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Určeno : 

 členům VV OFS Žďár nad Sázavou 

 předsedům a členům odborných komisí 

 klubům soutěží řízených OFS Žďár nad Sázavou 

 FAČR Praha, ŘK FAČR pro Moravu, ŘK FAČR pro Čechy 

 rozhodčím a delegátům soutěží OFS Žďár nad Sázavou 
  
 

 

 

 

Soutěže OFS Žďár nad Sázavou 
 

II.  třída OP mužů    účastníků  14  

III. třída OS mužů    účastníků  14 

IV. třída OS mužů skupina A   účastníků    8  

IV. třída OS mužů skupina B   účastníků    9 

II.  třída OP dorostu    účastníků    8 

II.  třída OP žáků 10+1    účastníků    4 

II.  třída OP žáků   8+1    účastníků  11 

II.  třída OP mladších žáků 7+1   účastníků    9 

II.  třída OP přípravek starších    účastníků  13  

II.  třída OP přípravek mladší   účastníků  12 

 

 

 

 

 

Zasedání odborných komisí : 

Sportovně technická komise – v průběhu soutěží každou středu od 

15.00 hodin, disciplinární komise od 15.30 hodin (účastníci projednání 

disciplinárních případů se mohou dostavit od 16.00 hodin). Obě 

komise zasedají v sídle OFS Žďár nad Sázavou. 
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I. ADRESÁŘE 
 

Výkonný výbor OFS Žďár nad Sázavou 

 
BENEŠ Jaroslav              Štursova18/7, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Předseda VV OFS             MO: 723 314 488,  

      e-mail: jarda_ben@seznam.cz   

 

Ing. ŠOUKAL Roman Hamry nad Sázavou  447     TZ 974 261 357   TZ 974 261 443 

místopředseda VV 591 01  Žďár n.S., MO 739 721 721 

předseda  DK e-mail : soukal.roman@seznam.cz 

 

Členové VV OFS:  

 

Ing. BAJER Josef Dolní 31/2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

předseda KR                      tel. byt:566 620 299, tel. z.:566 523 151,  

  MO: 732 769 644, e-mail: bajer@post.cz 

 

Ing. MACH Josef             Jívová 869, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

předseda KM   MO: 732 920 400, e-mail: machjosef@atlas.cz 

 

UHLÍŘ Jaroslav Zahradní 417, 594 51 Křižanov 

Hospodářská komise tel. z.: 566  593 705, MO: 604 531 597,  

  e-mail : BenzoUhlir@seznam.cz 

 

PROCHÁZKA Josef       Libušínská 8/5, 591 01 Žďár nad Sázavou 

                          MO: 732 137 441, e-mail: prochazkazdar@seznam.cz 

 

ŘEZÁČ Rudolf                Okružní 22/22, 591 01 Žďár nad Sázavou                                                    

                          MO: 603 559 828, e-mail: rurezac@email.cz 

 

 

Složení odborných komisí OFS, telefonická a e-mailová spojení na 

předsedy odborných komisí – www.fotbal.cz (OFS Žďár n.S., adresář 

komisí).   

 

 

 

 

mailto:soukal.roman@seznam.cz
http://www.fotbal.cz/
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ODBORNÉ KOMISE OFS 
 

Disciplinární komise (DK):  

 

Ing. ŠOUKAL Roman – viz. adresář členů VV OFS – předseda DK 

JOZÍFEK Petr, Kopečná 1839/12, 591 01 Žďár nad  Sázavou,mobil: 608748899 

KAŠTAN Jiří, 594 61 Bory, mobil: 777 919 813        

PROCHÁZKA Josef - viz. adresář členů VV OFS 

 

Komise rozhodčích a delegátů (KR): 

 

Ing.  BAJER Josef – viz. adresář členů VV OFS – předseda KR 

Mgr.BENEŠ Jiří – Studentská 50/3 Žďár nad Sázavou, mobil: 602 972 530 

HARVÁNEK Radek, Sněžné 78, tel. z.: 566 695 164,MO: 603 290 218 

KREJČÍ Vlastimil, Radostín nad Oslavou 253, MO:776388764 

Ing. MACH Josef - viz. adresář členů VV OFS 

Ing. TOMÁŠEK Oldřich, Kovářova 2/33, Žďár nad Sázavou, MO: 606 579 790 

 

Sportovně technická komise (STK): 

 

Mgr. BENEŠ Jiří – viz. KR – předseda STK 

KEJDA Vratislav, Dolní 26/9, 591 01 Žďár nad Sázavou, mobil: 777 734 218 

KABRDA Vladimír , Polnička 133,  Žďár nad Sázavou, mobil: 602 405 822 

MATOUŠEK Jiří, Bří. Čapků 2066/14, Žďár nad Sázavou, mobill: 606 129 362 

PAJKR Jaroslav, nám. Jana Karafiáta 21, 59242 Jimramov, mobil:604 338 955 

UHLÍŘ Jaroslav – viz. adresář členů VV OFS 

 

Komise mládeže (KM): 

 

Ing. MACH Josef -  viz. adresář členů VV OFS – předseda KM 

MORAVEC Jiří, 591 01  Žďár nad Sázavou 

 

Trenérsko-metodická komise (TMK): 

 

Ing.VANKO Josef, Brodská 2075/75, Žďár nad Sázavou,mobil:737203054 

                                  email: JVanko@seznam.cz – předseda TMK 

FENCL Karel – sídl. II č. 938, Bystřice n. P., tel. 777 552000,  

                                   email:fencl.vysocina@seznam.cz  

ŠTOURAČ Libor – U Klafárku 5/24, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.732 800 861, 

                                   email: robilst@seznam.cz  

ROHÁČEK Petr – Hornická 977, Nové Město na Moravě, tel. 736 776 210,  

                                   email: petrrohy@seznam.cz  
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Hospodářská komise (HK): 

 

UHLÍŘ Jaroslav viz. adresář členů VV OFS – předseda HK 

 

Revizní komise (RK): 

 

Bc. SLABÝ Petr, Černý Vršek 815, Bystřice nad Pernštejnem, MO:603 944 748,  

                              e-mail: petrslaby@centrum.cz – předseda RK 

SVOBODA Aleš, Osová Bítýška 21, 594 53 Osová Bítýška, mobil: 777 036 211 

POKORNÝ Josef, Věchnov 107, Bystřice nad Pernštejnem, mobil: 603 992 127 

 

Vyšší fotbalové orgány  
 

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČR  Diskařská 2431/4, 160 17 Praha 6 

recepce FAČR  tel. 233 029 111 

   

Řídící komise FAČR pro Moravu  Na Střelnici 39, 772 11 Olomouc 2 

sekretář – R.Šindelář  tel. 734 173 374 (731 008 555) 

registrace – J.Jaroš   tel. 734 173 369  

sekretariát   tel. 585 203 940  

 

KFS v působnosti ŘK FAČR pro Moravu 

 

KFS Vysočina           Evžena Rošického 6, 586 04 Jihlava,567320657 

Jihomoravský KFS   Vídeňská 9, 639 00 Brno,  tel. 542 212 886 

Moravskoslezský       Nám. Sv.Čecha 10, 702 00  Moravská Ostrava 

KFS                             tel. 596 625 757 

Olomoucký KFS        Na střelnici 39, 779 11 Olomouc, tel. 585 220 241 

Zlínský KFS               Hradská 854, 762 36 Zlín,  tel. 577 019 393 

 

Okresní fotbalové svazy v působnosti KFS Vysočina 
OFS Havlíčkův Brod Ledečská 3295, 580 01 H.Brod, tel. 569 333 250 

 e-mail : ofshb@seznam.cz 

OFS Jihlava E.Rošického 6, 586 04 Jihlava , tel. 567 301 938 

 e-mail : ofs.jihlava@seznam.cz 

OFS Pelhřimov Friedova 1464, 393 01 Pelhřimov, tel.565 324 211  

 e-mail : sport.pelhrimov@tiscali.cz 

OFS Třebíč Znojemská 1032/25, 674 01 Třebíč, 

 tel.  730 809 065,  e-mail : ofstrebic@seznam.cz 



 

 
7 

II. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 
 Čl. 1 – Řízení soutěží 
 

Soutěže řídí sportovně technická komise OFS Žďár n.Sáz. /dále STK/ se 

sídlem ve Žďáru nad Sázavou.  
 

 Čl. 2 – Pořadatel utkání 
 

Pořadatelem utkání je oddíl /klub/ uvedený v rozlosování podzimní části 

soutěže na prvním místě, pro jarní část soutěže platí obrácené pořadí. 

Pořadatelství v soutěži přípravek platí dle rozlosování. 

 

 Čl. 3 – Termíny utkání 
 

Povinnosti účastníků soutěží týkající se termínů, hlášení utkání, začátků 

utkání a nastoupení k utkání jsou upraveny v Soutěžním řádu FAČR – 

hlava II, § 8.. 

 

 STK vydává termínovou listinu zvlášť pro podzimní a jarní část 

mistrovských soutěží. Pro podzimní část soutěží 2015/2016 platí 

termíny utkání, které jsou uvedeny v termínové listině. Pro jarní část 

soutěží 2015/2016 bude vydána nová termínová listina s úředními 

začátky. V případě příznivých klimatických podmínek může řídící 

orgán soutěží nařídit předehrání úvodního jarního kola (kol) 

jednotlivých soutěží. 

 

 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 informačního systému nejpozději 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 
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stanoven pro soutěžní ročník, a to 15 dnů ode dne prvního soutěžního 

utkání příslušné části soutěže – SŘ FAČR, hlava II, § 8. 

 

 Dorostenecké předzápasy začínají 3 hodiny  před úředně stanoveným 

začátkem dospělých. Dopolední zápasy dorostu mohou začít nejdříve 

v 9.00 hodin. 

 

 Dopolední utkání žáků mohou být zahájena nejdříve v 9.00 hodin.  

Hrají-li první utkání starší žáci, musí být začátek utkání mladších 

stanoven 1 hodinu 45 minut po úředním začátku starších žáků. Hrají-li 

první utkání mladší žáci, musí být utkání starších žáků stanoveno 1 

hodinu 30 minut po úředním začátku mladších žáků. 

V případě, že je soutěžní utkání žáků hráno jako předzápas, musí být 

začátek soutěžního utkání stanoven minimálně 105 minut dříve než 

hlavní soutěžní utkání.  

 

 Dopolední utkání starších nebo mladších přípravek mohou začít 

nejdříve v 9.00 hodin. 

 

 K zajištění regulérnosti soutěže může STK stanovit pro některá utkání 

jednotné termíny a začátky, zejména v závěrečných kolech. Tento bod 

platí pro všechny soutěže i kategorie. 

 

 O odvolání utkání v případě mimořádně nepříznivých klimatických 

podmínek  rozhoduje řídící orgán soutěže. Zjistí-li  pořádající  oddíl,  

že  přes  veškerou  snahu  není  schopen při těžkých klimatických 

podmínkách uvést hrací plochu do  takového  stavu,  aby   se  stala  

regulérní  pro  sehrání  mistrovského  utkání s návazností na možnosti  

Soutěžního řádu fotbalu  jsou tyto  možnosti přeložení  utkání po 

dohodě s řídícím svazem. 

 

Možnost A ( v den utkání): 

 V  den utkání  rozhoduje o  způsobilosti hrací  plochy pouze 

delegovaný rozhodčí utkání + určené osoby VV OFS. 

 Utkání nelze z časových důvodů odvolat. 

 Postupuje se podle Pravidel fotbalu a Soutěžního řádu fotbalu. 

 Vyplňuje se Zápis o utkání dle podmínek pro řádné vyplnění zápisů. 
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Možnost B (den před utkáním): 

 Jeden  den před  utkáním lze  odvolat se  souhlasem  řídícího svazu 

mistrovské utkání  za dodržení následujících podmínek:  

 jedním členem řídícího svazu  nebo jedním členem STK , který je 

uveden v Rozpisu soutěže. 

 Zjistí-li funkcionáři  svazu, že hřiště nebude pro mistrovské  utkání 

způsobilé a  pořádající oddíl využije možnosti  odložení  utkání,  musí  

splnit oddíly následující  povinnosti: 

 

Povinnosti pořádajícího oddílu: 

 Sepsat Zápis o provedené kontrole hrací plochy dle přiloženého 

formuláře včetně razítka a všech podpisů. 

 Oznámit  ihned telefonicky tuto zprávu soupeři dle seznamu   

organizačních pracovníků oddílů,  který je uveden v Rozpisu soutěží a 

dohodnout se s ním na náhradním termínu utkání. 

 Informovat telefonicky předsedu STK.  V jeho  nepřítomnosti tuto 

skutečnost  sdělit  sekretáři OFS. Oznámit mu nový dohodnutý termín 

sehrání utkání. 

 Informovat telefonicky obsazovací úsek komise rozhodčích p. 

R.Harvánka mobil 603 290 218, který zajistí odvolání rozhodčích 

utkání. 

 Provést vyúčtování cestovních náhrad  členům řídícího svazu nebo 

členům STK, které bude uvedeno na Zápisu o provedené kontrole 

hrací plochy. 

 

Povinnosti hostujícího oddílu: 

 Potvrdit telegramem,e-mailem pořádajícímu oddílu obdrženou zprávu 

 Informovat telefonicky předsedu. V jeho  nepřítomnosti tuto 

skutečnost  sdělit  sekretáři STK. Oznámit mu nový dohodnutý termín 

sehrání utkání. 

 Výše uvedené  podmínky jsou závazné pro  oba oddíly pro odložení 

utkání, které není možné sehrát pro nezpůsobilý terén.  

 Oba oddíly jsou povinny se dohodnout na náhradním termínu a tento 

termín oznámit STK. 

 Další postup dle SŘ FAČR. Jakékoliv  nedodržení  tohoto   

stanoveného  postupu a nesplnění povinností oddílů bude považováno  

za svévolně nesehrané utkání nebo svévolně  přeložené  utkání.  Pak  

se  oddíl  nebo  oddíly vystavují  hracím důsledkům a disciplinárnímu  
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řízení. Dále pak  podle   míry   zavinění   budou   nesprávně  

postupující  oddíly postihovány   dle  Rozpisu   soutěží za narušování  

regulérnosti  soutěže. 

     

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 5). Případné 

zranění hráčů není považováno za nemoc a nebude do počtu sedm 

(pět) započítáno.  

 

Při odesíláni korespondence mohou kluby využít e-mailu 

ofszdar@seznam.cz . 

 

Čl. 4 – Místa utkání 
 

1. Jednotlivá utkání se hrají na hřištích účastníků soutěže, které jsou 

uvedeny v rozlosování soutěží na prvních místech, pokud vyjímka 

nebo STK neurčí jinak. 

 

2. Hrát se může pouze na hřištích, schválených STK OFS Žďár n.Sáz.. 

Hrací plocha pro přípravky je výhradně tráva. Nově zbudovaná hřiště 

s umělým trávníkem nové třetí generace, na něž klub obdrží písemné 

atestační osvědčení  od FAČR, může být používáno ke všem 

soutěžním utkáním mládeže i dospělých v rámci soutěží OFS Žďár 

n.Sáz.. 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. 

   

3. V případě, že oddíl má k soutěžním utkáním 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 
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od začátku jarní části do 15. dubna - pořádající oddíl 

od 15. dubna - delegovaný 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. 

 

 Kontrolu náležitosti hřišť provádí STK, rozhodčí a delegáti svazu. 

 V případě nesplnění těchto náležitostí bude oddíl upozorněn 

s uvedením termínu, do kterého musí nedostatky odstranit. Pokud tento 

požadavek oddíl nesplní, přikročí STK k uložení pořádkové pokuty. 

 

 Čl. 5 – Účastníci soutěží 
 

Jednotlivá  družstva  jsou  zařazena   podle  své  výkonnosti, věkových  

kategorií  a  rozhodnutí  řídícího  svazu  do  soutěží řízených VV OFS. 

Toto zařazení je uvedeno v rozlosování soutěží, které je  součástí tohoto 

Rozpisu  soutěží. Losovací čísla  byla přidělena  podle požadavků  oddílů, 

avšak  přednostně účastníkům   vyšších  soutěží  a   oddílům s větším 

počtem družstev  v okresních soutěžích. 

 

Pro účastníky okresního přeboru mužů se stanovují tyto podmínky: 

a) dvě mládežnická družstva zapojená do soutěží 

b) dvě samostatné kabiny pro družstva 

c) oddělená kabina pro rozhodčího 

d) hygienické zařízení (koupelna s vodou + WC) 

e) zastřešené lavičky  pro  8  osob v celkové délce 400cm s řádně  

vyznačenou hrací plochou a vyznačenými technickými zónami, které 

musí odpovídat příloze B Pravidel fotbalu,  

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

      pod.)     

 

Pro účastníky OS mužů III. třídy se stanovuje povinnost:  

a) mít jedno mládežnické družstvo. 

b) ostatní podmínky stejné jako u okresního přeboru mužů          
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Pro účastníky OS mužů  IV. třídy: 

a) nemusí mít žádné mládežnické družstvo. 

b) ostatní podmínky stejné jako u okresního přeboru mužů 

 

Pokud řídící orgán soutěže zjistí nedostatky oddílů v uložených 

podmínkách, bude dle závažnosti situace předepsáno vysoké 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. 6 – Předpisy 

 

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

Povinností účastníků soutěže je sledování Úřední desky – součást Portálu, 

jejímž prostřednictvím je FAČR oprávněn doručovat svým členům 

rozhodnutí příslušných orgánů, úřední zprávy OFS a jiná oznámení.  

 

Pravidla pro soutěže žáků 8 + 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 8 hráči a brankařem. Minimální počet hráčů do 

utkání je 6 (5 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. 

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. 
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Ofsajd: Pravidlo o ofsajdu platí v plném rozsahu. Utkání nelze odehrát 

bez asistentů rozhodčího nebo bez oddílových pomezních rozhodčích 

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. 
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Pravidla pro mladší žáky  

Mladší žáci hrají podle pravidel fotbalu s těmito odlišnostmi : 

Hrací plocha: Hraje se na polovině hrací plochy. Vymezení hřiště je 

pomocí nízkých met barevně odlišených v místech vymezující pokutové 

území a půlku hřiště. PÚ je vymezeno 15 x 5 m. Značka PK je ve 

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

Počet hráčů: Hraje se s 7 hráči v poli a brankářem. 

Hrací doba: 2 x 30 minut s 15 minutovou přestávkou. 

Míč: Hraje se s míčem velikosti č. 4 (v případě, že nebude k dispozici, 

musí být sehráno i s míčem jiné velikosti).   

Branky: Přenosné branky s rozměry 5 x 2 m. 

Střídání hráčů: Střídání může být prováděno hokejovým způsobem i 

v nepřerušené hře. Je nepřípustné, aby se hráč nastupující na hrací plochu 

zapojil do útočné nebo obranné akce svého družstva místo, hráče, který 

hrací plochu opustil v úplně jiném místě, než se právě odehrávala hra. 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, vykáže z hrací plochy. 

Hru naváže nařízením nepřímého volného kopu v místě, kde byl míč 

v okamžiku přerušení hry. 

Ostatní pravidla jsou stejná jako u mladších přípravek s následujícími 

odlišnostmi: 

Při provádění volných kopů musí být hráči soupeře nejméně 5 m od místa 

rozehrání kopu (to nemusí být vždy totožné s místem přestupku). 

Brankář nesmí chytit přihrávku od svého spoluhráče („malá domů“) 

rukama. Pokud tak učiní, jedná se o porušení pravidel a je nařízen 

pokutový kop.  

Autové vhazování se provádí vhozením míče od postranní čáry v místě, 

kde míč opustil hrací plochu. 

Rozhodčí: Rozhodčí je delegovaný KR. 
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Upřesnění: Vyhrazení místa pro střídání – technická zóna – v místech za 

podélnou pomezní čárou. V tomto prostoru se mohou zdržovat pouze 

osoby, uvedené v zápise o utkání. 

Doporučení: V prostoru pro střídání umístit přenosné lavičky pro hráče a 

trenéry. 

Rodiče a doprovod hráčů nesmí vstupovat na hrací plochu, ani stát 

v prostoru pro střídání. 

 

Pravidla pro starší přípravky  

Starší přípravky hrají podle pravidel fotbalu s těmito odlišnostmi : 

Hrací plocha: Hraje se na polovině hrací plochy. Vymezení hřiště je 

pomocí nízkých met barevně odlišených v místech vymezující pokutové 

území a půlku hřiště. PÚ je vymezeno 15 x 5 m. Značka PK je ve 

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

Počet hráčů: Hraje se s 6 hráči v poli a brankářem. 

Hrací doba: 2 x 25 minut s 15 minutovou přestávkou. 

Míč: Hraje se s míčem velikosti č. 3 nebo č. 4 (v případě, že nebude 

k dispozici, musí být sehráno i s míčem jiné velikosti).   

Branky: Přenosné branky s rozměry 5 x 2 m. 

Střídání hráčů: Střídání může být prováděno hokejovým způsobem i 

v nepřerušené hře. Je nepřípustné, aby se hráč nastupující na hrací plochu 

zapojil do útočné nebo obranné akce svého družstva místo, hráče, který 

hrací plochu opustil v úplně jiném místě, než se právě odehrávala hra. 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, vykáže z hrací plochy. 

Hru naváže nařízením volného kopu v místě, kde byl míč v okamžiku 

přerušení hry. 

Ostatní pravidla jsou stejná jako u mladších přípravek s následujícími 

odlišnostmi: 

Při provádění volných kopů musí být hráči soupeře nejméně 5 m od místa 

rozehrání kopu (to nemusí být vždy totožné s místem přestupku). 
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Brankář nesmí chytit přihrávku od svého spoluhráče („malá domů“) 

rukama. Pokud tak učiní, jedná se o porušení pravidel a je nařízen 

pokutový kop.  

Autové vhazování se provádí vhozením míče od postranní čáry v místě, 

kde míč opustil hrací plochu. 

Rozhodčí: Rozhodčí není delegovaný KR, zavádí se povinnost každého 

týmu mít svého oddílového rozhodčího (řízení na základě domluvy). 

Zápisy o utkání se vypracovávají. V případě nedohody zajistí rozhodčího 

domácí oddíl. 

Oddílový rozhodčí pro utkání přípravek by měl být starší 18 let, výjímečně 

lze využít rozhodčího staršího 15 let. 

Upřesnění: Vyhrazení místa pro střídání – technická zóna – v místech za 

podélnou pomezní čárou. V tomto prostoru se mohou zdržovat pouze 

osoby, uvedené v zápise o utkání. 

Doporučení: V prostoru pro střídání umístit přenosné lavičky pro hráče a 

trenéry. 

Rodiče a doprovod hráčů nesmí vstupovat na hrací plochu, ani stát 

v prostoru pro střídání. 

 

 

Pravidla pro mladší přípravky : 

Mladší přípravky hrají podle pravidel fotbalu s těmito odlišnostmi :  

Hrací plocha: Hraje se na hrací ploše s rozměry cca 40 x 25 m. Vymezení 

hřiště je pomocí nízkých met barevně odlišených v místech vymezující 

pokutové území a půlku hřiště. PÚ je vymezeno 13 x 5 m (včetně branky). 

Značka PK je ve vzdálenosti 5 m od středu brankové čáry (na hřišti se 

nevyznačuje).  

Počet hráčů: Hraje se se 4 hráči v poli a brankářem současně na dvou 

hřištích. 

Hrací doba: Hraje se 2 x 25 minut s 15 minutovou přestávkou.  

Míč: Hraje se s míčem o velikosti č. 3 (v případě, že nebude k dispozici, 

musí být utkání sehráno i s míčem jiné velikosti). 

Branky: Přenosné branky s rozměry 3 x 2 m..  
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Střídání hráčů: Střídání může být prováděno hokejovým způsobem i 

v nepřerušené hře. Je nepřípustné, aby se hráč nastupující na hrací plochu 

zapojil do útočné nebo obranné akce svého družstva místo, hráče, který 

hrací plochu opustil v úplně jiném místě, než se právě odehrávala hra. 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, vykáže z hrací plochy. 

Hru naváže nařízením volného kopu v místě, kde byl míč v okamžiku 

přerušení hry. 

Upřesnění dalších pravidel:  

1. Brankář musí po jakémkoli chycení míče míč do 5 s rozehrát  

vyhozením, vykopnutím nebo jej položit na hrací plochu. Pokud by 

brankař míč nerozehrál či nepoložil, vyžádá si míč rozhodčí a podá jej 

druhému týmu na středovou čáru. V této situaci by měl rozhodčí 

postupovat tolerantně a brankáře nejdříve upozornit, aby míč rozehrával 

dříve. 

U mladších přípravek může brankář chytit rukama malou domů.  

2. Kroky brankáře se v pokutovém území nepočítají. 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 PK. 

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.  

V případě, že míč od brankáře přejde přes půlící čáru, jedná se o přestupek 

a hra se navazuje přímým volným kopem ze středové čáry.  

4. Osobní tresty se hráčům přípravek neudělují. Při nesportovním chování 

či hrubém zákroku může rozhodčí hráče dočasně vyloučit na 5 min, jeho 

místo smí zaujmout další hráč.  

Standardní situace:  
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Všechny prováděné volné kopy jsou přímé. Při provádění volných kopů 

musí být hráči soupeře nejméně 3 m od místa rozehrání kopu (to nemusí 

být vždy totožné s místem přestupku).   

Při volných kopech neplatí branka dosažená přes půlku hřiště (ani vlastní), 

pokud se míče nedotkne jiný hráč. Pozor v samotné hře branka přes 

půlku platí! 

Autové vhazování se provádí rozehráním nohou nebo vyvedením míče do 

hřiště z místa, kde opustil hrací plochu. Před zahájením musí hráč na míč 

šlápnout, čímž dává pokyn, že zahajuje hru. Nejbližší bránící hráč musí být 

vzdálen minimálně 3 m od rozehrávajícího či vyjíždějícího hráče. 

Rohové kopy jsou rozehrávány z rohu hřiště.    

Rozhodčí: Rozhodčí není delegovaný KR, zavádí se povinnost každého 

týmu mít svého oddílového rozhodčího (řízení na základě domluvy). 

Zápisy o utkání se vypracovávají. V případě nedohody zajistí rozhodčího 

domácí oddíl. 

Oddílový rozhodčí pro utkání přípravek by měl být starší 18 let, výjímečně 

lze využít rozhodčího staršího 15 let. 

Upřesnění: Vyhrazení místa pro střídání – technická zóna – v místech za 

podélnou pomezní čárou. V tomto prostoru se mohou zdržovat pouze 

osoby, uvedené v zápise o utkání. 

Doporučení: V prostoru pro střídání umístit přenosné lavičky pro hráče a 

trenéry. 

Rodiče a doprovod hráčů nesmí vstupovat na hrací plochu, ani stát 

v prostoru pro střídání. 

 

 Čl. 7 – Působení hráčů ve věkových kategoriích 

 

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

Kategorie mládeže  

- přípravka mladší 

- přípravka starší  

- mladší žáci 

- starší žáci 

- mladší dorost 

- starší dorost 
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V mládežnických družstvech jsou oprávněny startovat dívky o jeden 

rok starší než mládež zařazena do věkových kategiií, a to až do 

kategorie žáci starší.  

 

2. 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        

 

3. 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.  

 

4. V mistrovských soutěžích OFS Žďár n.Sáz.je možno v mládežnických   

soutěžích provádět opakované střídání (do úrovně starších žáků 

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.   
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 Výměna hráčů musí být oznámena HR 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 HR 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. 

 

5. 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.  

 

6. V soutěžním utkání  může v družstvu nastoupit 5 hráčů, kteří jsou 

občany cizího státu. Netýká se soutěží přípravek, kde neplatí žádné 

omezení. 

7. Počty střídaných hráčů v utkání : 

soutěže dospělých – 5 hráči, 

soutěže dorostu –     5 hráčů,  

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

 

 Čl. 8 – Zápis o utkání 

 

1. 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. 

2. Zápis o utkání se pořizuje přímo ve specializované aplikaci 

elektronického informačního systému pro zpracování elektronického 

zápisu o utkání. 
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3. 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. 

4. 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. 

5. Nezpracuje-li klub zápis o utkání v elektronickém informačním 

systému bez závažného důvodu, bude řídícím orgánem soutěže 

potrestán uložením pořádkové pokuty. 

 

6. Příprava zápisu o utkání : 

1) 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.        

   

2) Stejný postup provede administrátor hostujícího družstva dle bodu l. 

3) Rozhodčí utkání nejdříve 15 minut před úředně stanoveným    začátkem 

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 
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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. 9 – Podmínky účasti v soutěžích 

 

 Všichni musí být členy FAČR s platným ID číslem, vedoucí mužstva 

musí mít k dispozici aktuální listinu hráčů. 

 Součástí  tohoto rozpisu  je adresář  oddílů se  správnými názvy 

oddílů. 

 V případě nejasností nebo zjištění rozdílu v oddílech, čase nebo RS je 

oddíl povinen okamžitě kontaktovat řídící orgán soutěže.  

 Lékařské  prohlídky  si  eviduje   každý  oddíl  sám a je zodpovědný za 

jejich platnost.  Záznam  o  prohlídce musí být uložen u oddílu, může 

být jednotlivě pro každého hráče nebo hromadně. Řídící orgán soutěže 

může provádět kontrolu lékařských prohlídek u oddílů dle SŘF. 

 

 Čl. 10 – Soupiska 

 

1. Soupiska družstva je doklad, který určuje příslušnost hráčů k družstvu 

členského klubu.  

 

2. Na soupisku družstva lze zařadit pouze hráče z centrální evidence 

členství členského klubu dle příslušné věkové kategorie. 

 

3. 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. 

 

4. Soupiska družstva se vyhotovuje vždy k jednotlivé části soutěžního 

ročníku, a to vždy nejpozději 7 dnů před zahájením jednotlivé části 

soutěže.  

 

5. Změny v soupisce  družstva je administrátor členského klubu oprávněn 

provádět pouze  před začátkem jednotlivé části soutěžního ročníku. 
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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. 

 

6. Členské kluby, které mají v jedné věkové kategorii pouze jedno 

družstvo přihlášené do soutěže, soupisku tohoto družstva  

v elektronickém informačním systému nevyplňují. 

 

7. Členské kluby, které mají v jedné věkové kategorii více družstev 

přihlášených do různých soutěží, nepřekládají soupisku družstva 

přihlášeného do nejnižší soutěže.  

 

8. 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.  

  

9. Hráč uvedený na soupisce musí nastoupit nejméně VE DVOU 

UTKÁNÍCH a vždy minimálně POLOČAS za družstvo, na jehož 

soupisce je uveden. U kategorie přípravek minimálně ve třech 

turnajích. 

 

  

 

 Čl. 11 – 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 25 minut 

 

 



 

 
24 

 Čl. 12 – Povinnosti a práva pořadatele utkání 
 

Práva a povinnosti členů FAČR – viz SŘ FAČR, hlava II, § 29-42 a SŘ 

FAČR – zvláštní část (Práva a povinnosti členů FAČR se zvláštními 

právy a povinnostmi před zahájením utkání).   

 

1. Hlavní pořadatel musí být při všech mistrovských utkáních soutěží 

OFS Žďár n.Sáz. oblečen do vesty s vyznačením „HLAVNÍ 

POŘADATEL“. Neplnění tohoto nařízení bude řešeno pořádkovou 

pokutou.  

      Počet pořadatelů v soutěžích OFS Žďár n.Sáz.: 

      a)     4  při utkáních dospělých, 

      b)     3  při utkáních dorostu, žáků a přípravek 

 

2. Organizátor utkání zabezpečí pro delegáta svazu vymezené místo 

s dobrým výhledem na hrací plochu a celý prostor hřiště . 

 

3. Oddílům se doporučuje uzavřít s místními útvary Policie ČR prováděcí 

smlouvy ve smyslu Dohody mezi Policií České republiky a FAČR. 

Tato dohoda, příslušné pokyny a SŘ jsou podkladem pro vypracování 

„Organizačního řádu pořadatelské služby“, který je nezbytný pro 

organizování utkání vzhledem k zajištěnosti bezpečnosti diváků a 

ochraně hráčů, rozhodčích, delegátů a zástupců FAČR nebo OFS. 

Tento Organizační řád musí být schválen STK a pořadatel ho musí 

předložit na požádání rozhodčího, delegáta svazu nebo kontrolního 

orgánu. Dále v souladu se zákonem č. 274/2008 Sb. o podpoře sportu 

je povinnost mít vypracován Návštěvní řád.  

 

4. Organizátor utkání zabezpečí, že v areálu stadionu nebudou 

prodávány a distribuovány nápoje ve skle (vymezení pojmů – viz 

PF str. 9 odborné pojmy). 

 

5. Organizátor utkání musí mít k dispozici formulář 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,  
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rozhodčí (delegáty) čisté, dostatečně velké, uzamykatelné šatny, které 

jsou vybaveny věšáky a umožnit jim řádně se umýt. 

 

6. Organizátor utkání zajistí zdravotní službu s potřebným vybavením 

pro první pomoc.    

 

7. Pro hostující hráče, rozhodčí či delegáta svazu je organizátor utkání  

povinen zajistit vhodné občerstvení odpovídající hygienickým 

předpisům. 

 

8. Funkcionáři na lavičkách musí být řádně označeni výrazným a 

nezaměnitelným způsobem. 

 

9. Organizátor utkání je povinen v soutěžních utkáních dospělých zajistit 

pořadatele u laviček pro hráče družstev, který v závěru 1. a 2. poločasu 

dle pokynů rozhodčích oznámí pomocí čísel minimální nastavení doby 

hry. Dále oznamuje střídání hráčů obou družstev. 

 

 Čl. 13 – Hodnocení výsledků 

 

Řídí se  ustanovením SŘ FAČR, hlava II, § 14. 

 

 Čl. 14 – Protesty   
 

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

 

 Čl. 15 – Doprava k utkání 
 

STK projedná neúmyslný opožděný nástup družstva k utkání nebo jeho 

nedostavení se vůbec : 

a) dodrží-li družstvo ostatní ustanovení SŘ FAČR,  

b) předloží-li družstvo potvrzení orgánu Policie nebo Obecního úřadu 

a řádné potvrzení provozovatele vozidla o poruše během cesty. 

Samotné potvrzení provozovatele dopravy STK neuzná, 

c) pouze oddíl, který se nedostavil k soutěžnímu utkání, je povinen 

zaslat na STK do 48 hodin zprávu s odůvodněním, proč se k utkání 

nedostavil. 
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 Čl. 16 – Nemistrovské soutěže a přátelská utkání  
 

Řídí se ustanovením SŘ FAČR hlava II, § 43. Nesmí být být narušeny 

termíny mistrovských a pohárových utkání. 

 

 Čl. 17 – Postupy a sestupy 

 

Postupy a sestupy z jednotlivých soutěží se řídí ustanovením SŘ FAČR 

hlava II, § 19 - 21 a dále RS OFS Žďár nad Sázavou.  

Celkový počet postupujících a sestupujících družstev je závislý na počtu 

sestupujících družstev z vyšší soutěže a celkového počtu postupujících 

družstev z nižší soutěže.  

 

POSTUPY a SETUPY 

 

 Z OP postoupí  první družstvo do I.B třídy krajských soutěží. Toto 

platí pro všechny soutěže. 

 Postup do I.B třídy bude podmíněn dalšími požadavky, které 

dodatečně vyhlásí KFS Vysočina. 

 Z okresní soutěže postoupí do OP jedno mužstvo, pokud splňují SŘF. 

 Ze IV. třídy postoupí do OS vítěz skupiny A a vítěz skupiny B. 

 Z okresního přeboru a okresní soutěže sestoupí  vždy poslední  

družstvo,  

 další sestupy v návaznosti na sestupy z vyšších soutěží. 

 Povinnost vítěze OP. přípravek starší zúčastnit se turnaje vítězů OP v  

působnosti KFS Vysočina. 

 V případě, že družstva v různých skupinách stejné soutěže obsadí 

sestupová místa, budou sestupující určeni podle SŘ FAČR, hlava II, § 

18 – 21.  

  

 

 Čl. 18 – Tituly a ceny 

 

1. vítězná družstva II. tříd mužů, dorostu, žáků a starších přípravek 

získávají titul PŘEBORNÍK OKRESU, věcnou odměnu a diplom. 

2. vítězná družstva III. a IV. třídy získávají věcnou odměnu a diplom. 
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 Čl. 19 – Rozhodčí 
 

1. Rozhodčí deleguje k jednotlivým utkáním KR OFS Žďár nad Sázavou  

v souladu s elektronickým informačním systémem. Vždy platí 

poslední delegace.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. V případě, že dojde k odložení mistrovského nebo pohárového utkání, 

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 vedoucímu 

obsazovacího úseku KR OFS Žďár nad Sázavou. 

 

3. Delegovaný rozhodčí 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.     

4. Rozhodčí jsou povinni zaznamenat do zápisu o utkání všechny 

předepsané náležitosti, vyplývající z předpisů FAČR pro elektronické 

vyplňování zápisů o utkání.  

 

5. 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. 

 

6. Rozhodčí jsou povinni oznámit určenému pořadateli před uplynutím 

řádné hrací doby v 1. a 2. poločase dobu, o kterou nastaví dobu hry. 

Příslušný pořadatel zvednutím tabulky takto oznámenou dobu 

nastavení hry zveřejní. 

 

7. Všichni rozhodčí jsou povinni mít k dispozici k řízení utkání černé 

dresy. 

 

8. náležitosti rozhodčích: 

 

 doprava vlastním motorovým vozidlem nejkratším směrem k utkání    

5,- Kč/km 
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 Čl. 20 – Delegáti a dohlížecí orgány 

 

1. Delegovaný delegát je povinen se dostavit k utkání nejpozději 60 min. 

před stanoveným začátkem  a představit se pořadateli utkání a 

rozhodčím. Na vyžádání je povinen prokázat svou totožnost průkazem 

delegáta. 

 

2. Delegát OFS Žďár nad Sázavou se řídí „Zásadami pro činnost delegáta 

OFS Žďár nad Sázavou“ a SŘ FAČR, zvláštní část, hlava I, § 52. 

 

3. Delegátům náleží odměna dle sazebníku FAČR. 

 

 Čl. 21 – Kvalifikace trenérů 

 

V zájmu zachování odpovídající úrovně tréninkového procesu a kvality 

soutěží, musí být funkce trenérů družstev zařazených do soutěží OFS 

Vysočina obsazeny následovně : 

družstva mužů trenér licence C 

družstva mládeže  trenér licence C. 

 

III. JINÁ OPATŘENÍ K ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ 
 

 Čl. 22 – Předzápasová porada 

 

1.  Porada se koná nejpozději 20 minut před zahájením utkání mužů. Na 

poradě musí být přítomni  delegát svazu (je-li na utkání přítomen), 

delegovaní rozhodčí a asistenti, hlavní pořadatel, vedoucí obou 

družstev.  

 

2. Poradu zahájí delegát svazu. V případě, že není na utkání přítomen, 

poradu zahájí hlavní rozhodčí utkání, projedná tyto záležitosti :   

 a)  seznámí s výsledkem kontroly hrací plochy, laviček náhradníků, 

technické zóny 

 b) barevné rozlišení dresů družstev včetně brankáře 

 c)  určení místa pro rozcvičování náhradníků 

 d) zajištění tabule na střídání, nosítek 

 e) zajištění kontaktu rozhodčích a delegáta svazu s hlavním 

pořadatelem utkání. 
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IV. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO 

ŘÍZENÍ 
 

 

 Čl. 23 – Působnost disciplinární komise 

 

1. Disciplinární komise OFS projednávají disciplinární přečiny, k nimž 

došlo v rámci anebo v souvislosti se soutěžemi řízenými OFS Žďár 

n.S. V souladu s DŘ projednává DK i disciplinární přečiny rozhodčích 

a delegátů svazu zařazených na nominačních listinách soutěží OFS 

Žďár n.S. 

 

2. Pravomoc DK OFS Žďár n. Sáz. se v průběhu soutěžního ročníku 

2015/2016 vztahuje na všechny účastníky soutěží, a to i na vítěze 

krajského přeboru a družstva  sestupující do okresních fotbalových 

soutěží a to až do termínu 30. června 2016. 

 

 

 Čl. 24 – Povinnosti vedoucího družstva 

 

1. 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. 

 

2. Členský klub je oprávněn podat protest za podmínek stanovených 

Procesním řádem. 

 

3. 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. 
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 Čl. 25 – Základní povinnosti oddílu v disciplinárním řízení 

 

1. Za každý disciplinární přečinu se stanovuje povinnost uhradit 

poplatek. Poplatek bude účtován sběrnou fakturou. Poplatky za 

projednání disciplinárního řízení a odvolání jsou: 
 

Soutěž                      Výše poplatku               Výše poplatku za         Poplatek za  

                                 za projednání                podání odvolání           odůvodnění         

                                                                     rozhodnutí 

 

a) soutěže mužů       150,- Kč                    1.500,-Kč                  800,-Kč 

b) soutěže mládeže   100,- Kč                    1.000,-Kč                 500,-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 
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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 střědu v 16.00 hodin do sídla sekretariátu OFS Žďár nad 

Sázavou. 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 Žďár 

nad Sázavou 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 
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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. 

 

 

 

V. HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI 
 

 Čl. 26 – Mistrovské soutěže  
 

1. Mistrovská utkání hrají družstva na své vlastní náklady. Nezbytné 

sportovně technické výdaje (zejména rozhodčí, delegáty, pořadatele 

apod.) hradí pořádající oddíl. 

2. Pokud mistrovské utkání nebude sehráno a družstva se nedohodnou                   

o finančním vyrovnání, platí následující : 

 

Nenastoupí-li jeden ze soupeřů k mistrovskému utkání a neprokáže-li 

objektivní důvody k nenastoupení, uhradí soupeři paušální náhradu 

na úhradu vzniklých nákladů ve výši 1.500,- Kč u všech soutěží a 

kategorií. Ve stanoveném termínu  úhrady je  oddíl povinen  předložit 

komisi  STK doklad  o zaplacení. Pokud  tak neučiní,  bude  oddíl  
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postižen peněžitým  plněním ve  prospěch VV OFS Žďár nad Sázavou 

ve výši 500,-Kč. 

Pokud bude utkání odloženo z objektivních příčin a jeho odložení 

oznámeno soupeři 24 hodin před utkáním, nárok na paušální náhradu 

nevzniká. 

Poskytování náhrad při nesehrání soutěžního utkání se řídí tímto 

postupem :    

Při nesehrání utkání z důvodu nezpůsobilého terénu uhradí pořádající 

oddíl hostujícímu družstvu polovinu cestovného na utkání v náhradním 

termínu, které se vypočítá vynásobením vzdálenosti sídel obou oddílů 

udané v kilometrech paušální částkou 20,- Kč za kilometr. Počet km se 

bere jen za jednu cestu. 

 

5. V ostatních případech a při sporech oddílů  o  náhradách cestovného 

rozhoduje řídící orgán soutěží. 

6. Odhlásí-li oddíl družstvo ze soutěže po podání přihlášky a před 

losovacím aktivem, propane startovné ve prospěch VV OFS 
 

7. Odhlásí-li oddíl družstvo ze soutěže před  losováním nebo během 

losování, propadne startovné ve prospěch VV OFS a bude předepsáno 

peněžité plnění  ve výši 3.000,-Kč.  

 

Družstvo, které vystoupí nebo bude vyloučeno z rozehrané soutěže  

uhradí  ve prospěch  VV OFS  Žďár n.S.  peněžité plnění  ve výši 

5.000,-Kč a dále bude postupováno dle SŘF § 7, odst. 2 s peněžitým 

plněním do 10.000,-Kč dle § 7, odst. 3 SŘF a dále uhradí paušální 

částku 2.000,-Kč za každé odehrané utkání, jako náhradu jízdného za 

již odehraná mistrovská utkání, kde toto uplatní příslušný klub na 

odstoupivším klubu.  
 

 8. Postih družstev za udělení žlutých karet v jednom utkání : 
 

4 ŽK …………………. 300,- Kč 

       5 ŽK …………………. 400,- Kč 

6 ŽK …………………. 500,- Kč 

7 ŽK …………………. 600,- Kč 

8 ŽK …………………. 700,- Kč. 
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 9. Startovné v soutěžním ročníku 2015/2016 je poplatek, jako nevratné 

plnění za start družstva v soutěži. Poplatek je určen k úhradě nákladů v 

soutěži za ročník. Pro ročník 2015-2016  se stanovuje ve výši 500,-Kč za 

oddíl. 

 

10. Poplatky – termíny utkání : 

 

 změna utkání uložená do elektronického systému méně než 17 dní 

před původně stanoveným termínem  100,- Kč 

 změna utkání uložená do elektronického systému méně než 10 dní 

před původně stanoveným termínem utkání 300,- Kč. 

 

11.  Pořádkové pokuty dle čl. 10 soupisky – nedodržení odstavce 9 : 
  

za 1. hráče     200,- Kč 

za 2. hráče     400,- Kč (tedy celkem 600,-Kč) 

za 3. hráče     600,-Kč (tedy celkem 1200,-Kč) 

za 4. hráče     800,-Kč (tedy celkem 2000,-Kč) 

za 5. hráče   1000,-Kč (tedy celkem 3000,-Kč)  
 

12. nepředložení soupisky do termínu                   100,- Kč 

13. nesprávné vyplnění soupisky                          100,- Kč 

14. nezaslání  ZoU v termínu                     100,- Kč 

15. opakované nezaslání zápisu z utkání atd.       200,- Kč 
16. nedostatečně připravené hřiště- kabiny                100,- Kč 

17. za neuhrazení faktury k opakovanému utkání 

                  1. případ                                                      200,- Kč 

                  2. případ                                                   400,- Kč 

18. špatná pořadatelská služba                                100-500,- Kč 

19. nesplnění úkolů VV OFS                                    100-500,- Kč 

20. nedovolené čerpání čekací doby                       100-300,- Kč 

21.přestupky proti ustanovení SŘ, Rozpisu soutěží a ostatním platným 

fotbalovým normám a nařízením řídících orgánů soutěží budou 

trestány do výše 10.000,- Kč /SŘ FAČR, hlava I, §7/. 
  

 Čl. 27 – Rozhodčí a delegáti – odměny    
 

1. Odměňování rozhodčích a delegátů – viz Rozpis soutěží – sazebník 

odměn. Finanční náhrada přísluší také rozhodčímu (rozhodčím), kteří 
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nejsou k utkání delegováni, ale v případě nedostavení se delegovaného 

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

 

2. Náhradami se rozumí cestovní výdaje, kterými jsou jízdné. 

 

3. Pokud není utkání sehráno náleží rozhodčímu a delegátovi cestovné. 

 

4. Je-li utkání po jeho zahájení předčasně ukončeno z jakýchkoli důvodů, 

přísluší rozhodčímu odměna v plné výši. 

 

5.   Příslušné odměny se nevyplácí v hotovosti, ale budou zaslány na účty  

      rozhodčím v souladu s novým elektronickým systémem. 

 

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Tento Rozpis je nedílnou součástí SŘ FAČR F platného pro soutěžní 

ročník 2015/2016. VV Okresního fotbalového svazu Žďár nad 

Sázavou si vyhrazuje právo provádět v průběhu soutěží příslušná 

opatření zajišťující regulérní průběh soutěží. 

 

2. Všechni účastnící soutěží, rozhodčí i delegáti jsou povinni řídit se 

všemi platnými předpisy FAČR, jejichž platnost je od 1.7.2015 a dále 

případnou modifikací předpisů, které jsou v kompetenci OFS.     

  

 

 

 

 

  

Jaroslav Beneš v.r.                                                                      v.r. 

předseda VV OFS Žďár n.S.                         předseda STK OFS Žďár n.S. 
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VII. SAZEBNÍK ODMĚN ROZHODČÍCH 
 
        

Druh soutěže 
Utkání mistrovské 

Utkání přátelské, 
turnaje, normální 

hrací čas 

Utkání přátelská, 
turnaje, zkrácený 

hrací čas 

HR AS HR AS HR AS 

Soutěže řízené krajskými fotbalovými svazy  

DOSPĚLÍ 

výběry KFS     250 150 80 50 

kraj. přebor 900 600 150 100 80 50 

I. A třída 700 450 120 80 60 50 

I. B třída 600 400 100 50 60 50 

DOROST 

výběry KFS     200 100 80 50 

kraj. přebor 400 250 100 50 80 50 

I. A třída 350 250 80 50 60 50 

ostatní dor. 
soutěže 250 150 80 50 60 50 

ŽÁCI 

výběry KFS     200 100 60 50 

KP st. žáků. 300 200 50 30 50 30 

KP ml. žáků 250 200 50 30 50 30 

I. A třída SŽ 250 150 50 30 40 20 

I. A třída MŽ 250 150 50 30 40 20 

ostatní žák. 
soutěže 150 100 50 30 40 20 

minifotbal 100   60   40   

ŽENY 

výběry KFS     80 50 40 30 

Krajská sout. 200 100 40 30 30 20 

 

Soutěže řízené okresními fotbalovými svazy  

DOSPĚLÍ 

výběry OFS     150 80 50 30 

Okr. přebor 500 300 100 50 50 30 

ost. okr. 
soutěže 400 250 80 50 50 30 

DOROST 

výběry OFS     100 50 50 30 

okresní sout. 300 200 60 30 30 20 

ŽÁCI 

výběry OFS     100 50 50 30 

okresní sout. 250 150 50 30 30 20 

minifotbal 100   50   30   

ŽENY 

výběry okr.     40 30 30 20 

okresní sout. 100 50 30 20 30 20 

        

Pohárová utkání HR AR 

Utkání řízená KFS – krajský pohár  500 300 

Utkání řízená OFS – okresní pohár 200 120 

ODMÉNY DELEGÁTŮM – krajské soutěže  400 
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VIII. TERMÍNOVÁ LISTINA – podzim 2015 
   

datum 

MUŽI DOROST ŽÁCI PŘÍPRAVKY 

OP II.třída 

OS III.třída 

OS IV.třída 

sk.A 

OS IV.třída 

sk.B 
OP 

OP žáci 

10+1 

OP žáci 

8+1 

OP žáci 

mladší 

OP přípravka 

starší 

OP 

přípravka 

mladší 

kolo čas 
ko

lo 
čas 

ko

lo 
čas 

ko

lo 
čas 

kol

o 
čas 

Ko

lo 
čas 

ko

lo 
čas 

kol

o 
čas kolo čas 

Ne 9.8. 1. 16:30               

turnaje 

 

termíny 

budou 

stanoveny 

zvláštním 

rozpisem  

Ne 16.8. 2. 16:30               

Ne 23.8. 3. 16:30 3. 16:30 3. 16:30           

Ne 30.8. 4. 16:30 4. 16:30 4. 16:30 1. 13:30 1. 10:00 1. 10:00 1. 10:00 1. 10:00 

Ne 6.9. 5. 16:00 5. 16:00 5. 16:00 2. 13:00 2. 10:00 2. 10:00 2. 10:00 2. 10:00 

Pá 11.9.           9. 17:00   10. 17:00 

Ne 13.9. 6. 16:00 6. 16:00 6. 16:00 3. 13:00 3. 10:00 3. 10:00 3. 10:00 3. 10:00 

Pá 18.9.           10 17:00   11. 17:00 

Ne 20.9. 7. 15:30 7. 15:30 7. 15:30 4. 12:30 4. 10:00 4. 10:00 4. 10:00 4. 10:00 

Ne 27.9. 8. 15:30 1. 15:30 8. 15:30 5. 12:30 5. 10:00 5. 10:00 5. 10:00 5. 10:00 

Po 28.9.             9. 16:00 12. 16:00 

Ne 4.10. 9. 15:00 2. 15:00 9. 15:00 6. 12:00 6. 10:00 6. 10:00 6. 10:00 6. 10:00 

Ne 11.10. 10 15:00   1. 15:00 7. 12:00   7. 10:00 7. 10:00 7. 10:00 

Pá 16.10.           11 16:00   13. 16:00 

Ne 18.10. 11 14:30   2. 14:30     8. 10:00 8. 10:00 8. 10:00 

Ne 25.10. 12 14:30             9. 10:00 

Ne 1.11. 13 13:30               
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Příloha k termínové listině: 

- všechny změny a hlášenky zaslané STK do 22.7.2015 budou bezplatné 

- oddíly jsou povinny zasílat elektronicky všechny změny a hlášenky na 

OFS a zároveň soupeři  

- změny provedené ve lhůtě kratší než 17 dnů budou zpoplatněny částkou 

100,-Kč a kratší než 10 dnů částkou 300,-Kč 

- soupisky vložit do systému nejpozději do 7 dnů před prvním utkáním 

 

IX. ADRESÁŘ - KLUBY 
 

 

Použité zkratky: 

S – sekretář, zasílání pošty,  Mob – mobilní telefon, email – elektronická 

pošta 

 

615 0261  TJ Sokol Bobrová 
S:      Mikišková Gabriela  Bobrová 320, 592 55 Bobrová 
email:       gabriela.mikiskova@unet.cz 

      ms.bobrova@tiscali.cz           
Mob:       776 295 987 

 

615 0021  Tělovychovná jednota Jiskra Bohdalec 
S:               Sklenář Jan, Bohdalec 95, 592 55 Bobrová 
email:         tjbohdalec@seznam.cz 
Mob:        728 557 806 

 

615 0031   Sokol Bohdalov 
S:       Ing. Řepa Ladislav, Bohdalov 6, 592 13 Bohdalov 
email:          ladislav.repa@eon.cz 
Mob:        773 909 609  

 

615 0361 Tělovychovná jednota Družstevník Bory  

S:  Vávra Aleš, Bory 65, 594 61 Bory 
email:  alda.w@email.cz 
Mob:  732 736 680 

 

mailto:tjbohdalec@seznam.cz
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615 0401 Tělovychovná jednota Březí - Březské  

S:  Gruber Jiří, Borovník 11, 594 51 Křižanov 
email:  gruberova.vera@seznam.cz  
Mob:  739 051 303 

 

615 0041 Sportovní klub Bystřice nad Pernštejnem  

S:  Bc. Slabý Petr, Dr. Veselého 268, 593 01 Bystřice n.P. 
email:  skbynp@seznam.cz 
Mob:  603 944 748 

 

615 0421 SK Dolní Heřmanice  

S:  Prokeš Jiří, Petráveč 103, 594 01 Velké Meziříčí 
email:  prokes.jirka@seznam.cz  
Mob:  603 477 143 

 

615 0061 TJ Baník Dolní Rožínka, z.s.  

S:  Bartoněk Pavel, Dolní Rožínka 103, 592 51 Dolní Rožínka 
email:  tjbanikdr@seznam.cz 
Mob:  702 007 165  

 

615 0481 Tělovychovná jednota FC Hamry nad Sázavou o.s. 
S:  Svoboda Zdeněk, Hamry nad Sáz., 86,591 01 Žďár nad S. 
email:  zdenalsvoboda@seznam.cz  
Mob:  605 723 550 

 

615 0081 Tělovychovná jednota Sokol Herálec  

S:  Okurka David, Herálec 487, 592 01 Herálec 
email:  sokol.heralec@seznam.cz  
Mob:  603 780 926 

 

615 0101 Tělovychovná jednota Sokol Jimramov, o.s.   

S:  Pajkr Jaroslav, nám. Jana  Karafiáta 21, 592 42 Jimramov 
email:  jpajkr@hotmail.cz 
Mob:  604 338 955 

615 0111 TJ Jívoví  

S:  Vala Marian, Jívoví 76, 594 51 Křižanov 
email:  tj.jivovi@gmail.com 
Mob:  603 588 513 

 



 

 
40 

615 0121 SK FC Křižanov  

S:   Klimeš Ivo, Za Branou 453, 594 51 Křižanov 
email:  isan.klimes@gmail.com 
Mob:  737 197 495 

 

615 0131 Tělovychovná jednota Sokol Křoví  

S:  Kvasnica Petr, Křoví 55, 594 54 Křoví 
email:  p.kvasnica@email.cz 
Mob:  724 982 821 

615 0141 Tělovychovná jednota Jiskra Měřín  

S:  Hrad Tomáš, Černická 388, 594 42 Měřín 
email:  fotbalmerin@seznam.cz  
Mob:  723 039 555 

 

615 0151 TJ Moravec   

S:  Černý Martin, Moravec  171, 592 54  Moravec 
email:  zupanostroj@seznam.cz  
Mob.  733 343 868 

 

615 0161 SK Pernštejn Nedvědice  

S:  Ing. Vejrosta Pavel, Nedvědice 370, 592 62 Nedvědice 
email:  skpernstejnnedvedice@seznam.cz, 

vejrostapavel@seznam.cz  
Mob:  728 715 529 

 

615 0171 TJ Nová Ves u Nového Města na Moravě  

S:  Šandera František, Nová Ves 97,592 31 Nové Město na  
Moravě 

email:  františek.sandera@seznam.cz  
Mob:  774 786 604 

615 0221 SFK Vrchovina  

S:  Smetana Luboš, Mendlova 1541, 592 31 Nové Město na  
Moravě 

email:  lubos.smetana@unet.cz 
Mob:  604 836 111  

615 0351 FC Olší nad Oslavou  

S:  Seknička Josef, Lavičky 88,594 01 Velké Meziříčí 
email:  SEKNPEPP@seznam.cz  
Mob:  723 338 606 
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615 0191 SK Osová Bítýška  

S:  Večeřa Petr, Záblatí  57, 594 53 Osová Bitýška 
email:  petr.vecera@pbsturbo.eu  
Mob:   776 796 449 

 
 

615 0411 SK Transformátor Počítky  

S:  Šustr František, Počítky 77, 591 01 Žďár nad Sázavou  
email:  frantisek.sustr@cooperstandard.com  
Mob:  724 151 949 

 

615 0201 TJ Pohledec  

S:  Skalník Petr, Pohledec 107, 592 31 Nové Město na  
Moravě 

email:  skalnik.petr@seznam.cz  
Mob:  605 564 089 

 

615 0491 TJ Sokol Polnička  

S:  Kabrda Vladimír, Polnička 133, 591 01 Žďár nad Sázavou 
email:  ladakabrda@email.cz 
Mob:  602 405 822  

 

615 0471 Fotbalový klub TJ Radešínská Svratka o.s.  
S:  Šebek Ladislav, Radešínská Svratka 45, 592 33 

Radešínská Svratka 
email:  laco.seb@seznam.cz 
Mob:  605 786 800 

 

615 0231 Tělovychovná jednota Sokol Radostín nad Oslavou 

S:  Kališ Aleš, Radostín nad Oslavou  249, 594 44  
Radostín nad Oslavou 

email:  kalis.ales@seznam.cz 
Mob:  777 658 284 

 

615 0241 Tělovychovná jednota Sokol Rovečné  

S:  Polách Radovan, Rovečné 124, 592 65 Rovečné 
email:  polachr@centrum.cz 
Mob:  736 105 334 
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615 0251 TJ Rozsochy  

S:  Smolka Josef, Rozsochy 130, 592 57 Rozsochy 
email:  smolka.josef@atlas.cz 
Mob:  606 787 235 

 
 

615 0441 Sportovní klub Rožná  

S:  Ing. Sýkora Pavel, Rožná 184, 592 52 Rožná 
email:  sykora@diamo.cz 
Mob:  602 685 912 

 

615 0261 Tělovychovná jednota Sokol Sněžné  

S:  Forchtsam Ondřej, Javorek 9, 592 03 Sněžné 
email:  forchtsam.ondrej@seznam.cz  
Mob:  736 645 419 

 

615 0271 Tělovychovná jednota Strážek  

S:  Christian Tomáš, Strážek 53, 592 53  Strážek 
email:  christian.t@seznam.cz 
Mob.  603 768 214 

 

615 0281 Sportovní klub Svratka  

S:  Mládek Jan, Komenského 277, 592 02  Svratka 
email:  fotbal.svratka@gmail.com, mladek.j@email.cz  
Mob:  775 198 510  

 

615 0291 FK Železárny Štěpánov   

S:  Jílek Ivo,FK Železárny Štěpánov 511,592 63 Štěpánov n.S 
email:  ivo.jilek@zelezarny.cz 
Mob:  723 969 997 

 

615 0051 Tělocvičná jednota Sokol Tasov   

S:  Pavlíček Vojtěch, Tasov 39, 675 79 Tasov 
email:  vojtapavlicek39@seznam.cz  
Mob:  723 283 164 

615 0301 SK Ujčov  

S:  Čepička Libor, Ujčov 34, 592 62 Nedvědice 
email:  LiborCepicka@seznam.cz  
Mob:  721 823 644 
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615 0391 Tělovychovná jednota Věchnov  

S:  Smolík František, Věchnov 90,593 01 Bystřice n. Pernšt. 
email:  fera7smolik@seznam.cz  
Mob:  739 206 501 

615 0311 FC Spartak Velká Bíteš  

S:  Dufek Milan, PO BOX 52, 595 01  Velká Bíteš 
email:  fcspartakvb@seznam.cz 
Mob:  721 160 707 

 

615 0431 TJ Velká Losenice  

S:  Mgr. Hromádka Miroslav, Velká Losenice 234, 592 11  
Velká Losenice 

email:  MiHro234@seznam.cz 
Mob:  723 811 239 

 

615 0321 FC Velké Meziříčí  
S:  Šimáček Jan, Školní 2184/1, 594 01 Velké Meziříčí 
email:  jansimacek@fcvm.cz 
Mob:  728 514 197 

 

615 0331 Jiskra Vír  

S:  Skoumal Jaroslav, Vír 60, 592 66  Vír 
email:  jiskra.vir@seznam.cz 
Mob:  734 481 639 

 

615 0461 Tělovychovná jednota FC Vlachovice  

S:  Petr Jan, Vlachovice 60, 592 31 Nové Město na Moravě 
email:  honzinpetr@seznam.cz 
Mob:  777 622 749 

 

615 0341 FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou  

S:  Vašek Pavel, Revoluční 45/22,591 01 Žďár nad Sázavou 3 
email:  pavel.vasek@email.cz  fc.zdas@seznam.cz 
Mob:  775 951 982, 724 632 675 

 

 

 

 

mailto:lukas.machat@seznam.cz
mailto:pavel.vasek@email.cz
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X. ADRESÁŘ – ROZHODČÍ 
 

1. Beneš Jaroslav 71060577 Žďár n. S. 723 314 488 Jarda_ben@seznam.cz 

2. Bula Nikola 75071405 Žďár n. S. 777 618 728 bula.nikola@gmail.com 

3. Čech Miloš 89031933 Žďár n. S. 732 826 561 mlhos@email.cz 

4. Dítě Radek 73030383 Herálec 605 131 673 radek.dite73@seznam.cz 

5. Hladík Jiří 93050110 Měřín 604 664 556 hladikjiri365@seznam.cz 

6. Hořínek Jakub 87050482 Žďár n. S. 737 124 346 HoKuBa@email.cz 

7. Hořínek Tomáš 96091585 Žďár n. S. 607 520 568 
t.o.m.a.s.h.o.r.i.n.e.k@ 

seznam.cz 

8. 
Hromádka 

Miroslav 
59030269 

V. 

Losenice 
723 811 239 MiHro234@seznam.cz 

9. Invald Lukáš 95021535 Kněževes 608 754 409 lukas897@seznam.cz 

10 Juda Jaroslav 69010387 Obyčtov 777 585 621 jaroslavjuda@seznam.cz 

11 
König Miroslav 

83091719 
Bystřice n. 

P. 
777 946 337 tyko@centrum.cz 

12 Kříž Daniel 92011607 Žďár n. S. 605 550 373 danielkriz92@gmail.com 

13 
Kudláček Petr 

69030243 
Velké 

Meziříčí 
728 616 920 petr.kudlacek@centrum.cz 

14 Landsman David 98050136 Žďár n. S. 737 031 210 davca.landsman@email.cz 

15 Liška Jiří 66020317 Křižanov 608 910 640 kara-66@seznam.cz 

16 Mareš František 50100121 Černvír 737 532 234  
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17 
Mareš Ondřej 

93121314 
Velká 

Bíteš 
604 834 560 mary2218@seznam.cz 

18 Maša Lukáš 87082209 Žďár n. S. 733 154 022 lukas.masa@seznam.cz 

19 
Myška Roman 

80071729 
Velké 

Meziříčí 
737 736 626 145km@seznam.cz 

20 
Nahodil Petr 

76080321 
Velká 

Bíteš 
739 658 388 p.nahodil@seznam.cz 

21 
Nebola Jaroslav 

86030830 
Bohuňov 

734 654 214 
jaroslav.nebola@seznam.c

z 

22 Novák Vladimír 49010121 Svratka 603 990 370 damian.ivana@seznam.cz 

23 Pavlas Jiří 93121931 Oslavice 605 312 510 jerryx34@seznam.cz 

24 Prokop Pavel 93051176 Oslavice 721 976 873 prokop.pavel@email.cz 

25 Rotkovský Petr 65060499 Ujčov 728 487 864 rotkovsky.petr@seznam.cz 

26 Růžička Ondřej 99091338 Žďár n. S. 736 263 893 
ondraruzicka.8@ 

seznam.cz 

27 Salaš Patrik 92091406 Měřín 721 601 100 saldapajda@seznam.cz 

28 
Sedlář Filip 

80121442 
Vohančice 

(Křoví) 
605 288 159 FilipSedlar@seznam.cz 

29 Skryja Stanislav 64020607 Bohdalec 732 464 676  

30 Smejkal Vojtěch 96011112 Závist 739 464 267 smevo@seznam.cz  

31 
Šoustar Jaroslav 

74050335 
Rad. 

Svratk 
605 923 607 stavbasous@seznam.cz 

32 Štefka Stanislav 94041641 Oslavice 739 136 028 stefkastanda@seznam.cz 
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33 
Teplý Radek 

69020537 
Velké 

Meziříčí 
608 375 336 radekteplyvm@gmail.com 

34 
Tomandlová 

Karolína 
98121500 Žďár n. S. 774 021 910 

karolina.tomandlova@ 

seznam.cz 

35 
Trávníček Jiří 

62080295 
Bystřice n. 

P. 
731 452 786 travnicek04@seznam.cz 

36 Uhlíř Jakub 95101376 Žďár n. S. 604 829 700 kubauhlik@seznam.cz 

37 Uhlíř Zdeněk 61050434 Žďár n. S. 732 181 599 zdeuhl@seznam.cz 

38 
Večeřa Pavel 

91082028 
Radostín n. 

O. 
775 199 183 vecera2@seznam.cz 

39 
Žanda Milan 

93061549 
Velké 

Meziříčí 
603 413 088 

milan.zanda.ml@ 

gmail.com 

40 Žďánský Zdeněk 54030176 Krouna 604 313 866 lad.bukacek@seznam.cz 

41 Žilka Jan 46020063 Kadov 604 958 875 zilka.jan@seznam.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
47 

ADRESÁŘ – DELEGÁTŮ 
 

1. Bajer Josef 60110382 Žďár n. S. 732 769 644 bajer@post.cz 

2. Beneš Jaroslav 71060577 Žďár n. S. 723 314 488 Jarda_ben@seznam.cz 

3. Beneš Jiří 69030488 Žďár n. S. 602 972 530 jbeneszr@seznam.cz 

4. Harvánek Radek 67110715 Sněžné 603 290 218 radek.harvanek@seznam.cz 

5. Procházka Josef  Žďár n. S. 732 137 441 prochazkazdar@seznam.cz 

6. Šoukal Roman 70050640 Hamry n.S. 739 721 721 soukal.roman@seznam.cz 

7. Tomášek Oldřich 70020522 Žďár n. S. 606 579 790 oldrich.tomasek@sujb.cz 

8. Vidlák Karel 63070189 V.Meziříčí 724 048 215 KarelVidlak@seznam.cz 

 

XI. PŘÍLOHY 
 

Seznam :   

 

- Partneři Memoriálu Ing. Františka MAHELA 

- STŘÍDAVY START   

- SDRUŽENÝ START  

- Žádost o povolení změny termínu (začátku) utkání 

- Hlášenka mistrovských utkání 

- Žádost hráče o podmíněné odložení zbytku trestu 

- Prohlášení hráče k disciplinárnímu provinění 

 

Výše uvedené formuláře včetně dalších formulářů   je možno 

stáhnout na internetové adrese  

  

www.fotbal.cz 

 

 

http://www.fotbal.cz/
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Partneři memoriálu  

Ing.Františka Mahela 

 
 
 
 

 

   ZEMAS A.G  akciová společnost 

 

Město Žďár nad Sázavou 

 
 

 
 

Děkujeme 
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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 zíkladě 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. 
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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 
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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.   

 

 

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 
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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. 
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      FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 
OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
   Adresa: Okresní fotbalový svaz Źďár nad Sázavou 
       Jungmannova 10, 591 01 Žďár nad Sázavou 
                  e-mail: ofszdar@seznam.cz,   

              

ŽÁDOST 

O POVOLENÍ ZMĚNY TERMÍNU /ZAČÁTKU/ 

MISTROVSKÉHO UTKÁNÍ 

Žádající klub: _________________________________________ 
 

Soutěž: ______________číslo utkání: _________ kolo: ____ ročník: __________ 

 

Domácí: ________________________  Hosté:   ____________________________ 

Dosavadní termín: _____________________začátek:________________    hodin 

 

Požadovaný termín: ___________________ začátek:_________________   hodin 

 

Zdůvodnění:   _______________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

Datum:________________                                     __________________________ 

                                                                                razítko a podpis žádajícího oddílu 

 

SOUHLAS SOUPEŘE S NAVRHOVANOU ZMĚNOU: 
 

Soupeř s navrhovanou změnou:             souhlasí                       nesouhlasí 

 
 

Datum:________________                                        _________________________ 

                                                                                          razítko a podpis soupeře 

 

VYJÁDŘENÍ STK: 
 

Schvaluje: _____________                  neschvaluje:_________________ 

 
Zaslat:  1x STK, 1x soupeři. 
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      FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 
OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
   Adresa: Okresní fotbalový svaz Źďár nad Sázavou 
       Jungmannova 10, 591 01 Žďár nad Sázavou 
                  e-mail: ofszdar@seznam.cz,   

 

             HLÁŠENKA MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ 

 
Klub:            _________________________________________________ 

 

Soutěž:         _________________________________________________ 

 

Období:        _________________________________________________ 

 

Hřiště č. 1:   _________________________________________________ 

 

Hřiště č. 2:   _________________________________________________ 

 

kolo Datum hodina Soupeř hřiště 

     

     

     

     

     

     

     

 

Poznámky: 

 

 

 

 

 

 

 

V  _________________  dne  ______________                _____________________ 

                                                                                              razítko a podpis oddílu  

 

Tuto hlášenku zaslat před zahájením soutěží  STK a soupeři! 
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      FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 
OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
   Adresa: Okresní fotbalový svaz Źďár nad Sázavou 
       Jungmannova 10, 591 01 Žďár nad Sázavou 
                  e-mail: ofszdar@seznam.cz,   

ŽÁDOST  HRÁČE 

 
Jméno a příjmení:  ___________________________________________________ 

 

ID:  ________________________________________________________ 

 

Klub:  _____________________________________________________________ 

 

 

Ve smyslu DŘ FAČR  článek 57 žádám po vykonání nejméně poloviny trestu: 

 

 

a) o podmíněném odložení zbytku trestu 

b) o prominutí zbytku trestu 

 

 

 

Trest jsem obdržel za: ________________________________________________ 

 

_________________________________________DŘ  _______________________ 

 

 

 

Trest jsem vykonával : 

 

a /  v soutěžních utkáních od:  __________________________________________ 

 

b /  v časovém období od:  _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  ______________________  dne  ________________        _________________ 

                                                                                                          podpis hráče         
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      FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 
OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
   Adresa: Okresní fotbalový svaz Źďár nad Sázavou 
       Jungmannova 10, 591 01 Žďár nad Sázavou 
                  e-mail: ofszdar@seznam.cz,   

                          

                                   PROHLÁŠENÍ  HRÁČE 

 
V utkání :   __________________________________________________________ 

 

Datum:  _______________   Kolo:  __________  Soutěž______________________ 

 

Byl vyloučen hráč:  ___________________________________________________ 

 

ID:                                                 _________________________________________ 
 
V souladu s ustanovením Disciplinárního řádu FAČR, jmenovaný prohlašuje, že 

disciplinární komise OFS Žďár nad Sázavou může projednat provinění bez jeho účasti. 

Současně bere na vědomí, že v případě, kdy si disciplinární komise jeho účast vyžádá, je 

povinen se do jednání komise dostavit ve stanoveném termínu. 

 

Zároveň prohlašuji, že   jsem   -    nejsem  /nehodící se škrtněte/ v trestu, ani proti mně není 

vedeno žádné disciplinární řízení. 

 

Vyjádření hráče k přestupku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

V  ____________________  dne  ________________   _______________________ 

                                                                                               čitelný podpis hráče 
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FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 
OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
Adresa: Okresní fotbalový svaz Źďár nad Sázavou 
Jungmannova 10, 591 01 Žďár nad Sázavou 
e-mail: ofszdar@seznam.cz, 
WEB: ofszdarnadsazavou.fotbal.cz 
 
 ZÁPIS 

O PROVEDENÉ KONTROLE HRACÍ PLOCHY – FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ 
 
 

Pořádající oddíl:  _________________________________________________ 
 

Hostující oddíl:    _________________________________________________ 
 

Kontrolní orgán: _________________________________________________ 
 
 

Kontrola provedena dne:   ___________________   v  _______________ hod. 
 

Hřiště :  ________________________________________________________ 
 

Stav hrací plochy: 
 
 
 
 

Rozhodnutí:                způsobilé                nezpůsobilé      (nehodící škrtnout) 
 

_____________________________                 ___________________________ 
 

_____________________________                 ___________________________ 
 

_____________________________                 ___________________________ 
Podpisy členů kontrolního orgánu                          Podpisy členů oddílu 

 
 

      Vyúčtování cestovného: km _______  á 5 Kč      celkem: _________________ 
 

__________________________ 
razítko a podpis oddílu 
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Rozpis mistrovských soutěží  

OFS Žďár nad Sázavou 

 

Soutěžní ročník 2015/2016 
 

 

 

Vydal VV OFS Žďár nad Sázavou  

červenec 2015  

 

 

 


