odůvodněných případech provádět změny v termínové listině. 

 

 9. K zajištění regulérnosti soutěţe můţe STK stanovit pro některá utkání jednotné začátky, zejména v závěrečných 

     kolech.         

 
10. Při nedostavení a nebo při nedohraném utkání můţe domácí oddíl poţadovat úhradu výdajů spojených 

      s nesehraným a nebo nedohraném utkání dle SŘ čl.63/5. Výše této úhrady je stanovena paušálně a činí u  

      OP  dospělých 2.000,- Kč, u III třídy a IV. třídy dospělých 1.200,- Kč, u dorostu 1.000,- Kč, u ţáků 800,- Kč  

      a u přípravek 500,- Kč. 

 

11. V případě nesehraní /nedohraní/ utkání bez viny některého druţstva, jsou obě druţstva povinna dohodnout se na 

       nejbliţším náhradním termínu /nejpozději do 14 dnů SŘ čl.30/3 /. Svou dohodu uvedou do zápisu o utkání a 

       podepíší ji kapitáni a vedoucí obou druţstev.  Dodrţení kontroluje rozhodčí. STK nemusí dohodu akceptovat a  

       můţe rozhodnout o jiném termínu sehrání utkání. V případě, ţe se muţstva nedohodnou, termín nařídí STK.  

 

12. Všechna utkání podzimní části mistrovských soutěţí musí sehraná do 31.12.2014. Ţádné utkání nebude  

      překládáno do jarních termínů a to z důvodu, ţe v okrese jsou plochy s umělým povrchem, které v případě 
      nutnosti mohou druţstva vyuţít. Náklady nese pořádající oddíl. V případě neodehraní utkání podzimní části, 

      bude utkání kontumováno ve prospěch hostujícího druţstva. 

 

13. Všechna utkání jarní části mistrovských soutěţí musí být sehraná do posledního termínu, který uvádí jarní 

       termínová listina. Výjimku můţe schválit STK OFS Příbram. 

 

14.  V případě dlouhodobé nezpůsobilosti vlastního hřiště je domácí druţstvo povinno zajistit náhradní hřiště.  

  

Článek 8 – Předpisy  
 

Mistrovské soutěţe se řídí podle platného Souboru předpisů FAČR , Pravidel fotbalu, Pravidel pro malé formy 
fotbalu a tohoto Rozpisu mistrovských soutěţí. 

 

1. Pokud rozhodčí nebo fotbalový klub pouţije formulář Zápisu o utkání, který neobsahuje text 

    „ FAČR prohlašuje, ţe všechny osobní údaje uvedené v tomto zápisu o utkání jsou chráněny orgány FAČR a 

     jejich funkcionáři podle zákonů ČR, řádů a předpisů FAČR“, čl.2 odst. 2 Směrnice FAČR o ochraně osobních  

     údajů, musí tento text dopsat na viditelné místo Zápisu o utkání ručně. 

     Všichni funkcionáři musí s vyplněným zápisem nakládat, dle uvedené směrnice. Nedodrţováním Směrnice o 

     ochraně osobních dat, se funkcionáři a rozhodčí vystavují stíhání za porušování zákona č.101/2000 Sb. a zákona  

     133/2000 Sb. 

 

Článek 9 – Startují  
 

1 Věková hranice je uvedena v SŘ čl. 68   

 

2. Start ve vyšší věkové kategorii – podle SŘ čl. 69  

 

3. Věkové kategorie mládeţe: 

   a/ v soutěţi staršího dorostu hráči narození 1.1.1996 a mladší  

   b/ v soutěţi mladšího dorostu hráči narození 1.1.1998 a mladší 

   c/ v soutěţi starších ţáků hráči narození 1.1.2000 a mladší  

   d/ v soutěţi mladších ţáků hráči narození 1.1.2002 a mladší 

   e/ v soutěţích starších přípravek: hráči narození  1.1.2004 a mladší 

   f/ v soutěţích mladších přípravek: hráči narození 1.1.2006 a mladší do dosaţení věku 5-ti let 
  

Po dosaţení vyšší věkové kategorie můţe hráč dohrát rozehraný SR ve věkové kategorii, ve které byl zařazen při 

začátku SR. 

 

4. Hráč můţe být zařazen do soutěţí fotbalu nejdříve v den, kdy dovrší 5 let. 

 

Článek 10 – Podmínky účasti a náleţitosti FK  

 

1. Všichni hráči musí být členy FAČR a řádně zaregistrováni a musí se prokázat platnými registračními průkazy  

   SŘ čl. 13   
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2. Zápis o utkání se vyplňuje psacím strojem , PC a nebo hůlkovým písmem. Všechny předepsané kolonky musí být 

vyplněny čitelně. V případě nečitelně vyplněného zápisu se klub a rozhodčí utkání vystavuje sankcím dle SŘ čl. 

57 odst. a) a čl. 28, 29, 30  tohoto RMS.  

 

3. Vedoucí druţstev a kapitáni předloţí rozhodčímu utkání nejpozději 15. minut před stanoveným začátkem utkání 
vyplněný Zápis o utkání. Spolu se zápisem se předloţí registrační průkazy všech nominovaných hráčů /maximálně 

18/ s výjimkou uvedenou SŘ čl. 13/2 .  

 

4. Pokud utkání odřídí OR nebo laik je povinností pořádajícího FK řádně vyplněný Zápis o utkání zaslat do 48 hodin 

na sekretariát OFS Příbram  

 

5. V jednom mistrovském utkání můţe za jedno druţstvo startovat maximálně 5 cizí státní příslušníci. Netýká se 

soutěţí přípravek, kde neplatí ţádné omezení.  

 

6. FK se ukládá zajistit zdravotnické vybavení na svých hřištích.  

 

7. V souladu s čl.11/2 SŘ se pro soutěţní ročník 2014-2015 nestanovuje povinnost pro účast dospělých v soutěţi bez 
sankce počet druţstev mládeţe.  

 

8. V souladu s čl.11/2 SŘ se pro soutěţní ročník 2015-2016 stanovuje povinnost pro účast dospělých v soutěţi počet 

druţstev mládeţe takto: 

                                         Okresní přebor, III. třída                -     1 druţstvo   

                                         IV. třída               -      nemusí mít   

 

Článek 11 – Střídání  

SŘ čl. 50  

 

1 V utkání dospělých je moţno vystřídat 7 hráčů  
2. V utkání staršího dorostu je moţno opakovaně střídat 7 hráčů, vţdy v přerušené hře. V zápise o utkání můţe 

druţstvo zapsat maximálně 18 hráčů.  

3. V utkání starších ţáků je moţno opakovaně střídat 7 hráčů, vţdy v přerušené hře. V zápise o utkání můţe druţstvo 

zapsat maximálně 18 hráčů.  

4. V utkáních mladších ţáků a přípravek dle pravidel fotbalu malých forem. 

 

Střídání se provádí vţdy v přerušené hře a platí zásada, ţe kaţdý střídající hráč musí mít jiné číslo neţ vystřídaný.  

Rozhodčí můţe nařídit, ţe odstupující hráč musí opustit hrací plochu nejkratším směrem, jako při zranění.  

 

V případě výměny místa brankaře s hráčem z pole hraje kaţdý nadále pod číslem, které je uvedené v Zápise o 

utkání. Pokud není k dispozici dres pro hráče a brankaře se stejnými čísly, pod kterými do zápasu nastoupili, upraví 
se číslo na dresu , ve kterých hráči pokračují, například přelepením lepenky a nebo jiným způsobem.  Rozhodčí je 

povinen výměnu brankaře s hráčem v poli zaznamenat v Zápise o utkání. 

 

Článek 12 – Doba hry  
 

1. Utkání muţů a staršího dorostu se hrají 2 x 45 minut  

2. Utkání starších ţáků se hrají 2 x 35 minut  

3. Utkání mladších ţáků se hrají 2 x 30 minut   

4. Utkání starších přípravek se hrají 3 x 20 minut / v turnajích se hraje 1x 20 minut 

5. Utkání mladších přípravek se hrají 3 x 16 minut / v turnajích se hraje 1x 16 minut 

6. Poločasová přestávka nesmí včetně odchodu a příchodu na hrací plochu přesáhnout 15 minut. U mladších ţáků a  

    přípravek trvání přestávek určují pravidla fotbalu malých forem.   
     

Článek 13 – Systém soutěţí  
 

1.  Mistrovské soutěţe dospělých /OP, III. Třída, IV. třída/ a OP starších ţáků se hrají dvoukolově podzim – jaro 

 

2. Mistrovská soutěţ OP dorostu  se hraje čtyřkolově podzim – jaro. 

 

3. Mistrovská soutěţ starších ţáků se hraje ve dvou skupinách dvoukolově podzim – jaro. Po dohrání obou skupin se 

druţstva na stejných pozicích v tabulce skupin A a B utkají o konečné pořadí dvoukolovým utkání /doma - venku/. 

  

4. Mladší ţáci základní část mistrovské soutěţe sehrají jednokolově – podzim. Po té budou FK rozděleni podle 
    výkonnosti do dvou skupin, ve kterých se utkají dvoukolově – jaro. První skupina bude OP (vítěz se stane 

okresním přeborníkem ročníku 2014 – 2015 a druhá skupina bude OS.  
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5. Starší a mladší přípravka hraje soutěţní utkání dle "Systému soutěţí pro starší a mladší přípravku pro ročník 2014 

- 2015" vypracovaný KM. 

 

6. Okresní pohár se hraje podle systému, který je uveden v tomto RMS.  

 

Článek 14 – Hodnocení výsledků v soutěţích  
 

Vítězné muţstvo obdrţí 3 body, v případě nerozhodného výsledku kaţdé druţstvo po jednom bodu. 

 

Článek 15 – Postupy a sestupy  
 

Postupy a sestupy z jednotlivých soutěţí se řídí dle ustanovení SŘ čl. 7, 8, 9, 10 a počty postupujících a sestupujících 

vycházejí z dále uvedeného klíče.   

 

Dospělí: 

Okresní přebor – 14 účastníků  
počet druţstev            14  14  14 14  14   
sestup z I.B třídy        0  +1 +2  +3  +4  

postup do I.B třídy   -1   -1    -1  -1     -1 

postup z III. třídy     +2  +2 +2 +2  +2  

sestup do III. třídy    -1   -2   -3  -4    -5     

počet druţstev          14  14 14 14    14  

 

Okresní soutěţ III. třídy 28 účastníků ve dvou skupinách 

počet druţstev         28    28   28   28    28  

sestup z OP             +1  +2  +3  +4    +5  

postup do OP            -2   -2    -2    -2      -2   

postup ze IV. třídy   +3  +3  +3  +3    +3   
sestup do IV. třídy     -2   -3    -4   -5     -6      

počet druţstev          28    28   28    28     28   

 

Dorost:  
Vítěz Okresního přeboru staršího dorostu má právo postupu do I. A třídy dorostu.  

 

Ţáci:  
O vítězi utkáních o umístění a o přeborníka okresu starších ţáků, rozhodují dvě kvalifikační utkání (jedno doma a 

druhé na hřišti soupeře) vítězů skupin okresního přeboru A a B. O vítězi rozhoduje větší počet dosaţených bodu 

z obou utkání, je-li ten stejný tak dosaţené lepší skóre z obou utkání a je-li i to stejné rozhodnou o vítězi kopy ze 

značky PK.  
Vítěz Okresního přeboru starších ţáků má právo postupu do I. A třídy ţáků. 

 

Článek 16 – Námitky, protest a odvolání  
řídí se SŘ čl. 74 aţ 78 a čl. 37 tohoto RMS   

 

1. Odvolání proti rozhodnutí STK, TMK a KR se podává ve lhůtě do 15 dnů od zveřejnění v Příbramském deníku   

/vţdy ve čtvrtek/, dopisem VV OFS (SŘ čl. 78)   

    Odvolání musí být projednáno příslušným orgánem klubu a splňovat následující náleţitosti: 

    a) označení orgánu, kterému se odvolání podává, 

    b) název a adresa klubu, který odvolání podává, 

    c) jméno, příjmení a funkce, případně adresy, telefony a e-maily oprávněných zástupců klubu ( písm. j) ), 

    d) uvedení instance proti jejíţ rozhodnutí odvolání směřuje, 
    e) označení utkání či skutečnosti proti níţ se odvolání podává, 

    f) označení důvodů odvolání, 

    g) označení důkazů (svědků, listin apod.), 

    h) krátký popis případu 

    i) sdělení jaký výsledek od odvolání se očekává, 

    j) razítko a dva podpisy oprávněných zástupců klubu s udáním funkcí, 

    k) doklad o zaplacení příslušného vkladu podle čl. 76 SŘ ( RMS čl. 37) 

    l) doklad o úhradě peněţité pokuty, pokud byla STK uloţena 
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 2. Odvolání proti rozhodnutí DK se podává ve lhůtě do 7 dnů od zveřejnění v Příbramském deníku vţdy 

v sobotu/dopisem VV OFS ( DŘ čl. 61) 

 

 Podané odvolání musí splňovat následující náleţitosti: 

    a) název a adresa klubu nebo jméno a adresa jednotlivce, kteří odvolání podávají (případně telefonní kontakt), 
   b) označení rozhodnutí disciplinární komise, důvod odvolání a krátký popis sporné události 

   c) označení důkazů (svědků, listin apod.), jichţ má být v odvolacím řízení pouţito 

   d) razítko a dva podpisy oprávněných zástupců klubu nebo podpis, pokud odvolání podává jednotlivec, 

    e) podací lístek od doporučeného dopisu, jímţ bylo odvolání zasláno téţ disciplinární komisi, která rozhodla  v I. 

instanci 

   f) doklad o úhradě poplatku z odvolání, který se prokazuje odvolacímu orgánu příslušnou poštovní poukázkou 

   g) doklad o úhradě peněţité pokuty, pokud byla disciplinární komisí uloţena  

    h) označením orgánu, kterému se odvolání podává 

  ch) sdělením jaký výsledek jednání o odvolání se očekává 

 

Článek 17 – Čekací doba 

SŘ čl. 36, 37, 38 
 

1. Čekací doba pro obě druţstva a delegovaného hlavního rozhodčího je 20 minut po úředně stanoveném začátku 

utkání a její čerpání je povoleno pouze v opodstatněných a prokázaných případech. 

 

2. Pokud druţstvo nastoupí k utkání po úředně stanoveném začátku v čekací době, 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. 

 

 3. Pokud druţstvo oznámí pořadateli utkání zpoţdění z důvodů, které nemohlo ovlivnit, nebo dostaví-li se druţstvo  

     z těchto důvodů v průběhu čerpání řádné čekací doby, prodluţuje se čekací doba na 40 minut. 

 
 4. STK můţe stanovit,  ţe čekací dobu nelze čerpat v případech soutěţních utkání, které v zájmu regulérnosti 

     průběhu soutěţe nařídí sehrát v jeden den a hodinu. To se vztahuje i na odstavec 3. tohoto článku. 

 

 5. Důvody čerpání, eventuálně překročení řádné čekací doby, případně nedostavení se k utkání jsou druţstva 

     povinna prokázat a doloţit na nejbliţším zasedání STK. 

 

 6. O výsledku utkání zahájeného po úředně stanoveném začátku rozhodne řídící orgán soutěţe na základě zjištěných  

     a prokázaných skutečností. 

 

7. Jestliţe pozdní začátek nebo nedostavení se k utkání zavinilo některé z druţstev nebo obě druţstva, má to pro 

viníka disciplinární a herní důsledky. 
 

Článek 18 – Okresní pohár   

 1. Okresní  pohár  řídí STK OFS Příbram podle platných PF, SŘ,  DŘ a tohoto RMS  

 

 2. Účast je povinná pro všechny účastníky okresního přeboru. Druţstva III. a IV. tříd se mohou přihlásit dobrovolně 

do 25.6.2014. STK si vyhrazuje právo rozhodnout o počtů účastníků v 1.kole, aby vznikl jasný systém dalších kol.  

 

 3. Systém hry: hraje se na hřišti prvně jmenovaného FK. Soupeři se nasazují výkonnostně a územně / domácí je 

     většinou FK niţší soutěţe /. STK přihlédne k eventuálním ţádostem FK hrát přednostně na domácím či 

     soupeřově hřišti. Náklady na utkání, rozhodčí, příprava hřiště a kabin hradí domácí klub.   

  

4. Utkání 1. aţ 4. kola se hrají jednokolově. Z utkání musí vzejít vítěz. Skončí-li utkání v normální hrací době 
nerozhodně, rozhodnou o vítězi kopy ze značky PK dle PF Příloha A „ Postupy pro určení vítěze utkání“.  

 

 5. Finále okresního poháru se hraje dvojkolově, střídavě na hřištích finalistů, na náklady klubů.  .    

 

  6.Vítězem okresního poháru  se stává druţstvo jeţ z dvou finálových utkání  

    a)  získá větší počet bodů 

    b) je-li počet bodů shodný, má lepší skóre z obou utkání – branka dosaţena na hříšti soupeře se počítá 2x. 

    c) jeli počet bodů a i skóre shodné, rozhodnou o vítězi kopy ze značky PK dle PF Příloha A „Postupy pro určení 

vítěze utkání“.  

 

   7.  Rozhodčí: Obsazení 3 rozhodčí – provádí OÚ KR OFS Příbram.  
 

    8. Námitky, protest, odvolání: V rozsahu SŘ čl. 74, 75, 76, 77, a 78.    
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.   9. Hlášení výsledků: pořádající klub oznámí výsledek utkání do 1 hodiny po jeho ukončení Příbramskému deníku  

        (nejlépe SMS zprávou) na telefonní číslo 725 543 993, nebo mailem: jan.hajek@denik.cz . Hlásí se konečný 

        výsledek, poločas, střelci branek obou týmů, vyloučení, jména rozhodčích, počet diváků a sestavy obou týmů  i 

        se střídáním     

   
10. Termíny – viz termínová listina 2014 - 2015  podzimní část a jarní část.  

 

   11. Hospodářské náleţitosti:  Odměny rozhodčím stanovené sazebníkem odměn pro rozhodčí a delegáty vyplatí  

         pořadatelský klub.  

 

   12. Disciplinární provinění: Projedná DK OFS za podmínek jako u mistrovské soutěţe. 

 

    13. FK, který se k utkání  nedostaví, uhradí pokutu dle sazebníku (čl. 32) Při zaviněném nedostavení a nebo při 

nedohraní utkání můţe domácí oddíl poţadovat úhradu výdajů spojených s nesehraným utkání SŘ čl.63/5. Výše 

této úhrady je stanovena a činí paušálně 1.000,- Kč.  

 

    14. Vítěz okresního poháru obdrţí 6 000,- Kč,  poraţený finalista 4 000,- Kč. 
 

    15. Vítěz má právo postupu do dalšího kola řízeného STK SKFS. V případě, ţe vítěz je zároveň postupujícím do 

          I. B třídy   nebo odmítne účast,  má právo postupu do dalšího kola finalista. 

 

 

II. SOUTĚŢE MLÁDEŢE 
 

Článek 19 – řízení soutěţí mládeţe  
 

1. Pro mistrovské soutěţe staršího dorostu a starších  ţáků platí v plném znění čl. 1 – 17 tohoto RMS  

 

2. Mistrovské soutěţe mladších ţáků a přípravek se hrají podle Pravidel fotbalu pro malé formy a Soutěţního řádu 

fotbalu. 

 

4. Mimořádné hostování v okresních soutěţích mládeţe.  

    STK povolí mimořádné hostování hráčů dorostu ţáků přípravky za splnění těchto podmínek: 

    a) mateřský klub hráče nemá v mistrovských soutěţí OFS přihlášené druţstvo příslušné věkové kategorie hráče. 

    b) tiskopis „Povolení mimořádného hostování hráče “ musí potvrdit dva funkcionáři jak mateřského klubu, tak 

nového  klubu a zákonný zástupce hráče 

    c) tiskopis „Povolení mimořádného hostování hráče “ se vyhotovuje 2x. Jeden potvrzený tiskopis se zakládá na 
OFS a druhý potvrzený tiskopis se předkládá spolu s RP při soutěţních utkáních. 

    d)Povolení mimořádného hostování hráče se vydává na celý soutěţní ročník a jen pro soutěţe řízené OFS 

Příbram. Pro jiné soutěţe toto povolení neplatí.  

    e) Hostující hráč na toto povolení můţe startovat v klubu ve kterém hostuje jenk  v  kategorii  na kterou bylo 

mimořádné hostování vystaveno. V kategorii, ve které je do mistrovských soutěţí FAČR přihlášen mateřský 

klub hráče, můţe hráč startovat jen za mateřský klub.  .  

     f) Povolení mimořádného hostování hráče  je ukončeno dohráním soutěţních utkáních celého ročníku a nebo při  

         řádně provedeném přestupu a nebo hostování hráče v jiném klubu.  

     g) Pokud je hráč v utkání vyloučen nesmí nastoupit v ţádné soutěţi, dokud jeho trest neprojedná příslušná DK,  

         mimo hráče přípravek 

       
   5. Mimořádný start v okresních soutěţí mládeţe 

       STK povolí hráči dorostů, ţáků a přípravek, kteří jsou na hostování start za mateřský klub za těchto podmínek: 

       a) ţáci a dorostenci, kteří hostují  v týmech hrajících vyšší soutěţe (krajské, centra), mohou na povolení 

            STK startovat i za mateřský klub.  

       b) V kategorii přípravek  můţe hráč, který je na hostování, startovat za mateřský klub na povolení STK 

            i ve stejné soutěţi. 

       c) za mateřský klub nemůţe nastoupit v kategorii muţů. V případě nastoupení v kategorii muţů to bude 

           povaţováno za neoprávněný start se všemi herními a peněţními sankcemi dle čl. 57 a 58 SŘ. 

       d) povolení mimořádného startu musí potvrdit mateřský klub a klub ve kterém je na hostování. 

       e) tiskopis „Povolení mimořádného startu hráče “ musí potvrdit zákonný zástupce hráče 

       f) tiskopis „Povolení mimořádného startu hráče “ se vyhotovuje 2x. Jeden potvrzený tiskopis se zakládá na OFS 
           a druhý potvrzený tiskopis se předkládá spolu s RP při soutěţních utkáních. 

       g) Povolení mimořádného startu hráče se vydává na dobu hostování, maximálně na celý příslušný  soutěţní 

            ročník a jen pro soutěţe řízené OFS Příbram. Pro jiné soutěţe toto povolení neplatí. 
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      h) Start hráče za mateřský klub bez povolení STK se povaţuje za neoprávněný start hráče se všemi herními a 

           peněţními důsledky. 

       i) Pokud je hráč v utkání vyloučen nesmí nastoupit v ţádné soutěţi, dokud jeho trest neprojedná příslušná DK,  

           mimo hráče přípravek  

. 
  6.  Start ve vyšší kategorii. 

   a) Hráči do věku 15. let mohou startovat v kategorii vyšší , která je jen o jednu kategorii vyšší neţ je jejich věk. 

   b)Vedoucí druţstva musí mít k dispozici potvrzení o povolení hrát ve vyšší věkové kategorii podepsané  

zákonnými zástupci hráče 

 

  7.  Reprezentace   

       Kluby mají povinnost uvolňovat své hráče pro účely reprezentačních výběrů OFS  čl. 12/5 SŘ  

   a) Nezúčastní-li se nominovaný hráč výběru, nesmí nastoupit za mateřský FK v nejbliţším mistrovském utkání.  

   b) Prokáţe-li se, ţe FK měl spekulativní úmysly, bude postupováno proti němu dle SŘ a DŘ.   

 

III.OPATŘENÍ K ŘÍZENÍ SOUTĚŢÍ 
 

Článek 20 – upřesnění některých povinností oddílů  
 

 1. Domácí oddíl musí mít připravenou, řádně vyznačenou hrací plochu dle pravidel kopané a SŘ.  

 

 2. Domácí oddíl je povinen připravit ke hře 3 míče , které předloţí ke kontrole rozhodčímu nejpozději 15 minut před      

zápasem.  

 

 3. Je-li přítomen delegovaný RO a z kaţdého druţstva minimálně sedm hráčů musí být dodrţen úředně stanovený 

     čas zahájení utkání. 

 

 4. Pokud bude střídat hráč, nebo doplňovat své muţstvo a není uveden v Zápise o utkání, musí se před vstupem na 

     hrací plochu prokázat platným registračním průkazem. 

     Hráč se dopíše do Zápisu o utkání:  
   a) v poločasové přestávce – pokud doplnil muţstvo anebo vystřídal v 1. poločase  

   b) po utkání, před podpisy obou kapitánů – pokud doplnil muţstvo a nebo vystřídal v 2. poločase. 

 

 5. Hráči mohou mít čísla dresů od 1 do 99   

 

 6. Domácí oddíl musí mít k dispozici formuláře zápisů , které odpovídají „Směrnici FAČR o ochraně osobních  

     údajů“ čl. 2 odstavec 2;  píšťalku, červenou a ţlutou kartu, 2 pomezní praporky, propisovací tuţku a dobře jdoucí 

     hodinky.  

 

 7. Kaţdý FK musí mít v areálu stadionu umístěnou (v místě přístupném všem) viditelnou adresu tísňových 

     telefonních čísel (první pomoc, hasiči a policie). 
 

 8. Domácí oddíl je povinen umoţnit video záznam řídícímu orgánu, hostujícímu muţstvu, zajistit místo 

     a bezpečnost člověka, který bude záznam provádět.  

 

 9. Domácí i hostující muţstvo je povinno zajistit označení členů realizačního týmu viditelnými jmenovkami 

     s označením funkce totoţné se zápisem o utkání. Rozhodčí má právo neoznačeného člena realizačního týmu 

     vykázat z technické zóny. V technické zóně platí zákaz kouření.  

 

10. Pořadatel utkání je povinen o poločasové přestávce, nejpozději po skončení utkání před druhým podpisem 

      hlavního pořadatele v zápise o utkání, vyplatit předepsané náhrady rozhodčím a delegátům.  

 

 11. Pořadatel utkání je povinen zajistit bezpečné uloţení osobních věcí hráčů, funkcionářů, rozhodčích a delegátů  
       v šatnách, či jiných místnostech. Peníze, klenoty či jiné cennosti jsou výše uvedení povinni odevzdat do úschovy 

       hlavnímu pořadateli. Pokud tak neučiní, pořadatel utkání neručí a neodpovídá za případnou krádeţ. 

 

12. Pořadatel utkání na přání rozhodčího utkání či delegáta zajistí dostatečný počet podavačů míčů.  

 

13. Kapitán, vedoucí druţstva i trenér zodpovídají za to, ţe hráč, který je v utkání vyloučen ihned opustí prostor 

      hřiště. Nesmí zůstat na lavičce náhradníků.  
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14. Pořadatelský klub oznámí výsledek utkání do 1 hodiny po jeho ukončení Příbramskému deníku (nejlépe SMS 

     zprávou) na telefonní číslo 725 543 993, nebo na mail: jan.hajek@denik.cz . 

     Týmy OP muţů hlásí: konečný výsledek, poločas, střelce branek obou týmů, vyloučení, jména rozhodčích, počet  

     diváků a sestavy obou týmů i se střídáním.  

     Týmy III. třídy, IV třídy, dorostu a starších ţáků jsou povinni nahlásit výsledek a jméno rozhodčího. 
 

 15. Druţstva mladší a starší přípravky jsou povinny nahlásit výsledek utkání do 24 hodin  gestorovi soutěţe 

       (nejlépe SMS zprávou) na telefonní číslo 725 543 993, nebo  na mail: jan.hajek@denik.cz , na OFS a nebo 

       předsedovi STK.. 

         

 16. Výsledky všech soutěţí i s neoficiálními aktualizovanými tabulkami budou ihned po jejich nahlášení na 

       internetových stánkách www.pribramskydenik.cz. Oficiální výsledky a tabulky budou po schválení STK 

       uveřejněny na www.FOTBAL.CZ-OFS Příbram 

 

Článek 21 – Ustanovení disciplinární komise  
DŘ čl. 6; 48; 53 

 
1. Pokud DŘ a tento RMS stanoví, odpovídají členské kluby a druţstva za disciplinární provinění, jichţ se dopustili 

jejich členové, hráči, funkcionáři a další osoby, které pověřily vykonáváním funkcí nebo činností při soutěţích 

FAČR. 

 

2. Hráč v trestu udělený ve vyšší soutěţi nesmí hrát v soutěţi niţší a naopak. Výjimku tvoří ţluté karty. 

 

3. Hráčům, které lze zařadit do některé z kategorií ve smyslu článku 5 DŘ, mohou být za provinění v nesoutěţních 

utkáních, nebo za provinění v soutěţních utkáních, kterých se dopustili při odchodu ze hřiště či mimo ohraničený 

prostor hřiště ukládány místo trestů zastavení závodní činnosti nebo jako součást tohoto trestu peněţité pokuty 

podle článku 5. odst. 4 a 6 DŘ FAČR.  

 
4. Druţstvu lze po skončení soutěţe odebrat maximálně osmnáct soutěţních bodů (čl. 9 DŘ). V případě, ţe 

    k provinění druţstva dojde v průběhu soutěţe, budou body odečteny v soutěţním ročníku, ve kterém k provinění 

došlo. Pokud tato soutěţ byla sportovně technicky uzavřena (viz čl. 60 SŘ), odečtou se druţstvu body 

v následujícím ročníku soutěţe. 

 

5. Odebrání soutěţních bodů druţstvu se pouţije i jako opatření k vynucení úhrady peněţitých trestů (DŘ čl. 5 

    odst.7) a jiných peněţitých plnění podle DŘ článek 59. Pro projednání takového opatření se pouţije přiměřeně 

zásad disciplinárního řízení. Protoţe toto opatření není trestem, je moţno v takovém případě uloţit odebrání 

soutěţních bodů i opakovaně, aniţ by došlo k porušení ustanovení DK čl. 53 odst. 2. Proti uloţení tohoto opatření 

disciplinární komisí není moţno se odvolat. 

 
6.Účastník je vţdy oprávněn se disciplinárního řízení zúčastnit nebo můţe své vyjádření učinit i písemně. Nedostaví-

li se účastník bez řádné omluvy na zasedání DK, můţe být případ projednán bez jeho účasti. V případě výslovného 

písemného předvolání disciplinární komisí. je účastník povinen se disciplinárního řízení zúčastnit. V případě, ţe 

účastník je členem či příslušníkem členského klubu, odpovídá klub za jeho účast.  

  

7. Byl-li hráč v utkání vyloučen, nebo funkcionář vykázán, nebo dopustil-li se v době mezi ukončením utkání a 

podpisem zápisu kapitánem provinění, které rozhodčí zapsal do zápisu a kapitán podepsal, je tím hráč, nebo 

funkcionář vyrozuměn o tom, ţe jeho provinění bude projednávat na nejbliţším zasedání disciplinární komise. 

Dostaví-li se hráč, nebo funkcionář na zasedání disciplinární komise a ta nemůţe z jakýchkoli důvodů případ 

projednat, budou cestovní výlohy hráče na toto zasedání uhrazeny z prostředků řídícího orgánu. 

 

8. V disciplinárním řízení nelze pouţít zastoupení provinilce či předvolaného jinou osobou. 
 

9. Za jedno provinění je moţno uloţit i více trestů, pokud to jejich povaha nevylučuje. 

 

Článek 22 – ustanovení komise rozhodčích:  
 

1. Rozhodčí deleguje k utkání KR OFS pomocí webu FAČR, SMS nebo telefonicky. Vţdy platí poslední delegace. 

 

2. Oddíly nastupující k utkání, mají moţnost po společné domluvě, poţádat KR o delegování rozhodčího, kterého  

    společně vybraly a KR jim vyhoví pokud: 

   a) bude ţádost písemná a bude se shodovat v osobě rozhodčího 

   b) bude doručena oběma oddíly na sekretariát OFS (třeba mailem) nejpozději 5 dní před úředním začátkem tohoto 
       utkání. 
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3. Rozhodčí má za povinnost se omluvit včas, tedy do nedělního večera toho týdne, který předchází tomu, na který 

    se omlouvá, Rozhodčí se omlouvá vţdy sám za sebe. Rozhodčí se omlouvá písemně, formou SMS, nebo mailu. 

    Pokud opakovaně nedodrţí tento způsob, bude mu omezena delegace k utkáním.  

 

4. Rozhodčí utkání musí být členem FAČR a do zápisu o utkání uvádí své platné ID číslo. Toto ustanovení platí jak 
    pro rozhodčí, asistenty OFS, rozhodčí a pomezní rozhodčí oddílové a i pro rozhodčí a pomezní rozhodčí laiky. 

 

5. Výměna delegací bez vědomí OÚ KR není moţná. OÚ ţádost nově delegovanému rozhodčímu potvrdí,  

    v opačném případě není změna platná. 

 

6. FK můţe v soutěţním období (podzim, jaro) vetovat rozhodčí, kteří jsou na listině rozhodčích OFS Příbram. 

Ţádost o vetaci  musí být písemná a podepsaná dvěma statutárními zástupci FK. Pokud vetace rozhodčího bude 

doručena na OFS po obsazení příslušného kola, bude na vetaci brán zřetel aţ od následujícího kola.  

 

7. Kabina rozhodčích musí být přístupná 1 hod. před začátkem utkání.  

   

8. Delegovaný rozhodčí je povinen dostavit se nejpozději 30 minut před začátkem utkání.  
 

9. Rozhodčí má za povinnost uvést do ZoU podepsanou předzápasovou dohodu o spolupráci s pomezními 

    oddílovými  rozhodčími bez  platné licence rozhodčího v podobném znění: „ Před utkáním proveden pohovor 

    s oddílovými pomezními rozhodčímu (OPR) o spolupráci s hlavním rozhodčím (HR) při řízení utkání a  

    poţadované signalizaci v průběhu utkání“. 

 

10. Rozhodčí je povinen doručit Zápis o  utkání na sekretariát OFS do 48 hodin. Toto ustanovení platí i pro domácí 

    klub v případě, ţe utkání řídí OR nebo laik. 

 

11.Pokud rozhodčí poruší některá ustanovení SŘ a tohoto RMS postupuje řídící orgán takto: upozorní KR na  

    porušení povinností RO. KR můţe omezit delegaci RO na další utkání, předá RO s návrhem trestu  
    k disciplinárnímu řízení do DK (čl. 52 SŘ)  

 

12. Protest nebo stíţnost proti výkonu rozhodčího lze uplatnit pouze písemnou formou dle SŘ čl. 75 aţ 76.  

 

13. Po skončení utkání /jedná se o okresní přebor dospělých, III. a IV. třídy/ provedou oddíly do Zápisu o utkání 

    hodnocení výkonu rozhodčího známkou 0 aţ 10. Toto hodnocení můţe provést pouze člen druţstva uvedený 

    v Zápise o utkání s uvedením jména a podpisem hodnotícího. Známka musí být uvedena číslicí a i slovně. 

    Hodnotitel musí mít proškolení z hodnocení rozhodčích. 

 

14. Oddílový rozhodčí  musí mít platný průkaz a musí být členem FAČR. Platnost průkazu je 1 rok, poté nutno jeho 

platnost prodlouţit. Platnost platí vţdy do 31.12 vyznačeného příslušného roku. Oddílový  rozhodčí s platným 
průkazem mají při nedostavení se některého s delegovaných rozhodčích přednost i před rozhodčím, který se 

prokáţe průkazem rozhodčího, ale s nepotvrzenou licencí pro příslušný rok. Průkaz musí být opatřen fotografií, 

jinak je neplatný.  

 

15. V případě nedostavení se delegovaného rozhodčího přednost má přítomný jiný organizovaný rozhodčí s platnou  

licencí, pokud není ţádný na utkání přítomen  má přednost oddílový rozhodčí s platným průkazem, pokud ani ten 

není přítomen odřídí utkání laik, který musí být členem FAČR. U oddílových rozhodčích a rozhodčích laicích, 

pokud je mají k dispozici oba oddíly rozhoduje los. Výsledek losování se uvede na zadní stranu Zápisu o utkání a 

svým podpisem jej stvrdí kapitáni a vedoucí obou druţstev.  

 

16 Kaţdý rozhodčí je povinen sdělit výsledek utkání muţů, počet vyloučených, nebo jiné mimořádné události 

     předsedovi  KR formou SMS nebo telefonicky bezprostředně po utkání. 
 

17. KR pořádá pro rozhodčí dva řádné semináře v jednom soutěţním roce. Účast na seminářích se předpokládá.  

      Neúčast musí být omluvena dopředu a musí být odůvodněná. Omluvu i s důvodem sděluje rozhodčí včas 

      s dostatečným předstihem. Aby byl rozhodčí umístěn pro nový soutěţní ročník na listinu rozhodčích, nesmí 

      se  neúčastnit dvou a více za sebou jdoucích řádných seminářů pro rozhodčí. Ve výjimečných případech 

      (např. zahraniční cesty, váţné zdravotní problémy) můţe rozhodčí poţádat KR o výjimku. 

      KR v případě potřeby můţe svoolat semináře mimořádné. 
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Článek 23 – Delegáti svazu  
SŘ čl. 43 aţ 46  

 

1 Delegát svazu je rozhodnutím řídícího orgánu soutěţe pověřen výkonem funkce, ve které zastupuje řídící orgán 

soutěţe, dohlíţí na průběh utkání dle platných kritérií hodnotí výkon rozhodčího. K utkání se má dostavit 
nejpozději 30. minut před úředním začátkem utkání.  

 

2. Delegáta svazu hradí pořadatelský oddíl.  

 

3.FK můţe poţádat o nasazení DS na hřišti soupeře, ale v takovém případě hradí jeho náklady sám a to přímo na 

místě konání utkání.  

 

4. Pro výkon funkce DS je pořádající oddíl povinen připravit místo k sezení, dle jeho přání (v rámci moţnosti 

oddílu).  

 

5. Pokud nejsou na utkání delegováni tři rozhodčí anebo se některý z nich nedostaví, je povinností DS zajistit 

doplnění jinými rozhodčími dle PF , SŘ a toho RMS.  
 

6. DS, který je delegován k utkání, nemůţe převzít funkci rozhodčího, nebo asistenta rozhodčího. 

 

7. Je-li při utkání pořizován videozáznam, je povinností DS uvést to ve své zprávě o utkání. 

 

8. DS utkání můţe po jeho skončení poskytnout informace o utkání kompetentním zástupcům oddílů, tisku, či jiným 

médiím k průběhu utkání či výkonu rozhodčího.DS jsou povinní řádně vyplněnou zprávu zaslat internetem na 

sekretariát OFS Příbram do 48 hodin po skončení utkání. O mimořádných událostech informovat řídícího 

pracovníka sekretariátu OFS Příbram anebo pracovníka pověřeného vedením DS co v nejkratší době po utkání.    

 

IV.HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŢITOSTI 
 

Článek 24 – Mistrovské soutěţe   
1. Mistrovské soutěţe hrají druţstva na své vlastní náklady. Nezbytné sportovně technické výdaje /rozhodčí, 

delegáty, pořadatele apod./ hradí pořádající TJ, oddíl nebo FK.  

 

2. Poskytování náhrad se při nesehraném nebo nedohraném utkání řídí dle SŘ čl.63  

 

                          utkání dospělých      1.000,- Kč 

                          utkání dorostu                        800,- Kč  

                          utkání ţáků                                                   500,- Kč  

 

3. Při odstoupení druţstva z rozehrané soutěţe viz SŘ  čl.5/5 je oddíl povinen uhradit na účet OFS Příbram pokutu 

ve výši:  
                         soutěţe OP dospělých                                8.000,- Kč   

                         soutěţe III. třídy                                          6.000,- Kč  

                         soutěţe IV. třídy                                         5.000,- Kč 

                         soutěţe dorostu                                          3.000,- Kč  

                         soutěţe ţáků                                               2.000,- Kč   

                         soutěţe přípravek                                       1.000,- Kč 

 

  4. Při odstoupení druţstva před zahájením soutěţe:   

                        soutěţe dospělých                                        2.000,- Kč 

                        soutěţe dorostu a ţáků                                 1.000,- Kč 

                        soutěţe přípravek                                            800,- Kč 

 

Článek 25 – soutěţní záloha   
SŘ čl.3a/3   

Je plnění, které kluby skládají na účet řídícího orgánu, z něhoţ se odečítají částky za poplatky či jiná peněţní plnění. 

 

                       OP, III. a IV. tř. dospělých                          3.000,- Kč  

                       Dorost                                                          1.000,- Kč   

                       Ţáci, přípravka                                               500,- Kč   
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Ze soutěţní zálohy budou odečítány poplatky STK a DK aţ do doby vyčerpání, kdy bude FK vyzván k nové úhradě. 

Zůstatek SZ bude po skončení soutěţního ročníku převeden do nového soutěţního ročníku. Postupujícím do  soutěţí 

SKFS bude vrácen, pokud v okresních soutěţí nemají zařazené ţádné druţstvo. 

 

Soutěţní záloha musí být uhrazena do losovacího aktivu.  

 

Článek 26 – startovné  
SŘ čl.3a/1    

Je to poplatek, který klub uhrazuje svému řídícímu orgánu jako nevratné plnění za účast jeho druţstva v soutěţi  

 

za jedno druţstvo dospělých v okresních soutěţí        3.000,- Kč 

za kaţdé druhé a další druţstvo dospělých v okresních soutěţí    1.500,- Kč 

druţstva mládeţe                                                 bez poplatku  

 

Startovné musí být uhrazeno do losovací aktivu 

 

Článek 27 – Soutěţní poplatky   
 

FK uhradí poplatek za projednání ţádosti v STK:  

       

a/ Dohody o změně termínu, začátku nebo místa konání dle SŘ 31/2:   

 

                           dospělí,                                        300,- Kč   

                           dorost, ţáci                                                 100,- Kč  

                            

  b/ Dohody o změně termínu, začátku nebo místa konání předloţené v době kratší 21 dní :  

 

                           dospělí,                                                  500,- Kč  
                            dorost, ţáci                                                200,- Kč   

      

  c/ Dohody o jiné změně termínu neţ je stanoveno RMS  

 

                           dospělí          500,- Kč   

                           dorost,  ţáci                                                 250,- Kč  

   

d/ Dohody o jiné změně termínu neţ je stanoveno RMS předloţené v době kratší 21 dní: 

 

                           dospělí                                          600,- Kč   

                            dorost, ţáci                                                  300,- Kč  
                             

Dohody o změně termínu, začátku nebo místa konání podané k projednání v STK v období od losovacího aktivu do  

20.08.2014 pro dospělé, pro mládeţ do 31.08.2014 a v období zimní přestávky mezi podzimní a jarní částí 

mistrovských soutěţí /od 18.11.2014 do 04.03.2015  budou projednané bez poplatku. 

 

FK uhradí poplatek za projednání v DK : 

 

                          dospělí                                            100,- Kč 

                          dorost, ţáci                                              50,- Kč  

 

Ţádost o změnu nebo prominutí trestu:   

 
                           dospělí                                                 100,- Kč 

                           dorost, ţáci                                        50,- Kč   

 

Poplatky budou oddílům strţeny ze soutěţní zálohy  

 

Článek 28 – Provinění klubu a druţstva  
 

Sazebník pokut:   

 

  1. neuhrazení startovného do stanoveného termínu     -        do 2.000,- Kč  

  2. nevyrovnání soutěţního vkladu do stanoveného termínu   -        do 1.000,- Kč 
  3. nedodrţení termínů ostatních finančních plnění    -        do 2.000,- Kč  

  4. pozdní předloţení nebo nedostatečné vyplnění soupisky.   -        do  1.500,- Kč   
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  5. pozdní předloţení nebo nedostatečné vyplnění hlášenky   -        do  1.000,- Kč 

  6. nestartování hráčů  ze soupisky dle tohoto RMS    -        do  2.000,- Kč  

  7. nenahlášení výsledku utkání dle čl.21/14 RMS    -     dospělí   200,-Kč; mládeţ   100,- Kč 

  8. neúplné hlášení o utkání dle čl. 21/14 RMS   - dospělí  50.- aţ 150.- Kč; mládeţ 50,- aţ 80.- Kč 

  9. neodeslaný Zápis o utkání, řídí-li oddílový rozhodčí a nebo laik  -     dospělí     500,- Kč  -   mládeţ   200,- Kč  
10. pozdě odeslaný, nebo špatně vyplněný Zápis o otkání řídí-li OR a nebo laik  -  do 200,- Kč  

11. Chybné ID OR nebo laika, členů RT a HP      - 100,- Kč 

12. Uvedení RČ místo ID u OR nebo laika, členů RT a HP   – 200.- Kč 

13. OR nebo laik, člen RT a HP není členem FAČR    – 500,- Kč 

14. Za porušení SŘ, RMS a ostatních platných předpisů, které stěţují průběh soutěţe, ale nenarušují její regulérnost 

jako: - zaviněné nenastoupení k mistrovskému utkání ve stanoveném začátku  - neodevzdání zápisu o utkání 15 

minut před jeho začátkem rozhodčímu – neoprávněné čerpání čekací doby – nepředloţení důvodů čerpání čekací 

doby STK apod. bude trestáno pořádkovou pokutou dle SŘ čl.57a s ohledem na závaţnost provinění do 10.000,- Kč  

 

Článek 29 – Provinění rozhodčích 

 

Sazebník pokut 
 

1 .nedostavení se k utkání       - výše odměny za příslušné utkání 

2. výměna delegace na utkání bez schválení OS   – výše odměny za příslušné utkání 

3. nezkontrolování ZoU před utkáním    – 200,- Kč 

4. chyby v ZoU      – do 500,- Kč 

5. jiná závaţná pochybení     -  do 2 000,- Kč 

 

Článek 30 – Závaţné přestupky, kterými byla porušena regulérnost soutěţe  
SŘ čl.57/b   

 

1. Zaviněné nedostavení, nenastoupení k soutěţnímu utkání nebo jeho zaviněné nedohraní a jiná závaţná porušení 
řádů a směrnic spojené s vyhlášením kontumačního výsledku se trestá pokutou: 

     Okresní přebor dospělých                                    -                        do  6.000,- Kč 

                   III. třída dospělých                                 -                        do  4.000,- Kč 

                   IV. třída dospělých                                 -                        do  3.000,- Kč 

                   Pohár ČMFS                                           -                        do  3.000,- Kč 

                   Dorost                                                     -                        do  3.000.- Kč 

                   Ţáci a přípravka                                      -                        do  1.500,- Kč 

 

2. Porušení řádů a směrnic, které je moţno kvalifikovat také jako disciplinární provinění viz. SŘ čl.57/c. Za 

přestupky uvedené v odst.1, 2 můţe DK OFS udělit dle čl. 5/6d DŘ pokutu do výše 50.000,- Kč.  

 

Článek 31 – Náhrady rozhodčím a delegátům  
 

1. náhradami se rozumí cestovní výdaje, kterými jsou jízdné a stravné.  

 

2. Jízdné lze proplatit:  

 

   a/ na základě předloţených prvotních dokladů, tzn. Platné jízdenky – ČSAD, ČSD a soukromých dopravců 

  

   b/ při pouţití osobního automobilu se účtuje 6,- Kč/km nejkratší cestou z bydliště do místa konání utkání - viz 

kilometrovník OFS. Rozhodčí nebo delegát musí vţdy uvést registrační číslo anebo SPZ vozidla na dokladu o 

vyúčtování, kde podpisem potvrdí pravdivost údajů.  

 
3. Stravné:  5 – 12 hodin   65,- Kč  

    Pozn. Je-li rozhodčímu nebo delegátovi podáno jídlo na stravné není nárok.  

 

Článek 32 – Odměňování delegátů  
1. Delegátu náleţí paušální odměna ve výši 200,- Kč u všech soutěţí.  

2. Při pouţití osobního automobilu delegát účtuje 6,- Kč/km nejkratší cestou z bydliště do místa konání utkání - viz 

kilometrovník.  
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Článek 33 – Odměňování rozhodčích  
Rozhodčí jsou odměňovány podle sazebníku platným od 1.7.2007 Sazebník odměn rozhodčích   

         

Druh soutěţe              utkání mistrovská                         utkání  přátelská, turnaje           utkání  přátelská, turnaje 

                             norm. hrací čas                             zkrác. hrací čas 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DOSPĚLÍ                             R         AR                                    R         AR                                 R         AR  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

okresní přebor                    500        300                                  100         50                               50          30  

 

III. třída                              400        250                                    80         50                               50          30 

 

IV. třída                              400        250                                    80         50                               50          30 

 

Pohár ČMFS                       200        120   

  

Dorost                                 300        200                                    60         30                              30           20 
 

Ţáci                                     250        150                                    50         30                              30           20  

 

Minifotbal                           100                                                  50                                           30            

 

Ţeny                                    100          50                                    30         20                              30            20 

 

Pokud je delegován čtvrtý rozhodčí, má nárok na odměnu ve výši 100 ,- Kč 

1. Náhrady a odměny podle tohoto RMS vyplácí pořádající oddíl v poločasové přestávce mistrovského utkání, nebo 

    bezprostředně po jejich skončení.  

 
2. V případě, ţe se utkání neuskuteční, nelze rozhodčím a delegátům vyplatit odměny. Rozhodčí a delegát obdrţí 

pouze cestovné a stravné (je-li na stravné nárok).  

 

Článek 34 – úhrada poplatků   
 

1. Úhradu je moţno provést sloţením hotovosti, sloţenkou anebo bankovním převodem. 

     

 - úhradu sloţením v hotovosti se provádí na sekretariátě OFS Příbram 

 

  - úhrada sloţenkou nebo bankovním převodem se provede na účet:ČSOB Poštovní spořitelna Příbram  

     č. úč. 246334350/0300  
Na sloţence, nebo na příkaze k úhradě se vyplní standardní kolonky dle předtisku, variabilní symbol – evidenční 

 číslo fotbalového klubu u FAČR a to tak, ţe místo písmena B uvede 0.  

 Specifický symbol:  101 - soutěţní záloha, soutěţní poplatky 

                 102 - startovné 

     103 - soutěţní příspěvek 

     104 - pokuty 

     105 - odvolací poplatek 

                                       106 - školení a semináře 

                                   107 - ostatní platby 

 

2. Za úhradu je povaţováno předloţení příjmového dokladu od OFS Příbram, kopie sloţenky anebo potvrzená kopie 

převodního příkazu  

 

V. INFORMACE 
 

Článek 35 Odvolací komise  
 - řídí se Statutem Odvolacích a revizních komisí   

 

1.VV OFS Příbram vykonává i funkci odvolacího orgánu proti rozhodnutím ve věcech soutěţních a disciplinárních, 

které v I. instanci vydaly komise OFS Příbram ( STK, DK, TMK, KR) Jeho rozhodnutí jsou konečná. 

 

2. Odvolací poplatek proti rozhodnutí STK, TR  a KR činí 400,- Kč( SŘ  čl.78 /3)  
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3. Odvolací poplatek proti rozhodnutí DK činí 1.000,- Kč (DŘ  čl.61/5d)  

    

Bez zaplacení odvolacího poplatku nebude odvolání projednáno! 

 

Článek 36 – Turnaje   
SŘ čl. 82 a 83   

 

1. Pořadatel turnaje je povinen předat propozice turnaje STK OFS ke schválení.  

2. Pořadatel  turnaje vyplatí odměny a náhrady rozhodčím dle sazebníku odměn RO schváleným VV FAČR..   

 

Článek 37 – schůze odborných komisí v soutěţním období:  
 

VV OFS  - 1x za měsíc   

 

STK kaţdé úterý v 15:00 hodin na OFS Příbram – Sokolovna 

 

DK kaţdý čtvrtek v 15:00 hodin na OFS  Příbram – Sokolovna.  
 

KM - dle potřeby, minimálně 4x ročně 

 

TMK –  dle potřeby, minimálně 4x ročně 

 

VKR – 1x měsíčně  

 

IaPÚ kaţdou středu v 15:00 hodin na OFS Příbram - Sokolovna 

 

Článek 38 – informace pro oddíly   
 
Úředním deníkem OFS Příbram je Příbramský deník.  

 

1. Zprávy z komise STK, KR  a TMK vycházejí ve čtvrtek  

 

2. Zprávy z DK , IaPÚ a obsazení utkáních vychází v sobotu  

 

3 .Zprávy z VV, STK, DK, KM, KR, TMK jsou zveřejňovány  na internetu  www. FOTBAL.CZ - OFS Příbram 

 

4.  Zprávy a informace komise mládeţe jsou zveřejňovány na webových stránkách mladezofspb.cz 

 

6. Přihlášky mistrovských soutěţí ročníku 2015 – 2016 musí být podány do 24. června 2015. Pokud přihláška 
nebude k dispozici na OFS ve středu 24. června 2015 a klub přihlásí druţstvo k soutěţi po tomto termínu, bude 

pozdě přihlášené druţstvo zařazeno do nejniţší soutěţe příslušné věkové kategorie.  

 

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ. 
 

Tento rozpis je nedílnou součástí Soutěţního řádu fotbalu platného od 1. července 2013 včetně jeho doplňků. 

VV OFS Příbram můţe na základě změn fotbalových norem FAČRu a regulérnosti soutěţí v okrese provádět 

 v RMS změny. 

 

 

 
 

Schváleno VV OFS Příbram                                                                                  V Příbrami dne 18.07.2014   

 

  

      

        

            Kuba Josef                                                                                                           Ing. Havel Martin  

  Předseda STK OFS Příbram                                                                                   Předseda VV OFS Příbram 

 

 


