
 

 
 

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 

 

 

Okresní fotbalový svaz Havlíčkův Brod 
 

 

 
adresa :     Ledečská  3295,   580 02  Havlíčkův Brod 

IČ   22882839 

telefon :     569 421 441    

fax :            569 421 851  

e – mail :    ofshb@seznam.cz  

sekretář :   Luboš Vaněk  

telefon   :   739 683 588 

 

číslo bankovního účtu OFS Havlíčkův Brod :    107-356130287/0100 

 

 

 

Rozpis mistrovských soutěží 

OFS Havlíčkův Brod 

pro soutěžní ročník 2015 – 2016 
 
 

Určeno : 

 

Klubům a oddílům v soutěžích OFS Havlíčkův Brod 

Členům VV a komisí OFS Havlíčkův Brod 

Rozhodčím OFS Havlíčkův Brod 

VV KFS Vysočina 

ŘK FAČR pro Moravu 

FAČR Praha 

 

 

 

Soutěže OFS Havlíčků Brod 
 

OP mužů     14 účastníků 

III. třída mužů    14 účastníků 

IV. třída mužů skupina A   10 účastníků 

IV. třída mužů skupina B   11účastníků 

OP dorostu     5 účastníků 

OP žáků 7+1     10 účastníků 

OP mladších žáků 5+1skupina A  9 účastníků 

OP mladších žáků 5+1skupina B  8 účastníků 

OP starších přípravek   13 účastníků, turnajově 

OP mladších přípravek  15 účastníků, turnajově 

rozlosování turnajů bude uveřejněno na webových stránkách OFS. 
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II.  Termíny a zasedání VV a komisí OFS 
 

Jednání VV OFS se konají dle schváleného plánu práce. 
Sportovně technická komise, sportovně technická komise – komise mládeže, komise rozhodčích a disciplinární 

komise zasedají v roce 2015 vždy každou středu 14:00 – 15:30 hodin, případně jinak, pokud bude uvedeno 

v úřední zprávě uveřejněné ve Zpravodaji OFS, v sídle OFS na Ledečské ulici v Havlíčkově Brodě.  

Ostatní komise OFS se scházejí v jakémkoli termínu, na základě rozhodnutí svých předsedů.  

Pracovní doba sekretáře svazu:   Středa: 12:00 – 18:00 

 

 

III.  Složení a adresář členů VV OFS 
 

Ing. Josef Sojka  -  předseda VV OFS 

Adresa : 582 43 Tis 64 

M : 608 607 670  E – mail : sojka.josef@email.cz       
  

Josef Staněk – místopředseda VV OFS, předseda STK OFS 

Adresa : Havlíčkova 220, 582 23 Havlíčkova Borová  

M : 605 106 822  E – mail : stanekhb@centrum.cz 
 

Ing. Milan Meloun  - předseda Ekonomické komise v KFS Vysočina, ekonom OFS 

Adresa : U Pekárny 1676, 580 01 Havlíčkův Brod 

M : 602 390 744  E – mail : milan.meloun@centrum.cz 
 

Olga Zadinová  -  předseda KR OFS 

Adresa :  Sídliště Pražská  2813, 580 01 Havlíčkův Brod 

M : 608 849 264                        E – mail : olif10@centrum.cz  

 

Stanislav Duben – předseda TMK OFS 

Adresa : Slavníčkova 1940, 580 01 Havlíčkův Brod 

M : 728 517 829  E – mail : standa.fotbal@email.cz 

 

Pavel Fiala – člen VV,  KR OFS 

Adresa : Sázavka 125,  582 44 Sázavka  

M : 607 281 239  E – mail : sklestina@seznam.cz 

 

Luboš Vaněk – člen VV 

Adresa : Okrouhlická 3287, 580 01 Havlíčkův Brod 

M : 739 683 588  E – mail : lubos.vanek@centrum.cz 
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IV.  Adresář vyšších fotbalových institucí 

 

Fotbalová asociace České republiky 

Adresa : Diskařská 2431/4, P.O. Box 11, 160 17 Praha 6 

Telefon : 233 029 111 – recepce FAČR 

E – mail : facr@fotbal.cz  

Internet : www.fotbal.cz 

Registrace Praha : Telefon 233 029 122, Fax 233 029 222  

                                                             

Fotbalová asociace České republiky 

Řídící komise pro Moravu 

Adresa : P.O.Box 92, Na Střelnici 39, 779 00 Olomouc 9 

Telefon : 734 173 374 

Internet : www.fotbal.cz                                                               

Registrace Olomouc : Telefon : 734 173 369 – p. Jaroš                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

Krajský fotbalový svaz Vysočina 

Adresa : E. Rošického 6, 586 04 Jihlava 

Sekretář : Pavel Pech 

Telefon a fax : 567 320 657        Mobil : 607 990 658  

E – mail : kfs.vysocina@quick.cz  

Internet : www.fotbal.cz   

Předseda VV KFS : Miroslav Vrzáček 

Mobil : 602 885 466 

 

PTM: Stanislav Duben   tel.  567 221 634,  mobil 728 517 829,  e-mail: standa.fotbal@email.cz 

 

 

Okresní fotbalové svazy kraje Vysočina  

 

OFS   Jihlava                
                              sekretář: Marie Sobotková  

                              telefon:   567 301 938 

                              e-mail:    ofs.jihlava@seznam.cz  

                              adresa:   Evžena Rošického 6 

                                             586 04 Jihlava 

 

OFS   Pelhřimov 
                              sekretář: Milan Reich 

                              telefon:   565 324 211 

                              e-mail:    sport.pelhrimov@tiscali.cz 

                              adresa:   Friedova 1464 

                                             393 01 Pelhřimov 

 

OFS   Třebíč 
                              telefon:   702 039 474 

                              e-mail:   ofstrebic@seznam.cz  

                              adresa:   Znojemská 1032/25 

                                             674 01 Třebíč 

 

OFS   Žďár nad Sázavou 
                              sekretář: Marcela Šoukalová 

                              telefon:   605 202 600 

                              e-mail:    ofszdar@seznam.cz 

                              adresa:   Jungmannova 10 

                                             591 01 Žďár nad Sázavou 
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V. Adresář organizačních pracovníků oddílů OFS 
Použité zkratky: ZP - zasílání pošty, S – sekretář,  TZ - telefon zaměstnání, TB -  telefon byt, Mob – mobilní 

telefon, EP – elektronická pošta 
 

6110451  FK Česká Bělá                   S: Bohumír Frühbauer                       

 582 61    Česká Bělá  314                      Česká Bělá 297 ; 582 61 Česká Bělá                         

 Hlavní administrátor: Ing. Martin Klofáč Mob: 737 716 265           

 Mob. 606 263 981                           EP: fruhbauerb@seznam.cz     
                    

6110261  TJ Dlouhá Ves                                           S: Pavel Rérych                    

 582 22    Dlouhá Ves                                               Dlouhá Ves 61 ; 582 22 Přibyslav     

              Hlavní administrátor: Zdeňka Rérychová        Mob: 724 528 777 

              Mob. 606 687 448   EP: tjdlouhaves@seznam.cz 

 776 757 365  p. Klement                      
 

6110011  TJ REBEL Dolní Město                           S: Pavel Vaňkát                   

  582 33    Dolní Město                           Dolní Město 83 ; 582 33 Dolní Město                    

 Hlavní administrátor: Pavel Vaňkát  Mob: 739 735 186              

    EP: pavelvankat@seznam.cz                    

6110151  Tělovýchovná jednota SOKOL Golčův Jeníkov    S:   Jindřich Běhounek             

 5.května 263 ; 582 82 Golčův Jeníkov         V zahradách 42 ; 582 82 Golčův Jeníkov                 

    Mob: 731 157 000          

 Hlavní administrátor: Jindřich Běhounek EP: jindrabehounek@tiscali.cz                
 

6110021  Tělovýchovná jednota SOKOL HABRY    S: Václav Dobrý                  

 Sokolská 75 ; 582 81 Habry                Brodská 387 ; 582 81 Habry  

              Hlavní administrátor: Lukáš Vavřička             Mob: 602 736 125          

              Mob. 702 096 595   EP: dobry@agrall.cz                

Web: www.tjsokolhabry.tym.cz            jiricerny.habry@seznam.cz  

6110161  Tělovýchovná jednota Sokol Havlíčkova Borová    S:      Karel Tonar                   

 Pivovarská ;582 23 Havlíčkova Borová             Polní 337 ; 582 23 Havlíčkova Borová              

 Hlavní administrátor: Lukáš Němec  Mob: 724 231 215          

             Mob. 737 924 491   EP: kareltonar@seznam.cz                     

ZP: Pavel Štukhejl, Družstevní 4, 582 23 Havl. Borová     

6110031  FC Slovan Havlíčkův Brod                S: Radek Kolář                    

 Na Losích 2848 ;580 01 Havlíčkův Brod         Nová Ves u Sv. 16 ; 582 91 Světlá n. S.  

             Hlavní administrátor: Ondřej Pavlas   Mob: 774 123 854 , 606 793 622        

             Mob. 777 123 855   EP: radek.kolar@fcslovanhb.cz         

ZP: FC Slovan H. Brod, P.O.BOX7, H. Brod  Web: www.fcslovanhb.cz                          

6110171  Tělovýchovná jednota Sokol Herálec      S: Pavel Pátek                    

 Hlavní administrátor: Pavel Pátek  Herálec 198 ; 582 55 Herálec                        

Mob.     606 740 312 p. Pátek Josef            Mob: 606 490 825 p. Pátek Pavel 

ZP: Josef Pátek, Herálec 198, 582 55 Herálec  EP: patek.el@seznam.cz                         
  

6110341  T.J. Sokol Hněvkovice                               S: Zdeněk Rajdl                  

 58294    Hněvkovice                             Hněvkovice 118 ; 582 94 Hněvkovice              

 Hlavní administrátor: Zdeněk Rajdl  Mob: 775 871 873 

    EP:      zdenek.rajdl@seznam.cz    

6110041  FC Chotěboř                                       S: Milan Málek                  

 Na Valech 66 ; 583 01    Chotěboř               Zámecká 1605 ; 58301 Chotěboř                       

 Hlavní administrátor: RNDr. Petr Chalupa  Mob: 606 605 232 

 EP: chalupa@gch.cz                                                EP: malek.milan@alka.cz    

ZP:       Milan Málek, Zámecká 1605; 58301 Chotěboř  

6110321  Tělovýchovná jednota Viktorie Jeřišno           S: František Kučera               

  582 74    Jeřišno 15                        Jeřišno 23 ; 582 74 Jeřišno                        

 Hlavní administrátor: Ladislav Mrázek            Mob: 777 204 043 p. Mrázek 

ZP: Ladislav Mrázek, Jeřišno 67, 58274 Jeřišno     EP:  lada.kovo@seznam.cz 
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6110391  FC Kamenná Lhota                                  S: Jaroslav Urban                      

             Hlavní administrátor: Jan Fojtík                Kamenná Lhota 69,  582 92 Kamenná Lhota                                

 Mob. 733 316 498                            TB: 569 738 133          

 723 712 217 p. Josef Janák            EP: urbanikl@tiscali.cz  

6110271  TJ SATIVA KEŘKOV                             S: Milan Zvolánek                    

 Hlavní administrátor: Milan Zvolánek               Keřkov 74, 582 22 Přibyslav                                                     

ZP: Zdeněk Šrámek, Keřkov  90, 58222 Přibyslav    Mob: 602 115 167  

EP : sramekz@seznam.cz  Mob. 723 675 945 p. Šrámek    EP : zvolanek.m@seznam.cz     

6110181  Tělovýchovná jednota Melechovan Kouty        S: Petr Karel                  

 584 01 Ledeč n. Sázavou                                Kouty 87, 584 01 Ledeč n. Sázavou                                 

 Hlavní administrátor: Petr Karel   Mob:     604 742 545  

        777 122 034  p. Šimek Milan           EP:   panmouka@seznam.cz   

6110191  SK Kožlí                                                     S: Miloš Březina                    

 582 93    Kožlí                                          Želivská  968, 584 01 Ledeč nad Sázavou                   

 Hlavní administrátor: Miloš Březina                  Mob: 737 849 229          

             EP: milosbrezina@seznam.cz                    

6110051  Fotbalový klub Kovofiniš Ledeč nad Sázavou     S: Simona Lukšíčková 

    Hlavní administrátor: Pavel Storož                  Hrnčíře 233,  584 01 Ledeč n. Sázavou                                 

    Mob: 777 115 982                         Mob: 728 355 523                       

    604 209 041 p. Ing. Vratislav Nosek  EP:  luksickova.s@seznam.cz    

6110061  Tělovýchovná jednota Sokol v Leštině u Světlé   S:  Pavel Fiala                   

 582 86    Leština                                             Sázavka 125,  582 44  Sázavka                                     

 Hlavní administrátor: Pavel Fiala   Mob. 607 281 239 

     EP:  sklestina@seznam.cz 

6110441  Tělovýchovná jednota Sokol Libice nad Doubravou      S:    Jaroslav Maška                   

 Železnohorská 25                          Farská 131,  582 77 Libice nad Doubravou          

 Hlavní administrátor: Jaroslav Maška             Mob: 777 282 614                             

                 EP:  jmlibice@seznam.cz              

6110201  Tělovýchovná jednota Sokol Lípa, o.s.     S: Michal Kříž                 

 Lípa 60, 582 57                                                    Okrouhlička 29, 582 53 Štoky                          

 Hlavní administrátor: Ondřej Baloun  Mob: 732 558 755          

 Mob: 606 069 155                         EP: hedvabnicka@seznam.cz                 

6110211  TJ Sokol Lipnice n/Sáz.                          S: Tomáš Rojka               

 Sokolská 275, 58232  Lipnice n. Sázavou     Beckovského 2197,580 01  Havlíčkův Brod          

 Hlavní administrátor: Tomáš Rojka             Mob: 736 759 974                                      

                  EP: rojkyn@seznam.cz                       

6110461  LUBAS KLUB SPORT VĚŽNICE z.s.   S: sportovní manažer   

   Hlavní administrátor: Lubomír Vavroušek  Lubomír Vavroušek 
   sportovní ředitel: Jakub Vavroušek   Věžnice 133, 582 52 Věžnice 

 Mob. 733 537 862   Mob: 603 814 423                                      

             EP: jakub.vavrousek@gmail.com    EP: lubasklubsport@gmail.com                       

6110361  Tělovýchovná jednota Sokol Lučice                  S: Lukáš Kreuz                    

  582 35    Lučice               582 41 Skuhrov 78                     

  Hlavní administrátor: Lukáš Kreuz  Mob: 723 108 104          

                                                                        EP: lukas.kreuz@gmail.com  

6110431  Tělovýchovná jednota SOKOL Maleč              S: Ing. Karel Musílek 

                                                     582 76    Maleč 147 

 Hlavní administrátor: Ing. Karel Musílek Mob:   602 112 630  

ZP: TJ Sokol Maleč, 58276 Maleč 48   EP:   karel.musilek@atlas.cz 

6110281  TJ Sokol Mírovka                                              S: Karel Heřmánek                

 580 02    Havlíčkův Brod     Žižkov II/3139, 580 02  Havlíčkův Brod                                

 Hlavní administrátor: Ing. Pavel Rázl                Mob. 602 795 228 

              Mob. 737 743 834            EP: hermanek@coophb.cz                                          
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6110331  TJ JISKRA NOVÁ VES U SVĚTLÉ                S: Žaneta Červenková                 

 Hlavní administrátor: Vlastimil Šimek             Nová Ves u Světlé 185, 582 91 Světlá n. S.  

 Mob. 603 847 974     Mob. 724 238 787 

ZP:  Vlastimil Šimek, Nová Ves u Sv. 45, 582 91              EP: zanetacervenkova@seznam.cz 

6110371  TJ Sokol  Okrouhlice                                       S: Jiří Toman 

              582 31 Okrouhlice                                         582 31 Okrouhlice  30                                      

              Hlavní administrátor: Jiří Matějka            Mob: 776 331 121  

         Mob. 723 365 317     EP: jiri.toman@email.cz 

6110071  Tělovýchovná jednota Sokol Pohled                S: Jan Růžička                

 58221    Pohled                                          Přibyslavská 234, 58221 Pohled                       

 Hlavní administrátor: Jan Růžička                    Mob: 728 106 168  

 736 763 963 p. Sobotka  604 773 150 p. Šikner EP: honzik.ruzicka@seznam.cz  

6110221  SK Přibyslav                                                S: František Prchal               

 Husova 302  582 22    Přibyslav                              Tyršova 227,  582 22 Přibyslav                                        

 Hlavní administrátor: Čestmír Sibera  Mob: 723 525 619           

 Mob. 724 586 870              EP: pribyslavfotbal@seznam.cz                

6110291  TJ SOKOL ROZSOCHATEC, z.s.                    S: Jakub Dobrovolný               

 Hlavní administrátor: Dušan Svoboda               582 72    Rozsochatec  90   

             Mob. 604 331 217  EP: svobodus@seznam.cz       Mob: 604 413 068  

ZP: Dušan Svoboda, Rozsochatec 145,582 72                      EP: jakubdobrovolny@seznam.cz                

6110081  Tělovýchovná jednota Sokol Sobíňov               S: Michal Vopršal                 

 Hlavní administrátor: Daniel Říčan            582 62    Sobíňov  286  

 Mob. 720 384 991   Mob: 724 536 957          

                           EP: mvoprsal@seznam.cz 

6110091  Tělovýchovná jednota Spartak Staré Ransko     S: Roman Brychnáč 

Na Viničkách 455, 582 66   Krucemburk 

Hlavní administrátor: Miloslav Losenický Mob:  736 459 194          

   Mob. 602 508 165                          EP: roman.brychnac@seznam.cz  

6110101  Fotbalový klub Bohemia Světlá nad Sázavou         S: Marie Bártová                           

 Nádražní 1150                                    Jelenova 981, 582 91 Světlá n. Sázavou                                

 Hlavní administrátor: Dita Švecová            Mob: 608 741 447          

 Mob. 608 741 447                     EP: fksvetlans@fksvetlans.cz                 

6110301  TJ Jiskra Šlapanov                                           S: Martin Jokl                    

  Hlavní administrátor: Radek Pustina                 582 51    Šlapanov 192                                  

  Mob. 737 672 764   Mob:   777 675 086  

p. Vlček EP:  0606556754@seznam.cz   606 556 754         EP: martin.jokl@seznam.cz                                 

ZP: Šlapanov 152, 582 51 Šlapanov 

6110231  Tělovýchovná jednota Šmolovy                         S: Jiří Opršal                    

  Hlavní administrátor: Jiří Opršal                       Jihlavská 1935,  580 01 Havlíčkův Brod                                                            

 702 209 087 p. Kulhánek            Mob: 736 455 085  

             EP:  kulmil@seznam.cz            EP: oprsal.jiri@gmail.com                    

6110111  Tělovýchovná jednota Sokol Štoky                    S: David Kunc                              

  Hlavní administrátor: Petr Vodička  Slavíčkova 24, 58601 Jihlava     

              Mob. 777 933 481   Mob: 725 562 704  

ZP:  Tomáš Karlík, Štoky 283, 582 53 Štoky   EP: sokolstoky@seznam.cz   

              EP: sokolstoky@seznam.cz   Mob. 724 730 142     

6110351  TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA TIS, z.s.         S: Novotný Josef                          

 Hlavní administrátor: Marek Kozlík  582 43 Tis 97                           

 Mob. 702 167 013   Mob. 723 809 269  

 EP:  kozlikmara@seznam.cz             EP : tjtis@email.cz 

ZP: TJ Tis, z.s., Tis 112, 582 43 Tis 

6110241  TJ Sokol Úsobí                                           S: Luděk Havel                 

 Hlavní administrátor: Luděk Havel            582 54 Úsobí 103  

              EP:   sokol.usobi@seznam.cz   Mob:  723 380 792 

mailto:zanetacervenkova@seznam.cz
mailto:tjtis@email.cz
mailto:sokol.usobi@seznam.cz


 

6110421  SK Vepřová                                                  S: Ing. Jan Doležal                 

                                    Ronovská 785, 582 22 Přibyslav  

              Hlavní administrátor: Ing. Jan Doležal                  Mob: 602 654 659   

         EP: dolezalpribyslav@gmail.com    

6110121  Tělovýchovná jednota Veselý Žďár                  S: Lukáš Píbil                 

                                                                      Veselý Žďár 149, 580 01 Havlíčkův Brod                 

               Hlavní administrátor: Lukáš Píbil   Mob: 732 323 726                               

                                                                         EP: tjveselyzdar@seznam.cz  

6110131  Sportovní klub Věžnice                                      S: Bohuslav Chalupník            

 582 52  Věžnice                                             582 52 Věžnice  26                             

 Hlavní administrátor: Bohuslav Chalupník Mob: 608 280 429          

    EP:  chalupnik.veznice@tiscali.cz             

6110381  Tělovýchovná jednota Sokol Vilémov               S: Miloslav Tlapák               

 58283    Vilémov                                                 Nasavrky 5, 582 82 Golčův Jeníkov                                  

  Hlavní administrátor: Václav Špitálník             Mob: 605 178 101           

  Mob. 737 243 907   EP: tlapacek@seznam.cz                    

6110251  Tělovýchovná jednota Sokol Víska                    S: Ondřej Čapek                  

 Víska  58301    Chotěboř                                   Víska 78, 583 01 Chotěboř                                            

 Hlavní administrátor: Miloš Hejduk  Mob: 737 783 091  

 Mob. 728 458 386            EP: ondrej.capek75@seznam.cz                 

6110141  TATRAN Ždírec nad Doubravou           S: Zdeněk Pleva                              

 Ke Stadionu 152, 582 63 Ždírec n. Doubravou       Jižní 623, 582 63 Ždírec n. Doubravou                                

 Hlavní administrátor: Zdeněk Pleva                   Mob: 723 840 889          

                                    EP:  pleva.z@zdírec.cz      

ZP: Ke Stadionu152, 58263    Ždírec n. Doubravou   

             p. Švanda  723 573      

6130281  TJ Dálnice Speřice                S: Pavel Svoboda 

                                                                                  Speřice 12, 396 01 Humpolec 

 Hlavní administrátor: Jiří Holenda   Mob: 777 740 463 

 Mob. 602 770 225     EP:       psvoboda@profil-nabytek.cz 

 
 
 

Kontakty na OSS Havlíčkův Brod : 

 

                              předseda OSS Havlíčkův Brod p. Pavel Mazánek   e – mail:     predseda@osshb.cz 

                                                            účetní OSS pí. Hana Křípalová  e – mail:     kripalova@osshb.cz 
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VII. Nominační listina SR 2015/16, adresář rozhodčích a sazebník odměn  

 

 

 

 

 

Předseda Komise rozhodčích :  Olga Zadinová    608 849 264 

                                                      e – mail : olif10@centrum.cz  

 

Členové  Komise rozhodčích :    Pavel Fiala, Ing. Tomáš Klement, Milan Ondráček, Luboš Vaněk       

 

Obsazovací úsek :    Zdeněk Niederle   721 877 590                              

                                                      e – mail : niederle22@seznam.cz 

 

 

 

 

 

 

 

R O Z H O D Č Í   O F S   H A V LÍČKŮV  B R O D    

1 Beránek Jiří Okrouhlice 38, 582 31 721 113 407 

2 Bílek David Nové Město 132,  582 91 Světlá n. S. 736 774 887 

3 Bohuněk Jaroslav Náměstí T.G.M. 141, 582 82 G. Jeníkov 724 387 898 

4 Bohuněk Miloslav Libice nad Doubravou 30, 582 77        724 267 731 

5 Culka Ladislav        Ostružno 53, 582 82 G. Jeníkov 607 290 162 

6 Čejka Pavel Leština 113,  58286, 723 858 415 

7 Dušek Ondřej Skalní 1560, 583 01 Chotěboř 723 412 350 

8 Dvořák Jan Hněvkovice 106, 396 01 Humpolec 737 664 473  

9 Fulier Zdeněk Dlouhá Ves 25, 582 22 Přibyslav 721 897 565 

10 Herink Tomáš Družstevní 436, 538 42 Ronov nad Doubr. 605 410 422 

11 Holcmanová Aneta Žižkov II 1263, 580 01 Havlíčkův Brod 720 515 780 

12 Jirsa Lukáš      U Obchvatu 403, 582 81 Habry 737 198 479 

13 Jirsa Miloš U Obchvatu 403, 582 81 Habry 702 660 142 

14 Kolman Marcel Mírovka 143, 580 02 Havlíčkův Brod 605 200 935 

15 Kopecký Milan Šlapanov 144, 58251     607 922 925 

16 Kubát Jiří Husova 1869, 580 02 Havlíčkův Brod 721 388 845 

17 Kutil Petr Palackého 105, 539 01 Hlinsko 774 108 033 

18 Matějka Jan Mahenova 3978, 580 02 Havlíčkův Brod 720 215 879 

19 Mošner Josef 592 14 Nové Veselí 73 566 667 180 

20 Muzikář Jaroslav U Rybníčku 416 , 582 91 Světlá n. Sázavou                    728 511 835 

21 Mrázek Lukáš Jeřišno 67, 582 74 777 204 883 

22 Neuvirth Jakub Okrouhlice 209, 582 31 776 854 151 

23 Novotný Dominik Sázavská 583, 582 91 Světlá n. S. 734 821 750 

24 Odvářka Jan Březová 1540, 583 01 Chotěboř 773 688 731 

25 Ondráček Milan Pohled 197, 582 21 723 644 961 

26 Prokš Jiří             Dlouhá Ves 61, 582 22 Přibyslav 724 528 777 

27 Staněk Jan            Havlíčkova 220, 582 23 H. Borová 776 213 763 

28 Šolc Jakub Volichov 31, 582 32 Lipnice n. Sázavou 733 301 495 

29 Švarc Libor Sázavská 922, 582 91 Světlá n. S. 739 001 515 

30 Vaněk Luboš Okrouhlická 3287, 580 01 Havlíčkův Brod 724 122 630, 739 683 588 

31 Veselý Tomáš Kožlí 54, 582 93    Kožlí 777 299 954 

32 Vojtíšek Radek Na Písku 316,  580 01 Havlíčkův Brod 603 505 743 

33 Wagner Richard Keřkov 32, 582 22 Přibyslav 732 852 542 

34 Zikmunda Tomáš Chelčického 867, 580 01 Havlíčkův Brod 775 192 492 
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R O Z H O D Č Í    FAČR 

č. příjmení / jméno Adresa telefon 

1 Zadinová Olga Sídliště Pražská 2813, 580 01 Havlíčkův Brod 608 849 264 

R O Z H O D Č Í   K F S   V Y S O Č I N A 

1 Bouda Josef Lípa 119, 58257 773 652 780 jen SMS 

2 Fotr Jan P. Bezruče 1155, Ledeč nad Sázavou 605 757 322 

3 Janovský Aleš České armády 646, 583 01 Chotěboř 724 534 843 

4 Klement Tomáš Ing. Na Spravedlnosti 3229, 580 01 Havlíčkův Brod 602 738 165 

5 Krondráf Jan Štoky 363, 582 53 608 317 471 

6 Krulík Josef  Ing. Větrná 1773, 583 01 Chotěboř 737 617 735 

7 Kubeš Petr U Mlýna 873, 582 82  Golčův Jeníkov 776 121 540 

8 Licek Jan Pražská 2795, 580 02 Havlíčkův Brod 724 570 864 

9 Niederle Zdeněk Bartoušov 70,   580 01 Havlíčkův Brod 721 877 590 

10 Půlpán Ondřej Zahradní 342, 582 23 Havlíčkova Borová 733 716 629 

11 Slíž Emil  Ing. Břevnická 1585,  583 01Chotěboř  724 230 751  

12 Sýkora Tomáš Ing.  Lučice 185, 582 35 602 564 615, 569 489 259 

13 Škorpík Martin Přibyslav 388, 582 22   728 993 483 

14 Šrámek Zdeněk Keřkov  90, 582 22 Přibyslav 723 675 945 

15 Zadina Petr Rozsochatec 55, 582 72 732 846 657 

 

 

 

 

Sazebník odměn rozhodčích OFS Havlíčkův Brod 2015 – 2016 

 

Druh 

soutěže 

Mistrovská utkání Utkání přátelská 
turnaje, norm. čas 

Utkání přátelská 
turnaje, zkrác. čas 

HR AR HR AR HR AR 

DOSPĚLÍ 
Výběry OFS x x 150 80 50 30 
Okr. přebor 500 300 100 50 50 30 

III. a IV. tř. 400 250 80 50 50 30 

DOROST 
Výběry OFS x x 100 50 50 30 
Okr. soutěže 300 200 60 30 30 20 

ŽÁCI 
Výběry OFS x x 100 50 50 30 
Okr. soutěže 250 150 50 30 30 20 

PŘÍPRAVKY 
Výběry OFS x x 40 30 30 20 
Okr. soutěže 100 x 30 20 30 20 

SOUTĚŽE KFS                 AR     

I. B třída X 400 X X X X 

KP dorost X       250    X X X X 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

VIII. Všeobecná ustanovení - Rozpis soutěží OFS Havlíčkův Brod – SR 2015/2016   
 

Čl. 1 

Řízení soutěží 

 

1. Soutěže řídí Sportovně technická komise (dále jen STK) OFS se sídlem v Havlíčkově Brodě. 

 

Čl. 2 

Komunikace mezi OFS a oddíly 

 

Pro komunikaci mezi OFS a oddíly (kluby)lze využít poštu, e – mail: ofshb@seznam.cz  

(oskenované kopie) nebo fax 569 421 851. 

Veškeré tiskopisy musí být opatřeny razítkem a podpisem odpovědného funkcionáře. 

 

Čl. 3 

Organizátor utkání 

 

Organizátorem (pořadatelem) utkání je oddíl (klub) uvedený v rozlosování podzimní části souže na prvním místě. 

V jarní části platí obrácené pořadí. Pořadatelství v soutěži OP starších a mladších přípravek platí dle rozlosování 

turnajů. 

Čl. 4 

Hrací dny a začátky utkání 

 

Povinností účastníků soutěží týkajících se termínů, hlášení utkání, začátků utkání a nastoupení k utkání jsou 

upraveny v Soutěžním řádu FAČR – hlava II, §8. 

 

a) STK vydává termínovou listinu zvlášť pro podzimní a jarní část mistrovských soutěží. Hrací dny a začátky 

utkání uvedené v termínové listině jsou závazné. Pro jarní část soutěží SR 2015/2016 bude vydána nová 

termínová listina s úředními začátky. 

V případě příznivých klimatických podmínek řídící orgán soutěže může nařídit předehrání úvodního jarního 

kola (kol) jednotlivých soutěží v návaznosti na předehrávaná utkání ve vyšších soutěží. 

 

b)  Družstva jsou oprávněna po vzájemné dohodě a souhlasu řídícího orgánu soutěže odehrát svá utkání 

mimo stanovený termín v termínové listině. Dohoda družstev o změně termínu utkání musí být 

uložena do elektronického informačního systému nejpozději 17 dnů před původně stanoveným 

termínem utkání. Dohoda družstev a souhlas řídícího orgánu soutěže dle předchozí věty musí být 

proveden vždy prostřednictvím elektronického informačního systému nejpozději do 10 dnů před 

stanoveným termínem utkání.  

       Organizátor utkání je oprávněn navrhnout bez souhlasu soupeře řídícímu orgánu soutěže, že 

       Konkrétně vymezená soutěžní utkání odehraje v jiném termínu, než který byl stanoven pro soutěžní 

       ročník, a to nejpozději do 15 dnů ode dne prvního soutěžního utkání příslušné části soutěže – SŘ  

        FAČR, hlava II, § 8.  

 
c)   Hracími dny jsou : 

      Okresní přebor a III. třída :  neděle s úředním začátkem dle Termínové listiny. 

 

      IV. třída :                              neděle se začátkem v 10:00 hodin. 

 

      Pokud je předzápas mužů (dva zápasy dospělých po sobě), musí začínat 3 hodiny, před 

      úředním začátkem druhého utkání. 

  

       Dorost  :    sobota se začátkem dle rozlosování. Jde-li o předzápas dorostu –  začátek 3:00 hodiny před 

                         ÚZ dospělých. Dopolední zápasy dorostu mohou začít nejdříve v 9.00 hodin.  

  

      Žáci 7+1:   sobota se začátkem dle rozlosování, případně  1:30 hodiny před začátkem utkání dorostu  

                         (předzápas).  
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      Ml. žáci 5 + 1 :    neděle v 9:30 hodin.  

     

      Přípravky :          turnajově, rozlosování bude uveřejněno na webových stránkách OFS. 

            Dopolední utkání starších nebo mladších přípravek mohou začít nejdříve v 9.00 hodin. 

 

d)   K zajištění regulérnosti průběhu soutěží může STK stanovit pro některá mistrovská utkání jednotné termíny  

      a začátky zejména v závěrečných kolech. Tento bod platí pro všechny soutěže a kategorie. 

 

e)   V případě nesehraného nebo nedohraného utkání z důvodu vyšší moci se oddíly dohodnou ihned na 

       náhradním termínu. Tuto vzájemnou dohodu zašlou oba oddíly písemně do nejbližšího zasedání STK.  

       Nedojde-li k dohodě, určí náhradní termín STK. Utkání musí být sehráno do tří týdnů od původního termínu. 

       Pokud mistrovské utkání nebude sehráno nebo pozdě zahájeno z viny některého klubu, musí provinivší se klub 

       zaslat písemné vyjádření do nejbližšího zasedání STK (pokud se na zasedání nedostaví osobně jeho zástupce). 

 

b) Pokud bude mistrovské utkání zrušeno z objektivních příčin více jak 24 hodin před úředním termínem a 

začátkem utkání potom nebude uplatňována pokuta. Zrušení takového utkání musí být provedeno pouze 

přes sekretáře OFS a musí být rovněž oznámeno soupeři a rozhodčím. 

 

h)   Oddíl, který žádá o přeložení utkání z důvodu nemoci hráčů, musí předložit žádost + nejméně sedm  

      samostatných lékařských potvrzení o nemoci hráčů příslušného družstva (u mladších žáků 4). Případné zranění 

      hráčů není považováno za nemoc a nebude do počtu sedm (čtyři) započítáno. 

 

Čl. 5 

Místa utkání 

 

a)   Jednotlivá utkání se hrají na hřištích účastníků soutěže, které jsou uvedeny v rozlosování soutěží na prvních  

       místech, pokud vyjímka nebo STK neurčí jinak.  

 
b)   Oddíly oznámí STK místo utkání v přihlášce do soutěží. Místem utkání může být pouze hřiště, o kterém je 

       k dispozici pasport, schválený STK. Oddíly v přihlášce uvedou náhradní hřiště pro případ, že jejich hlavní  

       plocha bude nezpůsobilá ke hře. O dohodě s majitelem náhradní plochy předloží STK dohodu o pronájmu 

       spolu s přihláškou do soutěže. Pokud bude náhradní plocha v jiném okrese, zajistí i kopii pasportu náhradního 

       hřiště, schválenou příslušným OFS. 

 

c)    Hrát se může pouze na hřištích, schválených STK OFS Havlíčkův Brod. Hrací plocha pro přípravky je  

       výhradně tráva. Nově zbudovaná hřiště s umělým trávníkem nové třetí generace, na něž klub obdrží platné  

       písemné atestační osvědčení od FAČR, může být používáno ke všem soutěžním utkáním mládeže i dospělých 

       v rámci soutěží OFS Havlíčkův Brod. Na hřištích s tímto povrchem však v žádném případě nelze používat 

       sportovní obuv s vyměnitelnými kolíky.  

       Hrací plocha musí odpovídat pravidlům fotbalu, nebo pravidlům fotbalu malých forem v příslušných 

       kategoriích. V případě, že oddíl má k soutěžnímu utkání dvě a více hřišť s travnatou a ostatní plochou, je  

       hlavním hřištěm vždy hřiště s travnatým povrchem.  

       Pro použití hrací plochy STK stanovuje tento postup : 

O tom, na které hrací ploše bude soutěžní utkání sehráno, rozhodne : 

 

       od začátku podzimní části do 15. října - delegovaný rozhodčí   

       od 15. října – pořádající oddíl.  

 

       Od začátku jarní části do 15. dubna - pořádající oddíl 

        od 15. dubna - delegovaný rozhodčí..  

       O regulérnosti hrací plochy rozhoduje výhradně rozhodčí. 

 

       Oddíly postupujících z okresních soutěží, které nemají v krajských soutěžích žádné jiné družstvo, předloží před  

       zahájením podzimní části soutěže ke schválení STK KFS Vysočina plánky hřišť včetně organizačního řádu 

       pořadatelské služby, ověřené příslušným VV OFS. 

 

 

 

 



 

Čl. 6 

Účastníci soutěží 

 

Jednotlivá družstva jsou zařazena podle své výkonnosti, věkových kategorií a rozhodnutí řídícího svazu do soutěží 

řízených VV OFS. Zařazená družstva musí splňovat podmínky SŘ FAČR a tohoto Rozpisu. 

Losovací čísla byla přidělena podle požadavků oddílů, avšak přednostně účastníkům vyšších soutěží a oddílům s 

větším počtem družstev v okresních soutěžích.  
Pro případnou snadnější komunikaci jsou součástí tohoto rozpisu uvedeny kontaktní osoby včetně telefonních čísel. 

 
Oddíly (kluby) jejichž družstva jsou účastníky okresního přeboru mužů a III. třídy mužů mají za povinnost 

mít jedno mládežnické družstvo zapojené do soutěží v daném soutěžním ročníku.  

Družstva hrající IV. třídu tuto povinnost mít nemusí. 

 

Pro účastníky všech soutěží, které řídí VV OFS Havlíčkův Brod, se stanovují tyto podmínky:  

a)   dvě samostatné kabiny pro družstva  

b)   oddělená kabina pro rozhodčího  

c)   hygienické zařízení (koupelna, sprcha s vodou + WC)  

d)  zastřešené lavičky pro 12 osob u soutěže OP mužů, respektive pro 8 osob u ostatních soutěží, kryté a samostatně 

      oddělené - minimální vzdálenost 1 metr mezi lavičkami a zabezpečené proti vhazování předmětů, event. proti 

      útokům diváků  

 e)  řádně vyznačenou hrací plochou a vyznačenými technickými zónami, které musí odpovídat 

      příloze B Pravidel fotbalu,  

f)   zdravotnické zajištění pro poskytnutí první pomoci (nosítka, lékárnička apod.)  

 

Pokud řídící orgán soutěže zjistí nedostatky oddílů v uložených podmínkách, bude dle závažnosti situace 

předepsáno peněžité plnění a termín odstranění závad nebo uzavření hřiště na utkání. V tom případě bude nutno 

hrát na jiném hřišti schváleném STK a oddíl hostujícímu oddílu bude hradit případné zvýšené náklady cestovného. 

 

Čl. 7 

Zápis o utkání 

  

a)   Záznamem o průběhu utkání je zápis o utkání. K vyplnění zápisu o utkání poskytuje organizátor utkání 

      rozhodčímu utkání potřebné vybavení, zejména výpočetní techniku s internetovým připojením. 

 

b)  Zápis o utkání se pořizuje přímo ve specializované aplikaci elektronického informačního systému pro  

      zpracování elektronického zápisu o utkání. 

 

c)   Aplikaci pro zpracování elektronického zápisu o utkání je oprávněn obsluhovat pouze administrátor členského 

      klubu s právy zápisu o utkání a delegované osoby. Do zápisu o utkání není oprávněna zasahovat žádná další  

      osoba. 

 

d)   Pokud technické nebo jiné podmínky nedovolují zpracování zápisu o utkání v elektronickém informačním 

      systému, vyplní se tištěný formulář zápisu o utkání ručně a do elektronického informačního systému bude 

      převeden dodatečně organizátorem utkání, který odpovídá za doručení písemného záznamu o utkání řídícímu  

     orgánu soutěže. 

 

e)   Nezpracuje-li klub zápis o utkání v elektronickém informačním systému bez závažného důvodu, bude řídícím 

      orgánem soutěže potrestán uložením pořádkové pokuty. 

 

1. Příprava zápisu o utkání : 

 

Administrátor organizátora utkání s právy pro elektronický zápis o utkání vyplní v zápise o utkání nejpozději 

15 minut před úředně stanoveným začátkem utkání : 

a)   jméno, příjmení a ID hlavního pořadatele utkání, 

b)  jméno, příjmení a ID vedoucího družstva,  

c)   jméno, příjmení a ID trenéra družstva (je-li přítomen),   

d)    jméno, příjmení a ID asistenta trenéra č. 1 družstva (je-li  

         přítomen),  

e)   jméno, příjmení a ID asistenta trenéra č. 2 družstva (je-li    přítomen), 

f)   jméno, příjmení a ID trenéra brankářů družstva (je-li přítomen), 



 

g)   jméno, příjmení a ID lékaře/zdravotníka družstva (je-li 

  přítomen), 

h)  jméno, příjmení a ID maséra družstva (je-li přítomen), 

i)   sestavu, čísla hráčů a jejich ID,  

j)   z hráčů v základní sestavě kapitána družstva.        

     

      Stejný postup provede administrátor hostujícího družstva dle bodu l. 

        

Rozhodčí utkání nejdříve 15 minut před úředně stanoveným začátkem utkání zkontroluje údaje vyplněné 

administrátory klubů v zápise o utkání a na základě sdělení vedoucích družstev opraví případné nedostatky 

v zápise o utkání. Před odchodem na hrací plochu je rozhodčí povinen uložit případné provedené změny 

v zápise o utkání a odhlásit se z elektronického informačního systému. 

 

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

 
Čl. 8 

Pořadatelská služba 

 

Práva a povinnosti členů FAČR – viz SŘ FAČR, hlava II, § 39-42 a SŘ FAČR – zvláštní část (Práva a 

povinnosti členů FAČR se zvláštními právy a povinnostmi před zahájením utkání).   

 

Pořádající oddíl je povinen zajistit pro mistrovská utkání pořadatele nejméně v následujících počtech :                  

Dospělí okresní přebor  -    6 pořadatelů 

Dospělí III. třída    -   4 pořadatelé 

Dospělí IV. třída            -        3 pořadatelé    

Mládež                          -    3 pořadatelé (dorost a starší žáci) 

Mladší žáci, starší a mladší přípravky – pouze hlavní pořadatel. 

 

Hlavní pořadatel musí být členem FAČR a také odlišen od ostatních pořadatelů – musí vždy nosit rozlišovací 

vestu s vyznačením „HLAVNÍ POŘADATEL.“ Nenošení pořadatelské vesty bude řešeno pořádkovou 

pokutou. 

Členové pořadatelského sboru nemusí být členy FAČR. Všichni pořadatelé musí být viditelně a nezaměnitelně 

označeni.  Pořadatelská služba je složena z fyzických osob starších 18 let, které jsou poučeny o svých právech a 

povinnostech hlavním pořadatelem. Řád pořadatelské služby musí být k dispozici hlavnímu rozhodčímu. 

Pořádající oddíl zajistí distribuci nápojů vždy v bezpečných obalech. Je bezpodmínečně zakázáno přinášení 

nápojů ve skleněných obalech a jiných nebezpečných předmětů do hlediště (vymezení pojmů – viz PF str. 9 

odborné pojmy).  

 

Organizátor utkání musí mít k dispozici formulář Náhradního zápisu o utkání, píšťalku, červenou a žlutou 

kartu, hodinky, minci na losování a praporky pro asistenty rozhodčího. Musí poskytnout za účelem vyplnění 

zápisu o utkání nejpozději 60 minut před plánovaným začátkem utkání soutěžního utkání výpočetní 

techniku s připojením k internetu v kabině rozhodčích. Ve stejné době zajistí pro soupeře,  rozhodčí (delegáty) 

čisté, dostatečně velké, uzamykatelné šatny, které jsou vybaveny věšáky a umožnit jim řádně se umýt. 

 

Organizátor utkání zajistí zdravotní službu s potřebným vybavením pro první pomoc.    

 

Pro hostující hráče, rozhodčí či delegáta svazu je organizátor utkání  povinen zajistit vhodné občerstvení 

odpovídající hygienickým předpisům. 

 

Funkcionáři na lavičkách musí být řádně označeni výrazným a nezaměnitelným způsobem. 

 

Čl. 9 

Pravidla a normy fotbalu 

 

Utkání se hrají dle Pravidel fotbalu v platném znění včetně úprav FIFA a rozhodnutí Fotbalové asociace České 

republiky (dále jen FAČR), dle Soutěžního řádu fotbalu FAČR v platném znění a dle tohoto Rozpisu soutěží. Dále 

se změnami, uvedenými v průběhu soutěžního ročníku v úředních zprávách, které budou zveřejňovány na 

portále „ÚŘEDNÍ DESKA“, jejímž prostřednictvím je FAČR oprávněn doručovat svým členům 



 

rozhodnutí, úřední zprávy OFS Havlíčkův Brod a jiná oznámení. Ostatní informace OFS budou i nadále 

umístěny na stránkách FAČR. 

Soutěže přípravek a mladších žáků 5 + 1 a starších žáků 7+1 se řídí navíc pravidly fotbalu malých forem a 

tímto Rozpisem soutěží. 

Všechny tiskopisy, jsou dostupné na našich internetových stránkách ke stažení musí být formátu A4 a dle určených 

vzorů. 

Od 1.7. 2015 je platný nový Soubor přepisů FAČR ( webové stránky FAČR – LEGISLATIVA). 

 

Čl. 10 

Hráči 

 

Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci o své zdravotní 

způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce.  

 

a)  v případě zdravotní způsobilosti pro hraní fotbalu je hráč povinen vlastnoručně podepsat prohlášení  

     následujícího znění: „Prohlašuji na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem  

     způsobilý absolvovat fyzickou zátěž fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví.“  

b)  prohlášení dle odstavce 2 musí být opatřeno datem a nesmí být starší než 1 rok. Kluby jsou povinny 

     mít k dispozici prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu prohlášení podle předchozí věty provádějí  

     řídicí orgány soutěží, které v případě nedostatků (prohlášení s prošlou lhůtou, chybějící prohlášení 

     hráčů) jsou oprávněny postihnout členský klub pořádkovou pokutou.  

 

Hráči jsou oprávněni startovat a nastupovat v soutěžních utkáních pouze za členský klub dle 

Evidenčního a registračního řádu. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na hráče klubů, které mají 

uzavřenou smlouvu o sdruženém startu družstev nebo smlouvu o zřízení farmářského družstva, a tato 

smlouva byla schválena příslušným řídícím orgánem soutěže.  

 
Čl. 11 

Podmínky účasti v soutěži 

 

Oddíl musí splnit podmínky účasti, uvedené v Soutěžním řádu a přihlásit se do soutěže ve stanoveném termínu 

písemnou přihláškou. Pro účast v soutěži musí každý oddíl splnit podmínky, vyplývající ze SŘF FAČR a tohoto 

Rozpisu soutěží. Nově vzniklé oddíly nemusí v prvním roce vstupu do soutěží OFS splňovat povinnost mít jedno 

mládežnické družstvo. 

 

Kvalifikace trenérů družstev OFS Havlíčkův Brod. V zájmu zachování odpovídající úrovně tréninkového procesu a 

kvality utkání musí mít všechna družstva kvalifikovaného trenéra s příslušnou platnou licencí, minimálně licence 

C, který bude přítomen alespoň v 50% mistrovských utkáních.   

 

Čl. 12 

Soupisky hráčů 

 

a) Soupiska družstva je doklad, který určuje příslušnost hráčů k družstvu členského klubu.  

 

b) Na soupisku družstva lze zařadit pouze hráče z centrální evidence členství členského klubu dle příslušné 

věkové kategorie. 

 

c) Soupisku družstva je oprávněn vyplnit pouze administrátor členského klubu na předepsaném formuláři 

v elektronickém informačním systému. Na soupisce družstva je povinen uvést nejméně 11 hráčů, kteří spadají 

do příslušné věkové kategorie soutěže. 

 

d) Soupiska družstva se vyhotovuje vždy k jednotlivé části soutěžního ročníku, a to vždy nejpozději 7 dnů před 

zahájením jednotlivé části soutěže.  

 

e) Změny v soupisce  družstva je administrátor členského klubu oprávněn provádět pouze  před začátkem 

jednotlivé části soutěžního ročníku. V průběhu příslušné části soutěžního ročníku je administrátor členského 

klubu oprávněn  po schválení řídícím orgánem soutěže provádět  změny v soupisce družstva pouze v případě, 



 

že dojde k přestupu či hostování hráče ze soupisky družstva nebo k doloženému dlouhodobě zranění hráče ze 

soupisky družstva. 

 

f) Členské kluby, které mají v jedné věkové kategorii pouze jedno družstvo přihlášené do soutěže, soupisku 

tohoto družstva  v elektronickém informačním systému nevyplňují. 

 

g) Členské kluby, které mají v jedné věkové kategorii více družstev přihlášených do různých soutěží, nepřekládají 

soupisku družstva přihlášeného do nejnižší soutěže.  

 

h) Ze soupisek družstev členského klubu vyšší soutěže jsou oprávněni startovat v jednom soutěžním utkání nižší 

soutěže pouze dva hráči. 

Hráč uvedený  na soupisce družstva nižší soutěže je oprávněn startovat za družstvo vyšší soutěže. Hráč 

neuvedený na žádné soupisce družstva členského klubu je oprávněn startovat za všechna družstva členského 

klubu.  

  

i) Hráč, uvedený na soupisce musí za toto družstvo sehrát v každé části soutěže (podzim a jaro) 2 x 30 

minut. V kategorii přípravek musí hráč uvedený na soupisce nastoupit ve 4 zápasech.  

 

 

Čl. 13 

Nástup hráčů a jejich střídání v utkání 

 

a)   Věkové kategorie – SŘ mládeže a žen FAČR – hlava I, § 2 : 

Kategorie mládeže  

- přípravka mladší 

- přípravka starší  

- mladší žáci 

- starší žáci 

- mladší dorost 

- starší dorost 

V mládežnických družstvech jsou oprávněny startovat dívky o jeden rok starší než mládež zařazena do 

věkových kategiií, a to až do kategorie žáci starší.  

 

b)   Přechod ve věkových kategoriích : 

Hráči po dosažení věku přecházejí do nejbližší vyšší věkové kategorie vždy k 1.1. následujícícho roku dle níže 

uvedeného (po dosažení vyšší věkové kategorie je hráč oprávněn dohrát rozehraný soutěžní ročník ve 

stávající věkové kategorii) : 

 

Věk :        z věkové kategorie do věkové kategorie  

 

8 let          přípravka mladší                         přípravka starší 

10 let    přípravka starší žáci mladší 

12 let  žáci mladší   žáci starší 

14 let  žáci starší  dorost mladší 

16 let  dorost mladší  dorost starší 

18 let  dorost starší   dospělý    

    

 

1. Hráči mohou vedle jejich věkové kategorie nastoupit i v utkání vyšší věkové kategorie. Nastoupení hráče 

z vyšší věkové kategorie v soutěžním utkání nižší kategorie je nepřípustné a bude považováno za neoprávněné 

nastoupení. Ustanovení přechozí věty se vztahuje i na nastoupení hráče staršího za družstvo mladších v jedné 

věkové kategorii v případě oddělené soutěže mladších a starších v rámci jedné věkové kategorie. 

Kluby jsou povinny vyžádat si písemný souhlas zákonných zástupců mládeže s působením ve vyšší věkové 

kategorii a na požádání jej předložit řídícímu orgánu soutěže.  

 

2. V mistrovských soutěžích OFS Havlíčkův Brod je možno v mládežnických   soutěžích provádět 

opakované střídání (do úrovně OP starších žáků 7+1, včetně).   

V průběhu utkání  je možno libovolně v přerušené hře zapojovat do hry všechny hráče uvedené v zápise o 

utkání. Při tom musí být dodržen maximální povolený počet hráčů na hřišti.   



 

 Výměna hráčů musí být oznámena rozhodčímu předem (s výjimkou zranění hráče) a při příštím přerušení hry 

se provede co nejrychleji, aby nedocházelo ke ztrátám hracího času. 

 Hráči, kteří jdou na hřiště, musí být připraveni u střídačky v prostoru středové čáry. Hráči, kteří ze hry 

odcházejí mohou hřiště kdekoliv, tedy i na opačné straně hřiště, u branky apod. 

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

uvedeným způsobem. 

 Za správné  provádění výměny hráčů i jejich správný počet na hrací ploše zodpovídá vedoucí družstva a trenér. 

V případě, že rozhodčí zjistí vyšší počet hráčů z jednoho týmu na hrací ploše, hru přeruší a ze hry vykáže 

hráče, který přišel do hry jako poslední. Hru následně zahájí míčem rozhodčího v místě, kde byl míč 

v okamžiku přerušení hry. 

 Rozhodčí nezaznamenává výměny hráčů do zápisu o utkání. 

 Rozhodčí nemá za povinnost taxativně nastavit 30 sekund za každou provedenou výměnu, posoudí však, kolik 

času bylo promarněno těmito výměnami a dobu hry nastaví individuálně. 

 

3. V soutěžních utkáních mohou hráči nastoupit do utkání s libovolnými čísly od 1 do 99. Čísla na dresech musí 

souhlasit s čísly uvedenými u jejich jmen v Zápise o utkání.  

 

4. V soutěžním utkání  může v družstvu nastoupit nejvýše 5 hráčů, kteří nejsou občany členského státu Evropské 

unie. Netýká se soutěží přípravek, kde neplatí žádné omezení. 

 

5. Počty střídaných hráčů v utkání : 

soutěže dospělých – 3 hráči, 

soutěže dorostu – 5 hráčů,  

soutěž starších žáků, mladších žáků a přípravek – opakované střídání. 

 

Čl. 14 

Technické vybavení hřiště 

 

a)  Soutěžní utkání lze konat na hřišti s UT3G (hřiště s umělým trávníkem 3. generace) pouze za předpokladu, že 

      hřiště s UTG3 má účinné atestační osvědčení. 

b)  Náhradníci družstva uvedeni v zápise o utkání a označení funkcionáři družstev, zapsaní v Zápise o utkání 

     (vedoucí mužstva, trenér družstva, asistent trenéra družstva, trenér brankářů, masér, lékař), se během utkání 

     zdržují v  technické zóně svého mužstva.  

     Technická zóna je vyznačena pořádajícím oddílem dle Pravidel fotbalu. Jiným osobám není přístup do technické  

     zóny povolen. 

c)   Občerstvení hráčů během hrací doby je možné jen ve vlastní technické zóně a to pouze v době, kdy je míč 

      mimo hru. Podávané nápoje musí být výhradně v plastových lahvích, nesmí se vhazovat ve směru do hřiště. 

d)   Pořádající oddíl je povinen zajistit pro každé mistrovské nebo pohárové utkání minimálně tři  hrací míče, o  

       jejich rozmístění rozhodne rozhodčí, praporky pro asistenty rozhodčího, píšťalku, ŽK, ČK a hodinky. Dále je  

       pořádající oddíl povinen zajistit tabulky s čísly pro střídání hráčů, které budou umístěny u středové čáry u  

       hráčských lavic a nosítka pro případ zranění hráčů. 

      

 

Čl. 15 

Systém soutěží 

 

Hraje se každý z každým dvoukolovým systémem dle Rozlosování. Soutěž OP dorostu se odehraje čtyřkolově. Na 

základě stavu hracích ploch a meteorologických podmínek může nařídit STK předehrávku jednoho až dvou 

soutěžních kol z jarní části soutěží dospělých. Mládežnické soutěže žáků – podle Termínové listiny SR 2015 – 

2016.  

Pro soutěže starších žáků 7+1, mladších žáků 5+1 a mladších a starších přípravek platí upravená pravidla, která 

jsou součástí tohoto Rozpisu soutěží.  

 

Čl. 16 

Hodnocení výsledků  

 

a) Za vítězství se družstvu přidělují 3 body, za nerozhodný výsledek 1 bod. 

b) Za předpokladu, že byl členskému klubu uložen disciplinární trest kontumace utkání, budou druhému 

členskému klubu účastnícímu se tohoto utkání přiděleny 3 body a aktivní brankový poměr 3:0; to neplatí, 

pokud družstvo v utkání dosáhlo příznivějšího výsledku. 



 

  

c) Za předpokladu, že byl členskému klubu uložen disciplinární trest kontumace utkání, nebude tomuto 

členskému klubu přidělen žádný bod a bude mu započten pasivní brankový poměr 0:3, pokud družstvo v 

utkání dosáhlo nepříznivějšího výsledku.  

 

d) Za předpokladu, že byl oběma členským klubům za téže soutěžní utkání uložen disciplinárně trest 

kontumace utkání, nebude žádnému členskému klubu přidělen žádný bod a oběma bude za soutěžní utkání 

započten brankový poměr 0:3.  

 

e) Za předpokladu, že byl členskému klubu uložen disciplinární trest vyloučení družstva ze soutěže, anulují 

se všechny dosavadní výsledky družstva členského klubu a na družstvo členského klubu se pohlíží, jako 

by se soutěže v soutěžním ročníku neúčastnilo  
 

Čl. 17 

Hospodářské náležitosti 

 

1. Mistrovská utkání hrají družstva na své vlastní náklady. Nezbytné sportovně technické výdaje (zejména 

    rozhodčí, delegáty, pořadatele apod.) hradí pořádající oddíl.  

 

    Startovné v soutěžním ročníku 2015/2016 nebude vybíráno. 

 

    Odměny rozhodčích a delegátů   
 

a)   odměňování rozhodčích a delegátů – viz Rozpis soutěží – sazebník odměn. Finanční náhrada přísluší také 

     rozhodčímu (rozhodčím), kteří nejsou k utkání delegováni, ale v případě nedostavení se delegovaného 

     rozhodčího (rozhodčích), utkání řídí. Musí však mít platnou licenci. 

 

b)   náhradami se rozumí cestovní výdaje, kterými jsou jízdné. 

 

c)   pokud není utkání sehráno náleží rozhodčímu a delegátovi cestovné. 

 

d)   je-li utkání po jeho zahájení předčasně ukončeno z jakýchkoli důvodů, přísluší rozhodčímu odměna v plné výši. 

 

e)   příslušné odměny se nevyplácí v hotovosti, ale budou zaslány na účty  

      rozhodčím v souladu s novým elektronickým systémem. 

 

Čl. 18 

Hospodářská směrnice – poplatky a pokuty pro soutěžní ročník 2015/2016 

 

      

     Poplatky a pokuty : 

 

a)  projednání disciplinárních přestupků – dospělí   100,- Kč,   mládež   50,- Kč  

 

b)  vyloučení funkcionáře oddílu – až  1000,- Kč   

  

c)  poplatek za odvolání proti rozhodnutí komisí k VV OFS – dospělí   1000,- Kč,   mládež   500,- Kč 

 

d)  poplatek za projednání žádosti o podmínečném odložení zbytku trestu – dospělí   100,-Kč,   mládež   50,- Kč          

 

e)   náhrada dopravného rozhodčím, asistentům, delegátům OFS   5,- za 1km  

 

f)  pokuta za hráče, uvedeného na soupisce, který bezdůvodně neodehrál    

     stanovenou dobu (viz čl. 12 tohoto Rozpisu soutěží) - za 1 hráče    200, - Kč 

                                                                                            za 2 hráče    500, - Kč                                                                                                 

                                                                                            za 3 hráče    900, - Kč                                 

                                                                                            za každého dalšího hráče    500, - Kč 

 

g)  pokuta za nedohrané soutěžního utkání z důvodu nedostatečného počtu hráčů   do 1000, -Kč  



 

                                 

h)  poplatky za změny utkání, která bude  uloženy do elektronického systému:  

                                méně než 17 dní před původně stanoveným termínem  

200,- Kč/dospělí 

      100,- Kč/mládež 

 

      méně než 10 dní před původně stanoveným termínem utkání  

400,- Kč/dospělí 

200,- Kč/mládež 

 

 

ch)  pokuta za nedoručení  Náhradního zápisu o utkání  v termínu oddílem (nedostaví - li se delegovaný rozhodčí) 

100,- Kč  až 300,- Kč 
 

 

i)   v případě, že jeden ze soupeřů nenastoupí k mistrovskému utkání ani po čekací době a neprokáže-li 

     objektivní důvody k nenastoupení, soupeři náhradu  na pokrytí vzniklých nákladů a zároveň uhradí  

     řídícímu orgánu paušální náhradu : 

 

  

Soutěž Úhrada soupeři  Úhrada řídícímu 

orgánu: 

Celkem 

OP mužů  1500,- 1000,- 2500,- Kč 

III. třída mužů 1000,- 1000,- 2000,- Kč 

IV. třída 800,- 1000,- 1800,- Kč 

OP dorostu 750,- 500,- 1250,- Kč 

OP žáků, přípravky 500,- 500,- 1000,- Kč 

 

 

 

j)   pokuta za pozdní předložení nebo nepředložení soupisky (seznamu) v termínu, za nesprávné vyplnění soupisky 

     (seznamu)   100,- Kč    

 

k)  úhrady za opakované utkání (nařízené STK):                                                                            

      hostující družstvo obdrží od pořádajícího oddílu náhradu cestovného  ve výši 20,-  Kč za 1 km z místa svého 

      sídla do místa utkání – jednu cestu. 

 

l)  pokuta za vystoupení družstva z rozlosované soutěže  -    

      (mimo družstva přípravek a ml. žáků 5 +1)   8000,- Kč, pokuta se hradí za každé družstvo ! 
         

m)  pokuta za vystoupení družstva z rozehrané soutěže –    dospělí   2500,- Kč      

                                    mládež    1000,- Kč                                                                                                                                                                   

      za každé nesehrané utkání do konce soutěže,  pokuta se hradí za každé družstvo ! 

 

o)   pokuta za neplnění povinností pořadatelské služby -   až do výše 500,- Kč 

 

p)    přestupky proti ustanovení SŘ, Rozpisu soutěží a ostatním platným fotbalovým normám a nařízením řídících  

      orgánů soutěží budou trestány /SŘ FAČR, hlava I, §7/ -    do výše 10.000,- Kč 

 

 
Čl. 19 

Rozhodčí a delegáti 

 

a) Rozhodčího a asistenty deleguje Komise rozhodčích (KR) dle nominační listiny, schválené VV OFS.  

b) Delegáty na jednotlivá utkání vysílá VV OFS.  Náležitosti (cestovné + odměna 100 Kč) hradí OFS. 

c) Kontrolu na utkání mohou provádět vybraní členové VV OFS, bez nároku na paušální odměnu. 
d) Na neobsazená místa asistentů rozhodčích I. B třídy dospělých deleguje asistenty rozhodčích příslušná KR 

OFS. 



 

e) V případě, že dojde k odložení utkání I. B třídy, na které byl delegován asistent rozhodčího z příslušného OFS, 

pak se tato delegace rozhodčímu delegovanému OFS automaticky ruší.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

f) Delegovaný rozhodčí a delegát (pokud je delegován) je povinen se dostavit k utkání nejpozději 60 minut 

před plánovaným začátkem utkání. Další práva a povinnosti – SŘ FAČR , zvláštní část, hlava I, § 51, hlava 

II, § 57, 58, 60 a hlava III, § 61.     

g) Rozhodčí jsou povinni zaznamenat do zápisu o utkání všechny předepsané náležitosti, vyplývající z předpisů 

FAČR pro elektronické vyplňování zápisů o utkání.  

h) Rozhodčí jsou povinni řídit jednotlivá utkání v souladu s aktuálním zněním Pravidel fotbalu a dalšími normami 

obsaženými v předpisech FAČR, které jsou vydány s platností od 1.7. 2015. 

ch) V případě, že dojde k odložení mistrovského nebo pohárového utkání v rámci OFS, platí pro všechny 

      zúčastněné rozhodčí delegace i na náhradní termín. Nemůže-li příslušný rozhodčí nebo asistent utkání  

      v náhradním termínu řídit, oznámí tuto skutečnost neprodleně obsazovacímu úseku KR OFS. 

i) Pořádající oddíl je povinen zabezpečit dopravní prostředek rozhodčího, asistentů a delegáta proti poškození 

nebo odcizení, po celou dobu jejich pobytu v místě utkání. Pořadatel určí místo pro parkování vozidla. 

j)    Pokud cestují rozhodčí a asistenti z jednoho místa, případně vzdálenější projíždí místem pobytu dalšího, mohou 

       si účtovat cestovné pouze jednou. KR k tomuto faktu přihlédne při delegacích. Na riziková utkání a utkání o 

      postupy nebo sestupy budou delegováni tři rozhodčí, doplněni případně delegátem svazu, kterého určí 

      Výkonný výbor OFS.   

k)   Oblečení rozhodčího a asistentů se musí výrazně lišit od oblečení hráčů obou družstev. Základní barvou je 

      černá. Delegovaní asistenti musí mít stejné oblečení jako rozhodčí. 

l)    Nedostaví-li se delegovaný hlavní rozhodčí nebo delegovaný asistent bez omluvy k utkání, bude prošetřeno 

      KR. 

m)  Rozhodčí je povinen uvést do Zápisu o utkání všechny udělené žluté a červené karty.  

n)   Hlavní rozhodčí před zahájením utkání určí oddílovým asistentům (nejsou-li k dispozici delegováni asistenti)  

      stranu hřiště, na které budou v utkání asistovat. Rozhodčí má právo před zahájením druhého poločasu utkání  

      změnit umístění asistentů.   

 

Čl. 20 

Povinnosti vedoucího mužstva 

 

a)   Vedoucí družstev jsou povinni po vyplnění zápisu o utkání na výzvu rozhodčího zkontrolovat zapsané údaje  

      v zápisu o utkání. Kontrolu zapsaných údajů jsou vedoucí družstev povinni za přítomnosti rozhodčího potvrdit 

      ověřením své totožnosti v elektronickém informačním systému prostřednictvím svého rodného čísla, případně 

      svým podpisem.  

 

b)   Členský klub je oprávněn podat protest za podmínek stanovených Procesním řádem.  

 

c)   Vedoucí mužstva je povinen oznámit výboru fotbalového oddílu všechny okolnosti, které podepsal či uplatnil  

      v Zápise o utkání, příčiny napomenutí a vyloučení hráče, případně okolnosti, které do Zápisu o utkání oznámil 

      delegát svazu nebo rozhodčí utkání podle pravidla XII.  

 

Čl. 21 

Hodnocení žlutých karet 

 

a)   Pokud jedno družstvo v  jednom utkání obdrží 4 žluté karty,  uhradí pokutu ve výši  200,- Kč.             

b)   Pokud jedno mužstvo v jednom utkání obdrží 5 a více žlutých karet, uhradí pokutu ve výši  300,- Kč.    

      Žádná další evidence ŽK se nebude provádět a nebude trestána. 

 

Čl. 22 

Protesty  

       

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

                                                                                      

 

Čl. 23 

Náležitosti disciplinárního řízení 

 

1. Disciplinární komise OFS projednávají disciplinární přečiny, k nimž došlo v rámci anebo v souvislosti se 

soutěžemi řízenými OFS Havlíčkův Brod. V souladu s DŘ projednává DK i disciplinární přečiny rozhodčích a 

delegátů svazu zařazených na nominačních listinách soutěží OFS Havlíčkův Brod. 



 

 

2. Pravomoc DK OFS Havlíčkův Brod se v průběhu soutěžního ročníku 2015/2016 vztahuje na všechny 

účastníky soutěží. 

 

1.   Za každý disciplinární přečin se stanovuje povinnost uhradit poplatek. Poplatek bude účtován sběrnou fakturou.  

      Poplatky za projednání disciplinárního řízení jsou:  

 

                  Soutěž   Výše poplatku                                  

                                                     za projednání                                  

           soutěže mužů                    100,- Kč     

           soutěže mládeže      50,- Kč     

            

 2.    Podle § 90 DŘ FAČR účastník řízení je vždy oprávněn se v rozsahu osobního vyjádření k věci zúčastnit 

zasedání disciplinárního orgánu nebo může své vyjádření učinit i písemně; byla-li podezřelému předběžně 

zakázána činnost dle ustanovení § 86 disciplinárního řádu má se za to, že disciplinární přečin bude projednán na 

nejbližším zasedání příslušného disciplinárního orgánu. Nedostaví-li se účastník bez řádné a důvodné omluvy 

na zasedání disciplinárního orgánu, může být věc projednána a rozhodnuta bez jeho účasti. Účastník je 

povinen se zasedání disciplinárního orgánu zúčastnit pouze tehdy, byl-li výslovně disciplinárním orgánem na 

toto zasedání předvolán. V případě, že je předvolávaná osoba členem členského klubu nebo osobou, která je 

prostřednictvím tohoto klubu registrována jako člen FAČR, nebo členem realizačního týmu klubu, odpovídá 

tento klub za její účast.  

 

3.  Podle § 92 DŘ je předběžně zakázaná činnost:  

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

tento hráč od okamžiku vyloučení předběžný zákaz závodní činnosti. Předběžně zakázanou činnost má také 

hráč, který měl být podle pravidla č. 12 pravidel fotbalu vyloučen a rozhodčí toto jednání zapsal do zápisu o 

utkání na pokyn delegáta, člen realizačního týmu, který se dopustil jednání, za které by jako hráč měl být podle 

pravidla č. 12 pravidel fotbalu vyloučen a rozhodčí toto jednání zapsal do zápisu o utkání.  
     K předběžnému zákazu činnosti dochází okamžikem zapsání do zápisu o utkání. Předběžný zákaz činnosti trvá  

     do právní moci rozhodnutí ve věci samé, pokud disciplinární orgán nerozhodně o jeho zrušení. Disciplinární  

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

     pochybnosti o správnosti postupu vedoucího k vyloučení hráče.  

 

4.  Při nedohraném utkání z jakýchkoliv důvodů, vyjma nedohrání z vyšší moci, při inzultaci rozhodčích, delegáta 

svazu, hráčů, funkcionářů, případně výtržnosti diváků v areálu stadionu nebo mimo stadion při odchodu 

rozhodčích je povinností obou fotbalových oddílů předmětné okolnosti sdělit písemně do 48 hodin po skončení 

utkání DK, která toto bude projednávat na svém nejbližším zasedání. V uvedených případech je povinností 

aktérů utkání, tj. vedoucích a kapitánů obou družstev, hlavního pořadatele, odpovědných zástupců fotbalových 

oddílů, rozhodčích a delegáta, se dostavit na jednání DK v úřední den, tj. ve středu v 15.00 hodin do sídla 

sekretariátu OFS Havlíčkův Brod. Za nesplnění kterékoliv z výše uvedených povinností budou oddíly 

postihovány podle DŘ peněžitým plněním a případ bude projednán bez jejich účasti. V případě neomluvené 

účasti rozhodčích nebo delegáta svazu, budou tito předáni k dalšímu šetření příslušné odborné komisi.  

 

5.  Trest zastavení závodní činnosti se hráčům v působnosti OFS Havlíčkův Brod ukládá na počet soutěžních utkání   

     (nesmí převyšovat 12 utkání). Při aplikaci příkladového sazebníku se má za to, že trest zastavení závodní  

     činnosti na jeden týden se rovná trestu na jedno soutěžní utkání. Při uložení trestu na počet soutěžních utkání 

     hráč nestartuje v mistrovských a pohárových utkáních, může však startovat v době trestu ve všech přátelských 

     utkáních. Může-li hráč startovat za více družstev jednoho oddílu, nesmí po dobu trestu na počet soutěžních 

     utkání startovat za žádné družstvo v mistrovských a pohárových utkáních. Dobou trestu se rozumí stanovený 

     počet soutěžních utkání v soutěži, ve které byl uložen trest, popřípadě v soutěži, do které hráč přestoupil, nebo  

     přešel na hostování v době výkonu disciplinárního trestu, přičemž pohárová utkání jsou postavena na roveň 

     soutěžním utkáním. Při ukládání trestů žákům a dorostencům může DK v období, kdy dochází k přechodu hráčů  

     do vyšší věkové kategorie, uložit trest na časové období. Hráč, jemuž byl uložen zákaz závodní činnosti na  

     časové období, nesmí po dobu trvání výkonu disciplinárního trestu startovat v žádném fotbalovém utkání.  

 

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

     či pasem.  

 

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

     odkladu po jeho vydání účastníkům řízení, a to doručením dle § 74 tohoto řádu (prostřednictvím Úřední desky,  



 

      kdy se považuje za doručenou dnem následujícím po dni uveřejnění). Při uložení nepodmíněného trestu je oddíl  

     zodpovědný za to, že hráč v době trestu nebude nominován k soutěžnímu utkání za žádné družstvo.  

 

8.   Při podání odvolání proti rozhodnutí DK se postupuje podle Dílu 4, § 103 až § 107 DŘ FAČR.  

 

9.   Při žádostech o změně trestu se postupuje podle Dílu 5, § 39 - 41 DŘ FAČR. Komise rozhodčích písemně  

      odpoví stěžovateli po vyřešení stížnosti ve stanoveném termínu, tj. nejpozději do 30 dnů od obdržení stížnosti. 

 

Čl. 24 

Struktura soutěží – postupy a sestupy 

 

Postupový a sestupový klíč pro okresní přebor mužů ročník 2015 – 2016 

                
Pořadové číslo varianty 1 2 3 4 5   

Počet oddílů v okresním přeboru (OP)                14 14 14 14 14   
Postup do krajské I. B. třídy   -1 -1 -1 -1 -1   
Sestup z krajské I. B. třídy  0 +1 +2 +3 +4   
Postup ze III. třídy                                                 +2 +1 +1 +1 +1   
Sestup do III. třídy -1 -1 -2 -3 - 4   

Počet oddílů v OP 2016 – 2017                          14 14 14 14 14   

 

Postupový a sestupový klíč pro III. třídu mužů ročník 2015 – 2016 

 

Pořadové číslo varianty                                       1 2 3 4 5 

Počet oddílů pro III. třídu                14 14 14 14 14 
Postup do OP   -2 -1 -1 -1 -1 
Sestup z OP  +1 +1 +2 +3 +4 
Postup ze IV. tříd                                                 +2 +2 +2 +2 +2 
Sestup do IV. tříd -1 -2 -3 - 4 -5 

Počet oddílů  III. třídy  2016 – 2017                          14 14 14 14 14 
 

Postupy a sestupy z jednotlivých soutěží se řídí ustanovením SŘ FAČR hlava II, § 19 - 21 a dále RS OFS 

Havlíčkův Brod. Celkový počet postupujících a sestupujících družstev je závislý na počtu sestupujících družstev 

z vyšší soutěže a celkového počtu postupujících družstev z nižší soutěže.  

 
Pokud bude družstvo ze soutěže vyloučeno nebo ze soutěže vystoupí, případně do stejné soutěže sestoupí jeho A 

družstvo považuje se toto družstvo za prvé sestupující. 

Z OP mužů a OP dorostu postupuje družstvo do soutěží KFS při splnění podmínek účasti v soutěži stanovených 

KFS. Z OP žáků 7+1 postupuje vítězné družstvo do soutěží KFS při splnění podmínek účasti v soutěži stanovených 

KFS. 

V ostatních soutěžích OFS postupují družstva dle postupového a sestupového klíče. 

 

VV OFS si vyhrazuje právo rozhodnout v případě potřeby o uspořádání a organizaci OP, III. a IV. tříd a soutěží 

mládeže v následujícím ročníku 2016 – 2017 , dle vzniklých okolností a došlých Přihlášek do soutěží při zachování 

uvedeného postupového i sestupového klíče. 

 
Čl. 25 

Soutěže mládeže 

 

a)   Věkové kategorie – SŘ mládeže a žen FAČR – hlava I, § 2 : 

Kategorie mládeže : 

přípravka mladší 

přípravka starší  

mladší žáci 

starší žáci 

mladší dorost 

starší dorost 



 

V mládežnických družstvech jsou oprávněny startovat dívky o jeden rok starší než mládež zařazena do  

věkových kategorií, a to až do kategorie žáci starší.  

b)   Přechod ve věkových kategoriích : 

Hráči po dosažení věku přecházejí do nejbližší vyšší věkové kategorie vždy k 1.1. následujícícho roku dle níže 

uvedeného (po dosažení vyšší věkové kategorie je hráč oprávněn dohrát rozehraný soutěžní ročník ve 

stávající věkové kategorii) : 

 

                  Věk :           z věkové kategorie              do věkové kategorie  

                 8 let               přípravka mladší               přípravka starší 

 10 let    přípravka starší              žáci mladší 

 12 let  žáci mladší              žáci starší 

 14 let  žáci starší             dorost mladší 

 16 let  dorost mladší              dorost starší 

 18 let  dorost starší               dospělý    

    

6. Hráči mohou vedle jejich věkové kategorie nastoupit i v utkání vyšší věkové kategorie. Nastoupení hráče 

z vyšší věkové kategorie v soutěžním utkání nižší kategorie je nepřípustné a bude považováno za neoprávněné 

nastoupení. Ustanovení přechozí věty se vztahuje i na nastoupení hráče staršího za družstvo mladších v jedné 

věkové kategorii v případě oddělené soutěže mladších a starších v rámci jedné věkové kategorie. 

Kluby jsou povinny vyžádat si písemný souhlas zákonných zástupců mládeže s působením ve vyšší věkové 

kategorii a na požádání jej předložit řídícímu orgánu soutěže.  

 

7. V mistrovských soutěžích OFS Havlíčkův Brod je možno v mládežnických   soutěžích provádět 

opakované střídání (do úrovně OP starších žáků 7+1, včetně).   

V průběhu utkání  je možno libovolně v přerušené hře zapojovat do hry všechny hráče uvedené v zápise o 

utkání. Při tom musí být dodržen maximální povolený počet hráčů na hřišti.   

 Výměna hráčů musí být oznámena rozhodčímu předem (s výjimkou zranění hráče) a při příštím přerušení hry 

se provede co nejrychleji, aby nedocházelo ke ztrátám hracího času. 

 Hráči, kteří jdou na hřiště, musí být připraveni u střídačky v prostoru středové čáry. Hráči, kteří ze hry 

odcházejí mohou hřiště kdekoliv, tedy i na opačné straně hřiště, u branky apod. 

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

uvedeným způsobem. 

 Za správné  provádění výměny hráčů i jejich správný počet na hrací ploše zodpovídá vedoucí družstva a trenér. 

V případě, že rozhodčí zjistí vyšší počet hráčů z jednoho týmu na hrací ploše, hru přeruší a ze hry vykáže 

hráče, který přišel do hry jako poslední. Hru následně zahájí míčem rozhodčího v místě, kde byl míč 

v okamžiku přerušení hry. 

 Rozhodčí nezaznamenává výměny hráčů do zápisu o utkání. 

 Rozhodčí nemá za povinnost taxativně nastavit 30 sekund za každou provedenou výměnu, posoudí však, kolik 

času bylo promarněno těmito výměnami a dobu hry nastaví individuálně. 

 

V utkáních kategorie přípravky a mladších žáků je povoleno hrát v odpovídající obuvi opatřené kolíky 

pevně spojenými s podrážkou.  

 

V kategorii starších žáků a dorostu  i v kopačkách s vyměnitelnými kolíky. Toto ustanovení platí i pro 

kategorii hráče mladších žáků, pokud  hraje ve vyšší věkové kategorii. 
 

V ročníku 2015 – 2016 mohou v dorosteneckých soutěžích startovat hráči narození 1.1. 1997 a mladší. 

V žákovských soutěžích mohou startovat:   za starší žáky hráči narození 1.1. 2001 a mladší,  

                                                                    za mladší žáky hráči narození 1.1. 2003 a mladší. 

      V přípravce jsou 2 skupiny :   starší přípravka, narození 1.1. 2005 a mladší,  

                                              mladší přípravka, narození 1.1. 2007 a mladší (od dovršení 5ti let). 

 

Kontrola totožnosti musí být prováděna přesně dle Pravidla fotbalu V. (výklad čl. 18) a dle Soutěžního řádu 

FAČR hlava II, § 55.  

 

Za starší kategorii může startovat mladší hráč jen za písemného souhlasu jednoho rodiče, zákonného zástupce. 

Všechny informace, o Směrnici FAČR pro : Střídavý start talentovaných hráčů,  

                                                       směrnici  Sdružený start  

         které platí v SR 2015/2016 jsou součástí tohoto RS OFS Havlíčkův Brod (příloha). 



 

IX. Organizace soutěží OP starších žáků 7+1, OP mladších žáků 5 + 1 a přípravek  
 

Pravidla pro soutěže OP starších žáků 7 + 1: 
Starší žáci hrají podle pravidel fotbalu s těmito odlišnostmi:  

Hrací plocha: Hrací plocha (viz obrázek) je mezi pokutovými územími klasického fotbalového hřiště. Pokutové 

území je vyznačeno terči v šířce klasického pokutového území a délce 12 m. Značka pokutového kopu je ve 

vzdálenosti 7 m od středu brankové čáry (na hřišti se nevyznačuje).  

Počet hráčů: Hraje se s 7 hráči a brankařem. Minimální počet hráčů do utkání je 5 (4 v poli + brankař).  

Hrací doba: 2 x 35 minut, s přestávkou v délce 15 minut  

Míč: Hraje se s míčem o velikosti č. 5.  

Branky: Přenosné branky s rozměry 5 x 2 m, možno hrát i na branky (7,32 x 2,44 m), kdy alespoň jedna branka 

musí být přenosná. 

Střídání hráčů: Hráč může v utkání střídat opakovaně, ale vždy pouze v přerušené hře.  

Za správné provádění střídání hráčů i jejich správný počet na hrací ploše zodpovídá vedoucí družstva a trenér. V 

případě, že rozhodčí zjistí vyšší počet hráčů z jednoho týmu na hrací ploše, hru přeruší (pokud neuplatní výhodu ve 

hře), hráče, který přišel jako poslední, napomene za neoprávněný vstup na hrací plochu, vykáže ho z hrací plochy a 

nařídí nepřímý volný kop z místa, kde byl míč v okamžiku přerušení hry.  

Ofsajd: Pravidlo o ofsajdu platí v plném rozsahu. Utkání nelze odehrát bez asistentů rozhodčího nebo bez 

oddílových pomezních rozhodčích  

Delegovaný rozhodčí : na mistrovská utkání OP starších žáků 7+1 bude KR OFS delegovat rozhodčí. Utkání nelze 

odehrát bez asistentů rozhodčího nebo bez oddílových pomezních rozhodčích. Zápis o utkání se pořizuje přímo ve 

specializované aplikaci elektronického informačního systému pro zpracování elektronického zápisu o utkání. 

Ostatní pravidla platí v běžném rozsahu s následujícími odlišnostmi:  
Odkop od branky může brankář provést vyhozením míče, vykopnutím míče z ruky nebo položením míče na hrací 

plochu.  

Jakmile položí brankář míč na zem, může pokračovat ve hře jen nohou, může být atakován protihráčem, je hráčem 

v poli. V případě, že opětovně chytí míč do rukou je nařízen nepřímý volný kop z místa, kde brankař míč chytil.  

Brankář nesmí z vlastního pokutového území vykopávat přes půlku hřiště bez dopadu míče na zem (ani half-

volejem), ale smí míč vyhodit přes půlku rukou. V případě, že míč po výkopu brankáře přejde přes půlící čáru, 

jedná se o přestupek a hra se navazuje přímým volným kopem ze středové čáry.  

Technická zóna je shodná s technickou zónou normálního hřiště. V prostoru technické zóny se mohou zdržovat 

pouze osoby, uvedené v zápisu o utkání. Plán hřiště – starší žáci 7+1 

 



 

 

Pravidla soutěže OP mladších žáků 5 + 1 :               
 

Hrací plocha : Hřiště musí mít tvar obdélníku, to znamená, že délka hrací plochy musí být větší než její šířka. 

Minimální délka je 44m a šířka 22m. Vyznačení hrací plochy : Hřiště musí být vyznačeno zřetelnými praporky. 

Střed hřiště bude vyznačen přiměřenou značkou.  

Pokutové území : 6 metrů od brankové čáry označit praporky. Prostor je nazýván brankovým územím.  

Značka pokutového kopu : 7 metrů od středu každé brankové čáry, měřeno na pomyslné čáře, která je kolmá na 

brankovou čáru, musí být vyznačeny vhodné značky. Tyto značky jsou značkami pro pokutový kop.  

Zóna střídání : 5 metrů od středu na každou stranu.  

Branky : Umístěny ve středu každé brankové čáry a skládají se ze dvou vertikálních tyčí, vzdálených od sebe 3 m 

(vnitřní míra), spojených horizontálním břevnem, jehož spodní okraj je 2 m od země. Sítě musí být připevněny k 

tyčím i břevnům za brankami a musí být vypnuty tak, aby neohrožovaly bezpečnost hráčů. V soutěžích mladších 

žáků lze hrát na branky 3x2m nebo 5x2m. 

Povrch hrací plochy :  Povrch musí být rovný. Betony a asfalty jsou zakázány.  

Míč : Velikost č. 4 s normálním odskokem.  

Počet hráčů : Hry se zúčastňují dvě mužstva. Každé mužstvo má nejvíce šest hráčů (z nichž jeden musí být 

brankář) a 7 náhradníků. K utkání musí družstvo nastoupit nejméně se 4 hráči (tři a brankář). Klesne-li počet hráčů 

pod 4 (tři a brankář) rozhodčí utkání ukončí a STK rozhodne o výsledku. Maximální počet povolených náhradníků 

je sedm.  

Počet střídání během hry není omezen, kromě výměny brankáře, který může být vystřídán pouze, když míč není ve 

hře. Hráč, který byl vystřídán, se může vrátit na hřiště jako náhradník za jiného hráče. Brankář si může vyměnit své 

místo s jakýmkoli jiným hráčem za předpokladu, že v každém takovém případě je nejdříve požádáno o schválení 

rozhodčího a také za předpokladu, že změna bude provedena v průběhu přerušení hry.  

Minimální počet hráčů ke hře jednoho týmu na hřišti jsou čtyři (3+1), kromě úvodu utkání, kdy platí plný počet 

(5+1). Hrací systém soutěže je dvoukolový : Hrací doba je 2 × 30 minut s přestávkou dle PF.  Startují hráči řádně 

registrovaní s platným členstvím ve FAČR a příslušný oddíl (klub) kopané ve věkové hranici mladších žáků, 

narození 2003 a mladší. Oddíly jsou povinny používat výhradně Zápis o utkání, který se pořizuje přímo ve 

specializované aplikaci elektronického informačního systému pro zpracování elektronického zápisu o utkání 

prostřednictvím administrátora klubu v režimu „rozhodčí laik“. 

Na utkání mladších žáků 5 + 1 nebude KR OFS Havlíčkův Brod delegovat rozhodčí. Pořádající oddíl proto zajistí 

rozhodčího na  příslušné utkání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Pravidla pro mladší přípravky :  

 
Mladší přípravky hrají turnajově podle pravidel fotbalu s těmito odlišnostmi :  

Každý s každým dvojzápas (pokud jedno z mužstev není schopno zajistit dostatečný počet hráčů na dvojzápas, tak 

si hráče pokud je to možno půjčí od soupeře nebo se hraje na jednom hřišti). 

Hrací plocha : hraje se na polovině fotbalového hřiště rozděleného na dvě minihřiště 30 x 19 m. Vymezení hřiště 

je pomocí nízkých met barevně odlišených v místech vymezující pokutové území a půlku hřiště. PÚ od brankové 

čáry 5 m po celé šířce hřiště Značka pokutového kopu je ve vzdálenosti 7 m od brankové čáry.  

Hraje se s 4 hráči v poli a brankářem současně na dvou hřištích. Maximální počet hráčů v mužstvu : 18.  

Hrací doba : 2 x 13 min, s 2 min. přestávkou mezi poločasy.  

Míč : hraje se s míčem o velikosti č. 3.  

Branky : 3 x 2 m (možno i tyče) 

Střídání hráčů : letmé /hokejové / bez striktních omezení.  

Zakázaná hra :  

1. Pokud je zahrána malá domů, brankář smí míč chytit rukama. Brankář musí po jakémkoli chycení míče dát míč 

do 5 s na zem nebo rozehrát. Rozhodčí odpočítává nahlas od 1 s. Pokud by brankař míč nepoložil či nerozehrál , 

vyžádá si míč rozhodčí a podá jej druhému týmu na půlku hřiště. U mladších přípravek může brankář chytit rukama 

malou domů. Pokud má brankář míč v ruce, nesmí mu být bráněno v rozehrávce v PÚ. Hráči mohou po kopu od 

branky svého týmu převzít míč v PÚ, až po té smí být v PÚ bráněni. Hráči soupeře jsou při kopu od branky mimo 

PÚ. 

2. Kroky brankáře se v pokutovém území se nepočítají. Jakmile položí brankář míč na zem, může pokračovat ve 

hře jen nohou, může být atakován soupeřem, je hráčem v poli. V případě, že opětovně chytne míč do rukou je 

nařízen PK. Brankář musí rozehrát míč spoluhráči pouze na vlastní polovině (hra brankáře nohama) 

3. Brankář nesmí z vlastního pokutového území vykopávat přes půlku hřiště bez dopadu míče na zem / ani half-

volejem/, ale smí míč vyhodit přes půlku rukou.  

Upřesnění : po malé domů nebo při rozehrání míče(míč v zázemí), brankář vezme míč do ruky, může ho vyhodit 

přes polovinu hřiště, když položí míč na zem, musí ho rozehrát na vlastní polovině se spoluhráčem 

4. Osobní tresty se hráčům přípravek neudělují. Při nesportovním chování či hrubém zákroku může rozhodčí hráče 

dočasně vyloučit na 5 min, jeho místo může zaujmout další hráč.  

Standardní situace : autové vhazování se provádí rozehráním nohou, nebo vyvedením míče do hřiště. Před 

zahájením musí hráč na míč šlápnout, tím dává pokyn, že zahajuje hru. Nejbližší bránící hráč má být dva metry od 

vhazujícího či vyjíždějícího hráče. 

Rohové kopy jsou rozehrány z průsečíku hranice pokutového území a brankové čáry.  

Volné kopy :  

při provádění volných kopů musí být hráči soupeře nejméně 3 m od místa přestupku. Branka (ani vlastní) neplatí 

přes půlku hřiště, pokud se míče nedotkne jiný hráč. Gól přes polovinu hřiště není uznán. 

Výsledky mladších přípravek nebudou publikovány. Rozhodčí není delegovaný svazem a zavádí se povinnost 

každého týmu mít svého týmového rozhodčí / řízení na základě domluvy /. Zápisy o utkání se vypracovávají. Pro 

utkání přípravek musí být rozhodčí starší 15 let. Mezi vyznačenými hracími plochami se mohou zdržovat pouze 

osoby, uvedené v zápise o utkání. Rodiče a doprovod hráčů nesmí vstupovat na hrací plochu ani stát v prostoru 

střídaček. 

 

Pravidla pro starší přípravky : 
 
Starší přípravky hrají turnajově podle pravidel fotbalu s těmito odlišnostmi :  

Každý s každým jedno utkání 

Hrací plocha : hraje se na polovině fotbalového hřiště rozděleného na dvě minihřiště 40 x 25 m. Vymezení hřiště 

je pomocí nízkých met barevně odlišených v místech vymezující pokutové území a půlku hřiště. PÚ je vymezeno 

od brankové čáry 5 m po celé šířce hřiště.. Značka pokutového kopu je ve vzdálenosti 7 m od brankové čáry.  

Hraje se s 5 hráči v poli a brankářem současně na dvou hřištích. Max. počet hráčů v mužstvu : 20  

Hrací doba : 2 x 18 min, s 2 min. přestávkou mezi poločasy.  

Míč : hraje se s míčem velikosti č. 3 a 4. ; Branky : 5 x 2 m (možno i tyče) 

Malá domů je zakázána; Standartní situace : odstup od soupeřových hráčů 5 m. 

Rohové kopy se rozehrávají z průsečíku hranice pokutového území a brankové čáry.  

Autové vhazování se provádí klasicky jako ve velkém fotbalu. Bránící hráč musí být od házejícího nejméně 2 m. 

Rodiče a doprovod hráčů nesmí vstupovat na hrací plochu ani stát v prostoru střídaček. 

Ostatní pravidla stejné jako u mladších přípravek !!! 
 
 

 



 

Plánek hřiště pro přípravky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rozlosování OP starších a mladších přípravek a případně další potřebné informace k těmto soutěžím nejsou 

součástí tohoto Rozpisu soutěží SR 2015/2016. Veškeré informace budou uveřejněny na oficiálních webových 

stránkách OFS Havlíčkův Brod, před začátkem soutěží. 

 

Pro SR2015/2016 bude, z prostředků OFS, oddílům, které hrají  soutěž mladších  žáků 5+1 uhrazen 

příspěvek při  domácích zápasech na rozhodčí ve výši 50,- Kč na utkání a oddílům pořádajícím turnaj 

přípravek poskytnut finanční příspěvek ve výši 500,- Kč na turnaj. Toto bude oddílům proplaceno po 

předložení vyúčtování po skončení podzimní respektive jarní části uvedeného SR. 
 

Čl. 26 

Hrací doba 

 

Dospělí                2 x 45 minut 

Dorost                2 x 45 minut 

Starší žáci                               2 x 35 minut 

Mladší  žáci                2 x 30 minut 

Starší přípravka                 2 x 25 minut  

Mladší přípravka                2 x 20 minut 

         

          Čl. 27 

      Členství FAČR 

 

Organizační směrnice o členství FAČR v plném znění a další potřebné informace  naleznete na  

                                                     http://clenstvi.fotbal.cz// 
 

Kromě informací na internetových stránkách zavedl FAČR i tzv. linku členství – 233 029 233, kde lze rovněž 

získat potřebné informace.    

 

 

http://clenstvi.fotbal.cz/


 

Čl. 28 

Tituly a ceny 

 

Vítěznému mužstvu okresního přeboru náleží titul  „ Přeborník OFS 2015 - 2016“. 

Vyhodnocen bude nejlepší střelec okresního přeboru mužů.  

 

Čl. 29 

Hodnocení soutěží 

 

Hodnocení soutěží se provede na aktivu OFS. Oddíly mají povinnost zúčastnit se aktivu na vlastní náklady. 

 

Čl. 30 

Závěrečné ustanovení 

 

Tento Rozpis soutěží rozpracovává a doplňuje Soutěžní řád FAČR, kterého je nedílnou součástí pro OFS 

Havlíčkův Brod. Ve věcech, neupravených v tomto Rozpisu, platí příslušná ustanovení Soutěžního řádu a Pravidel 

fotbalu. 

VV OFS Havlíčkův Brod si vyhrazuje právo provádět v průběhu soutěží příslušná opatření zajišťující 

regulérní průběh soutěží.  

Rozhodnutí FAČR a jejich orgánů, úřední zprávy uveřejněné VV OFS Havlíčkův Brod a jeho odborných 

komisí budou umístěny na Úřední desce. Kluby, oddíly, rozhodčí mají za povinnost tyto zprávy sledovat, 

uplatňovat v průběhu soutěží a brát je jako závazné. 

 

Hraje se podle Pravidel fotbalu, Soutěžního řádu FAČR a tohoto Rozpisu soutěží. 

 

Všechna další opatření, doplňky a změny vydané FAČR nebo opatření a změny přijaté VV OFS budou  

zveřejňovány na internetových stránkách www.fotbal.cz (sekce kraje a okresy). 

 

 

Tento Rozpis byl schválen Výkonným výborem OFS (per rollam) - červenec 2015. 

 

 

 

 

                Ing. Josef Sojka                                                                                                   Josef Staněk 

předseda VV OFS Havlíčkův Brod                                                                     předseda STK OFS Havlíčkův Brod 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fotbal.cz/


 

  

 

 
 

 
    Okresní fotbalový svaz Havlíčkův Brod 

     
         IČ : 22882839 

  

    

            Ledečská 3295, 580 02 Havlíčkův Brod 

    
      Tel.: 569 421 441, fax: 569 421 851 mail: ofshb@seznam.cz 

 

Termínová listina 2015 / 2016 - PODZIM 2015 

Termín Čas 
Muži        Mládežnické kategorie                     

OP, III. 

tř. 

IV.tř. 

A 

IV.tř. 

B 

  

DOROST   

ŽÁCI 

7+1 ML. Ž. 5 + 1, A 

ML. Ž. 5 + 1, 

B 

SO 08.08. 16:30               

NE 09.08. 16:30 1             

SO 15.08. 16:30               

NE 16.08. 16:30 2   1         

SO 22.08. 16:30               

NE 23.08. 16:30 3 1 2         

SO 29.08. 16:30       2 2     

NE 30.08. 16:30 4 2 3     2   

SO 05.09. 16:00       3 3     

NE 06.09. 16:00 5 3 4     3 1 

SO 12.09. 16:00       4 4     

NE 13.09. 16:00 6 4 5     4 2 

SO 19.09. 15:30       5 5     

NE 20.09. 15:30 7 5 6     5 3 

SO 26.09. 15:30       6 6     

NE 27.09. 15:30 8 6 7     6 4 

SO 03.10. 15:00       7 7     

NE 04.10. 15:00 9 7 8     7 5 

SO 10.10. 15:00       8 8     

NE 11.10. 15:00 10 8 9     8 6 

SO 17.10. 14:30       9 9     

NE 18.10. 14:30 11 9 10     9 7 

SO 24.10. 14:30       10 1     

NE 25.10. 14:30 12   11     1   

ST 28.10. NÁHRADNÍ TERMÍN 

SO 31.10. 13:30       1       

NE 01.11. 13:30 13             

SO 7.11. a NE 8.11. 2015 -  NÁHRADNÍ  TERMÍN 

          

Bezplatné předložení žádostí o změnu termínu, hlášenky, změny hřišť do 15.7. 2015, 

 
Předložení soupisek do 1.8. 2015 

 



 

XI. PŘÍLOHY 
 

Seznam : 

   

             Kontakty na osoby v mužstvech 

  

 STŘÍDAVY START   

 

SDRUŽENÝ START  

 

 

Výše uvedené formuláře včetně dalších formulářů je možno stáhnout na internetové adrese 

 

www.fotbal.cz 

 
  

Kontaktní osoby v mužstvech: 

A1A   OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ 
1. PŘIBYSLAV B NE  ÚZM  Havlíček Radek 721 555 810 

 2. ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU B    hlásí STK a soupeři  Švanda Miroslav 723 573 673 

 3. SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU B                      SO ÚZM       Kafka Miloslav 603 473 035 

 4. LUČICE NE  ÚZM  Kuchta Petr  728 965 126  

 5. STARÉ RANSKO SO ÚZM  Beránek Martin 777 745 208 

 6.   LIPNICE NAD SÁZAVOU                         SO ÚZM  Rojka Tomáš  736 759 974 

 7. OKROUHLICE                                      NE ÚZM  Matějka Jiří  724 011 832 

 8. JEŘIŠNO NE ÚZM  Mrázek Ladislav        777 204 043 

 9. ROZSOCHATEC SO ÚZM  Svoboda Dušan 604 331 217 

10. VESELÝ ŽĎÁR                         NE ÚZM  Kubát Petr  732 323 726 

11. GOLČŮV JENÍKOV NE ÚZM  Buchta Zdeněk     737 064 279 

12. KOŽLÍ NE ÚZM              Březina Miloš  739 735 186 

13. ŠMOLOVY                               SO  1 hod. před ÚZM  Vaněček Josef  604 277 061 

14. DLOUHÁ VES SO ÚZM        Svoboda Karel     605 324 281     

 

A2A   III. třída mužů 
1. NOVÁ VES U SVĚTLÉ                               NE ÚZM  Šimek Vlastimil 603 847 974 

 2. DOLNÍ MĚSTO                                     SO ÚZM  Vaňkát Pavel   739 735 186 

 3. HNĚVKOVICE NE ÚZM  Červený Miroslav 775 871 873 

 4. VĚŽNICE B                                     SO ÚZM   Bachman Ondřej 725 008 447   

 5. MALEČ                                                     SO ÚZM   Dušek Ondřej  725 094 485 

 6. SOBÍŇOV SO ÚZM  Wasserbauer Zdeněk  606 307 921 

 7. ŠLAPANOV                                   NE     10:00 hodin  Fiala Bohuslav 605 787 326 

 8. LEŠTINA B                                     SO  ÚZM  Piskač Jiří  724 079 539 

 9. CHOTĚBOŘ C                              hlásí STK a soupeři  Málek Milan  606 605 232  

10. HAVLÍČKOVA BOROVÁ B        NE     10:00 hodin  Němec Miloslav 605 527 374 

11. POHLED B SO ÚZM  Veselka Petr  604 773 150  

12. ČESKÁ BĚLÁ SO ÚZM  Frűhbauer Bohumír 737 716 265 

POHLED B SO ÚZM  Veselka Petr  604 773 150 

13. LÍPA B NE ÚZM  Baloun Ondřej 606 069 155 

14. KEŘKOV NE ÚZM  Zvolánek Milan 602 115 167  

http://www.fotbal.cz/


 

A3A   IV. třída mužů, sk. A 
1. ROZSOCHATEC B          NE  odpol. ÚZM        Štěpán Petr    725 539 237  

 2. LIBICE NAD DOUBRAVOU                     SO  odpol. ÚZM  Škarýd Martin   774 284 989  

 3. ÚSOBÍ                                        NE ÚZM          Heřmánek Karel    602 521 710 

 4. ŠMOLOVY B                                        NE  odpol. ÚZM  Duben Radek    775 112 171  

 5. ŠTOKY B                               NE ÚZM   Palán Radek    731 579 487 

 6. MÍROVKA B                                        SO  odpol. ÚZM         Zacha Miroslav     737 406 717  

 7. VEPŘOVÁ                                         NE  odpol. ÚZM             Doležal Jan    602 654 659 

 8. KEŘKOV B                                        NE ÚZM          Zvolánek Milan     602 115 167 

 9. VÍSKA                                  NE  odpol. ÚZM          Křivský Radek     732 200 393 

10. LUBAS KLUB SPORT      NE   13:00 hodin, hř. Šlapanov             Vavroušek Lubomír 603 814 423 

 

A3B   IV. třída mužů, sk. B 
1. DOLNÍ MĚSTO B                           NE  odpol. ÚZM  Vaňkát Pavel   739 735 186 

 2. SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU C                     NE ÚZM  Kafka Miloslav 603 473 035  

 3. KOUTY                  NE ÚZM              Karel Petr  604 742 545 

 4. LUČICE B                                        SO  odpol. ÚZM  Malinský Roman 602 367 363 

 5. OKROUHLICE B                                         NE ÚZM  Matějka Jiří  724 011 832  

 6. KOŽLÍ B                                           SO  odpol. ÚZM  Smítka Jakub  721 681 283 

 7. KAMENNÁ LHOTA                                  NE  ÚZM  Urban Jaroslav 569 738 133 

 8. VILÉMOV NE ÚZM  Tlapák Miloslav 605 178 101  

 9. HERÁLEC B                                     SO  odpol. ÚZM  Vašák Petr  777 599 011 

10. LEDEČ NAD SÁZAVOU B            SO  odpol. ÚZM  Pospíšil Jaromír 605 858 347 

11. HAVLÍČKŮV BROD C               hlásí STK a soupeři  Křišťál Martin  723 774 848 

12.                    Volný Los XXX    XXX   XXX 

 

C1A   OKRESNÍ PŘEBOR DOROSTU  
1.                 Volný Los XXX  XXX   XXX 

 2. SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU   NE   3:00 hod. před ÚZM       Krajanský Martin        775 586 017 

 3. LÍPA                                       SO   3:00 hod. před ÚZM          Kutlvašr Josef  777 633 772 

 4. POHLED                                             SO   10:00 hodin  Jan Růžička 728 106 168 724 936 926 

 5. CHOTĚBOŘ B                               hlásí  STK a soupeři  Málek Milan  606 605 232 

 6. VÍSKA                                   NE   3:00 hod. před ÚZM  Čapek Ondřej  737 783 091 

 

E1A   OKRESNÍ PŘEBOR ŽÁKŮ 7+1 

1. DOLNÍ MĚSTO                          2:30 hod. před ÚZM  Vaňkát Pavel   739 735 186                       

2. VĚŽNICE                                     hlásí  STK a soupeři    Chalupník Marek 776 687 7563 

3. MÍROVKA                                        SO   10:00 hodin  Lacina Petr  777 980 918 

 4. ŠTOKY                                              SO   10:00 hodin  Dáňa Aleš  606 740 660  

 5. HABRY                                             SO   10:00 hodin  Tlapák Miroslav 605 178 101  

 6. POHLED                                           SO   13:00 hodin  Vašíček Radek 773 486 082 

 7.   SPEŘICE SO   ÚZŽ  Pohan Martin  777 331 481 

 8. ÚSOBÍ SO   ÚZŽ  Dušek Karel ml. 724 654 219 

 9.    TIS                                     SO   2:30 hod. před ÚZM  Kozlík Miloslav 724 071 807 

10.   LEŠTINA SO   ÚZŽ  Švanda Pavel   776 791 006 

 



 

F1A   OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ 5 + 1, sk. A         
 1. ČESKÁ BĚLÁ NE ÚZMŽ  Dobiš Marek  724 510 983 

 2. HAVLÍČKOVA BOROVÁ           hlásí  STK a soupeři  Luňáček Ladislav 731 888  325 

 3. KEŘKOV                                   NE ÚZMŽ  Pavlík Petr   607 162 744 

 4. DLOUHÁ VES NE ÚZMŽ  Hőfer Miroslav 728 264 619 

 5. JEŘIŠNO                         NE ÚZMŽ  Boháč Zdeněk  737 338 603  

 6. LIBICE NAD DOUBRAVOU                     NE ÚZMŽ  Málek Jaromír  720 663 393 

 7. ROZSOCHATEC                                     NE ÚZMŽ  Svoboda Dušan 604 331 217 

 8. SOBÍŇOV                                   NE ÚZMŽ  Vrána David  774 164 395 

 9.    VĚŽNICE                                     hlásí  STK a soupeři   Chalupník Marek 776 687 756 

10.                               Volný Los XXX   XXX   XXX   

 

F1B   OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ 5 + 1, sk. B 
 1. HNĚVKOVICE                    NE   2:15 hod. před ÚZM  Fanta Martin  739 477 758 

 2. HERÁLEC NE ÚZMŽ  Pátek Pavel  606 490 825 

 3. KOŽLÍ                                   NE ÚZMŽ  Wágner Jaroslav 728 332 421  

 4. DOLNÍ MĚSTO                   SO   2:30 hod. před ÚZM  Vaňkát Pavel  739 735 186  

 5. LÍPA NE ÚZMŽ  Souček Pavel  608 332 603  

 6. LIPNICE NAD SÁZAVOU                       NE   ÚZMŽ  Rojka Tomáš  736 759 974 

 7. VESELÝ ŽĎÁR                                  SO   10:00 hodin  Kučírek Milan  776 023 763 

 8. HABRY                                               SO   10:00 hodin  Štrobl Jan  728 142 430 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STŘÍDAVÝ START 

 
                                                 

Podmínky střídavého startu 

 

1. Střídavý start hráčů je možný pouze v případě hráčů, kteří patří do kategorie : 

a) mladší přípravky, 

b) starší přípravky, 

c) mladších žáků, 

d) starších žáků, 

e) mladšího dorostu, 

f) staršího dorostu. 

 

2. Střídavý start dívek je možný pouze v případě dívek, které patří do kategorie : 

a) přípravky, 

b) žákyň, 

c) dorostenek. 

 

3. Střídavý start se uskutečňuje pouze se souhlasem mateřského klubu a to postupem vyplývajícím z § 27 

Evidenčního a registračního řádu. 

 

4. Střídavý start lze uskutečnit : 

a)   pouze na základě takového podání směřujícího k registraci střídavého startu hráče, které je uskutečněno 

      v období od 1.7. do 6.10. nebo od 1.1 do 6.4., 

b)   nejdéle na období od 1.7. do 31.12. nebo na období od 1.1. do 30.6. s tím, že v případě hráčů staršího 

      dorostu lze v jednom soutěžním ročníku využít vždy jen jedno z těchto období, 

 

c) pouze za předpokladu, účastní-li se nový klub se svým družstvem přípravky, žákovským družstvem nebo 

      dorosteneckým družstvem, v němž má hráč střídavě startovat, vyšší soutěže, než družstvo mateřského 

      klubu. 

 

5. V případě startu B nebo C družstva nového klubu v soutěžích, ve kterých startuje družstvo mateřského klubu 

hráče s povolením střídavého startu, není hráč za toto B nebo C družstvo oprávněn startovat. 

 

6. Střídavý start hráčů podle odstavce 1 písmena a) a b) lze uskutečnit pouze v soutěžích organizovaných 

Pražským fotbalovým svazem s tím, že : 

a)   v jednom novém klubu může být registrováno maximálně 8 hráčů v kategorii mladší přípravky a 8 hráčů 

      v kategorii starší přípravky, 

b)   střídavého startu se nemůže zúčastnit žádný hráč, jehož mateřský klub má sídlo mimo územní působnost  

      Pražského fotbalového svazu. 

 

7. Střídavý start hráčů podle odstavce 1 písmena c) až f) lze uskutečnit pouze tak, že v novém klubu bude působit 

současně nejvýše : 

a)   5 hráčů v kategorii mladších žáků ročník narození 2004, 

b)   5 hráčů v kategorii mladších žáků ročník narození 2003, 

c)   5 hráčů v kategorii starších žáků, 

d)   3 hráči v kategorii mladšího dorostu, 

e)   3 hráči v kategorii staršího dorostu, 

s tím, že v novém klubu je hráč oprávněn nastoupit pouze v družstvu té kategorie, do které náleží podle § 2 

odst. 2 SŘ FAČR mládeže a žen. 

 

8. Střídavý start dívek podle odstavce 2 lze uskutečnit pouze tak, že v novém klubu bude působit současně 

nejvýše : 

a)   7 dívek v kategorii přípravek, 

b)   7 dívek v kategorii mladších žákyň,  

c)   7 dívek v kategorii starších žákyň, 

e)   5 dívek v kategorii dorostenek. 

 

9. Na střídavý start dívek do úrovně kategorie starší žáci hrajících soutěže chlapců, se pohlíží v dané kategorii 

jako na hráče nejnižší soutěže. 



 

 

10. Střídavý start nelze uskutečnit  : 

a)   nemá-li hráč ukončené hostování nebo 

b)   nový klub je ve výkonu trestu zákazu přestupů uloženého v disciplinárním řízení podle Disciplinárního  

      řádu, popřípadě vyplývající z rozhodnutí Arbitrážní komise nebo 

c)   v případě, že byl hráči povolen střídavý start pro obě části předchozího soutěžního ročníku, ustanovení 

      tohoto písmena se neuplatní pro střídavý start dívek podle odstavce 2. 

 

11. Po dobu působení hráče na základě střídavého startu je vyloučené, aby hráč přestoupil do jiného členského 

klubu nebo aby v jiném členském klubu hostoval. 

 

12. Střídavý start nelze předčasně ukončit.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ŽÁDOST  O  POVOLENÍ  STŘÍDAVÉHO  STARTU 
 

 

Název klubu: 
 

 
 

Číslo klubu:  
 

 

Soutěž: 
 

 
 

Sout. období:   
 

 

Žádá tímto o povolení střídavého startu pro : 
 

 

Jméno a příjmení: 
 

 

 

ID: 
 

 

 
 

Mateřský klub: 
 

 Číslo klubu:  

 

Soutěž:  
  

 OFS:  
 

Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje na této žádosti o povolení střídavého startu a to jméno, rodné číslo, bydliště, 

registrace za klub(oddíl) využíval FAČR výhradně pro mé účasti v soutěžích na základě zákona č.101/2000 Sb. a č. 

133/2000  Sb ,  Směrnice FAČR o ochraně osobních údajů a podle řádů a předpisů FAČR po celou dobu mé 

registrace ve FAČR.  
 

Podpis hráče – u hráčů do 15 let rovněž podpis zákonného zástupce : 

 
 
 

 

Vyjádření  mateřského klubu : se  střídavým startem souhlasíme 

Razítko: 
 
 
 
 
 
Datum: 

 dva podpisy funkcionářů podle podpisových vzorů : 

 

 
                      …………………………………………… 

jméno, funkce, podpis 
 

 
                   …………………………………... 

jméno, funkce, podpis 
 

Vyjádření  nového klubu : se  střídavým startem souhlasíme 

Razítko: 
 
 
 
 
 
 
Datum: 
 

 
 

dva podpisy funkcionářů podle podpisových vzorů : 

 

 
…………………………………….. 

jméno, funkce, podpis 
 

 
……………………………………. 

jméno, funkce, podpis 
 

 
Registrační poplatek za vystavení průkazu pro střídavý start je stanoven ve výši 100,- Kč a hradí se 
v hotovosti.  

 

 

 

 

 

 



 

SDRUŽENÝ START DRUŽSTEV 
 

Sdružený start musí splňovat následující pravidla: 

 

a) Vždy se jedná o start hráčů dvou klubů za jedno družstvo v mládežnické kategorii. 

 

b) Členské kluby podají žádost o povolení sdruženého startu družstev řídícímu orgánu soutěže a společně 

s touto žádostí předloží smlouvu o sdruženém startu družstev podle tiskopisu smlouvy, který řídící orgán 

vydá a bude podepsána statutárními zástupci obou členských klubů. Přílohou smlouvy bude seznam hráčů, 

kteří budou startovat ve sdruženém družstvo a bude vyhotoven zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jarní část 

soutěžního ročníku s tím, že seznam lze v průběhu soutěží měnit.  

 

c) Smlouva o sdruženém startu družstev a seznam hráčů musí splňovat a je účinná až  po schválení řídícím 

orgánem soutěží. Schválení je účinné pouze pro soutěžní ročník, pro klterý byla žádost podána. Termín 

podání žádosti se shoduje s termínem podání přihlášek do soutěží. 

  

d) Hráč uvedený na seznamu hráčů sdruženého startu družstev je oprávněn startovat v družstvu klubu, pro 

který má sdružený start družstvo povolení. Tento hráč není oprávněn startovat ve svém mateřském klubu za 

družstvo shodné kategorie, pro kterou byl sdružený start družstvu povolen, pokud takové družstvo 

mateřský klub má. Za ostatní družstva mateřského klubu je hráč oprávněn startovat, pokud splní ostatní 

podmínky dané tímto řádem.  

 

e) Seznam hráčů sdruženého startu družstev  nesmí obsahovat hráče, kteří jsou v klubu na hostování nebo 

střídavý start. 

 

f) Kluby jsou povinny označit v elektronickém informačním systému hráče sdruženého startu družstev dle 

přílohy smlouvy o sdruženém startu družstev. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SMLOUVA   O   VYTVOŘENÍ   SPOLEČNÉHO  DRUŽSTVA 
 
Tato smlouva je svobodnou volbou dvou klubů, vedoucí k vytvoření společného mládežnického 
družstva, které bude startovat v okresních soutěžích v soutěžním ročníku 2015 / 2016. 
 
Smlouva se uzavírá mezi kluby 
 

Název  klubu:  Číslo  klubu:  
 

a 
 

Název  klubu:  Číslo  klubu:  
 

Oba tyto kluby se touto smlouvou zavazují k vytvoření společného družstva a toto mužstvo 
přihlásit do okresních soutěží ročníku 2015 / 2016. 
 

V kategorii:  
 

Právním zástupcem takto vzniklého mužstva vůči fotbalovým orgánům je klub: 
 

 
 

Družstvo bude startovat v okresních soutěžích pod názvem: 
 

 
 
 
 

 
 
 

Vyjádření  klubu : souhlasíme s vytvořením společného družstva 

Razítko: 

 
 
 

Datum: 

Dva podpisy   (jméno, příjmení, funkce) 

 

 
 

 

 
 
 
 

Vyjádření  klubu : souhlasíme s vytvořením společného družstva 

Razítko: 

 
 
 

Datum: 

Dva podpisy    (jméno, příjmení, funkce) 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                      

 

 
                                              Číslo oddílu (klubu)     
                                                

 

  SEZNAM    HRÁČŮ    PRO    SDRUŽENÝ    START 
 
Fotbalový klub / oddíl :  
__________________________________________________________________ 
 
Platí pro soutěž : ______________________________    Období: _____________________  

 

Pč. 
Identifikační číslo 

FAČR 
Jméno a příjmení Poznámky Změny 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14     

15     
 

Funkcionáři Jméno a příjmení Odbor.kvalifikace Adresa bydliště Telefon 

Trenér         

Asistent trenéra         

Ved. družstva         

Org.prac.oddílu         

 
Razítko  klubu                                         V………………..….. dne : ..…………….201… 
                                                                                                               
 
 
 Razítko řídícího orgánu soutěže 
 
 
 
  Podpis  sekretáře                  Podpis  předsedy klubu                                    Podpis předsedy STK 
 

Poznámka:  Do seznamu se uvádí pouze hráči startující na registrační průkaz jiného klubu než je 
klub právně odpovědný. 
 

 

 

 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpis mistrovských soutěží 

 

OFS Havlíčkův Brod 

 

Soutěžní ročník 2015/2016 

 

Vydal VV OFS Havlíčkův Brod 

červenec 2015 

 


