Okresní fotbalový svaz
Mladá Boleslav

srpen 2014

R O Z P I S MLADŠÍ A STARŠÍ PŘÍPRAVKY
soutěžní ročník 2014 – 2015

1. Základní ustanovení :
Hraje se dle pravidel kopané, soutěžního řádu, Rozpisu soutěží OFS MB a Rozpisu soutěže mladší a starší
přípravky OFS MB.
2. Řízení soutěže :
Okresním fotbalovým svazem Mladá Boleslav prostřednictvím STK.
3. Rozlosování družstev starší přípravky do skupin, místa konání a termíny utkání :

DIVIZE I.
A

DIVIZE II.
A

DIVIZE III.
A

DIVIZE IV.
A

DIVIZE IV
A

Březno

Bakov

Kněžmost

Skalsko

Žerčice

Dobrovice „A“

Bělá

Struhy

K.Hlavno

DOUBRAVA „B“

AKUMA MB

Bezno

Sporting MB „A“

Kosořice

Pěčice

DOUBRAVA „A“

Dobrovice „B“

Dlouhá Lhota

SKP MB „B“

B

B

B

B

Benátky

SKP MB „A“

Nová Ves

K. Vrutice

PŘEDMĚŘICE

Zdětín

Krnsko

Sporting MB „B“

DBSK

Čistá

Pěčice „A“

Kosmonosy „B“

Luštěnice

Kosmonosy „A“

Židněves

Katusice

Rozlosování do jednotlivých skupin bylo provedeno na jednání STK dne 26.6.2014.
Místa konání a termíny utkání se dohodly na aktivu přípravek dne 19.8.2014.






SKP MB - hřiště U koupaliště
Březno - hřiště v Židněvsi
Benátky - hřiště UMT3G/ tráva Benátky
Sporting MB – hřiště Astonka
Krnsko – hřiště v Zámostí

4. Rozlosování družstev mladší přípravky do skupin, místa konání a termíny utkání :

DIVIZE I.
A

DIVIZE I.
B

DIVIZE II.
A

DIVIZE II.
B

Benátky

Bezno

Struhy

Chotětov

K.Hlavno

DBSK

Krnsko

Sporting MB

Kosmonosy

Dlouhá Lhota

Rejšice/Luštěnice (SD)

Kněžmost

SKP MB

Dobrovice

Předměřice

Bakov
Březno

Rozlosování do jednotlivých skupin bylo provedeno na jednání STK dne 26.6.2014.
Místa konání a termíny utkání se dohodly na aktivu mladší a starší přípravky dne 19.8.2014.
 SKP MB - hřiště U koupaliště
 Březno - hřiště v Židněvsi
 Benátky - hřiště UMT3G/ tráva Benátky
 Krnsko – hřiště v Zámostí
 Rejšice/ Luštěnice – hřiště v Luštěnicích
 Sporting MB – hřiště Astonka
5. Hrací den :
 hracím dnem pro soutěž starší přípravky - Okresní liga - je stanovena sobota
 hracím dnem pro soutěž mladší přípravky – Okresní liga – je stanovena sobota
6. Časový harmonogram turnaje starší přípravky:

DIVIZE

I., II., III., IV. V - skupiny A a B

09.00 - 09.35

I. dvojutkání

1 - 4

2 - 3

09.55 - 10.30

II. dvojutkání

4 - 3

1 - 2

10.50 - 11.25

III.dvojutkání

2 - 4

3 - 1

Utkání se hrají současně na dvou hřištích
7. Časový harmonogram turnaje mladší přípravky:

DIVIZE

I.,A, I.B, II.A

09.00 - 09.25

I. dvojutkání

1 - 4

2 - 3

09.45 - 10.10

II. dvojutkání

4 - 3

1 - 2

10.30 - 10.55

III.dvojutkání

2 - 4

3 - 1

Utkání se hrají současně na dvou hřištích

DIVIZE

II.B

09.00 - 09.25

I. dvojutkání

2 - 5

3 - 4

09.45 - 10.10

II. dvojutkání

5 - 3

1 - 2

10.30 - 10.55

III.dvojutkání

3 - 1

4 - 5

11.15 – 11.40

IV.dvojutkání

1 - 4

2 - 3

12.00 – 12.25

V.dvojutkání

4 - 2

5 - 1

Utkání se hrají současně na dvou hřištích
8. Hrací doba :
 u starší přípravky 2x 15 min. s 5 min. přestávkou
 mezi utkáními je přestávka max. 20 minut



u mladší přípravky a 2x 10 min. s 5 min. přestávkou
mezi utkáními je přestávka max. 20 minut

9. Hrací systém :
 soutěž „starší přípravky“ se hraje jako okresní přebor - Přípravky - současně na dvou hřištích
 družstva jsou v DIVIZÍCH I.,II., III., IV,. rozlosována do skupin "A" a "B" o 4 účastnících
 DIVIZE V.A je o 3 účastnících










v podzimní části hraje ve skupině každý s každým, dle pořadí bude ve všech skupinách vytvořen
postup i sestup. První dva týmy z každé divize postupují, druhé dva pro jarní část soutěže sestupují.
v DIVIZI I.A se bude v jarní části sezony hrát o „Přeborníka okresu“
po ukončení jarní části sezony bude postupováno stejně, jako po podzimní části soutěže
družstva, která se nově přihlásí do soutěže, budou zařazena do nejnižší divize
soutěž „mladší přípravky“ se hraje jako okresní přebor - Přípravky - současně na dvou hřištích
družstva jsou v DIVIZÍCH I.A, I.B, II.A o 4 účastnících
Divize II.B je o 5 účastnících – zvláštní Zápis z turnaje přípravek ( pro 5 účastníků)
V podzimní části hraje ve skupině každý s každým. Po podzimní části budou pro jarní část soutěže
družstva rozdělena do DIVIZÍ podle počtu vstřelených a obdržených branek. Pokud budou oba
ukazatele shodné, rozhodne los.

10. Hodnocení soutěže :
 za vítězství získá mužstvo starší přípravky 3 body, za remizu 1 bod, za porážku 0 body
 po každém turnaji bude sestavena tabulka
 jarní část soutěže začíná od 0 bodů
 v případě rovnosti bodů dvou, či více družstev rozhodnou o postupujícím nebo sestupujícím
vzájemná utkání (body, skóre - tzv. malá tabulka)
 u mladší přípravky se počítá pouze počet vstřelených a obdržených branek
 V soutěži mladší přípravky 4+1 budou zřízeny divize dle přihlášených družstev a o konečném
umístění bude rozhodovat počet vstřelených branek, dále skore a dále počet obdržených branek.
Po podzimní části budou družstva rozdělena podle počtu vstřelených branek a obdržených branek.
Pokud budou oba ukazatele shodné, rozhodne pro jarní část soutěže los.
11. Start hráčů :
 v soutěži starší přípravky startují chlapci narození po 1.1.2004 a mladší po dovršení 5ti let
 v soutěži starší přípravky startují dívky narozené po 1.1.2003 a mladší po dovršení 5ti let
 v soutěži mladší přípravky startují chlapci narození po 1.1.2006 a mladší po dovršení 5ti let
 v soutěži mladší přípravky startují dívky narozené po 1.1.2005 a mladší po dovršení 5ti let
 všichni startují na registrační průkazy, musí mít platné ID číslo
 v zápasech smí nastoupit pouze hráči, kteří jsou uvedeni v Zápise z turnaje přípravek
 všichni hráči musí být zapsáni v Zápise před turnajem, po zahájení nesmí být již nikdo dopisován
 v případě startu více družstev ( A, B, C ) v soutěži, musí oddíly předložit soupisky hráčů všech
družstev v soutěži o počtu 6 hráčů, přičemž musí všichni hráči nastoupit alespoň v jednom turnaji,
jinak budou družstva pokutována
 pouze 2 hráči ze soupisky družstva mohou nastoupit za druhé družstvo např. z A za B, z B za C,
nebo naopak z C za B, z B za A (není přípustné, aby hráči z A nastoupili za C a naopak z C za A )
 v případě startu dvou a více družstev v jedné divizi musí hráči startovat pouze za jedno družstvo
 v případě startu hráče s brýlemi je nutné předložit rozhodčímu písemné potvrzení rodičů, že hráč
startuje na vlastní nebezpečí
 v případě prováděné konfrontace je vedoucí družstva povinen předložit originální průkazku
zdravotní pojišťovny hráče
12. Hospodářské náležitosti :
 družstva startují na vlastní náklady, vyplácí kilometrovné a paušál pro rozhodčí
13. Odměny pro vítěze :
 vítězné družstvo starší a mladší přípravky získá titul "Přeborník okresu", pohár, diplom, medaile pro
hráče (16 ks) a věcnou cenu
 družstva na 2. a 3. místě obdrží pohár, medaile pro hráče (16 ks), diplom za umístění a věcnou
cenu
 družstvo na 4. místě obdrží plaketu, diplom za umístění a věcnou cenu
 nejlepší střelec (chlapec i dívka) získají plaketu za celý soutěžní ročník (min. 5 branek)

14. Rozhodčí - náklady rozhodčím :
 rozhodčí deleguje OFS MB - vždy dva na turnaj pouze starší přípravky.
 za každé odřízené utkání obdrží 100,- Kč
 jízdné ve výši 5,- Kč/km ujeté autem a 3,- Kč/km motocyklem, proplácí pořádající oddíl, jinak
vyplácí náhradu jízdného veřejným dopravním prostředkem
 turnaje mladší přípravky si řídí oddíly samy, zápis o utkání je shodný se zápisem přípravek.
Zápis o utkání musí zaslat na OFS MB do následujícího úterý po turnaji.
15. Rozhodčí je povinen :
 dostavit se k utkání min. 45 min. před turnajem a řídit utkání podle pravidel kopané a odlišností
uvedených v tomto Rozpise mladší a starší přípravky
 evidovat střelce branek
 dbát o dodržení povinností pořadatele uvedených v tomto Rozpise a veškeré nedostatky uvést do
Zápisu z turnaje přípravky
 na druhou stranu Zápisu uvést hráče, který byl vyloučen na 2 min. za žlutou kartu
 zajistit, aby Zápis z turnaje přípravek byl nejdéle v úterý na OFS MB, Laurinova 529, 293 01 Mladá
Boleslav
 zkontrolovat správnost záznamů v Zápise z turnaje přípravek (případně i rozhodčí laik, musí mít
platné ID číslo)
16. Pořadatel utkání je povinen :
 zpřístupnit kabiny pro zúčastněná družstva a rozhodčí 1 hod. před turnajem
 dát rozhodčím k dispozici Zápis z turnaje přípravek (vzor 2005/mv s převzetím vozidel rozhodčích)
pro Divizi I. II. III.a IV., a občerstvení (neperlivá voda)
 zajistit pro každé utkání asistenty rozhodčího
 zajistit občerstvení (neperlivá voda) pro všechny hráče - max. pro 16 hráčů z každého mužstva
 připravit hrací plochu, branky - vyznačit místa pro rohové kopy, hráčské lavice
 dodržet časový rozpis turnaje
 vyrovnat finanční náležitosti rozhodčím ( pouze za odřízená utkání )
 řídil-li utkání laici - řádně vyplnit Zápis z turnaje přípravek a zajistit jeho předání do úterý (1x )
řídícímu orgánu na adresu: OFS MB, Laurinova 529, 293 01 Mladá Boleslav
 při nesplnění těchto povinností bude pořadatelská služba označena jako nedostatečná
s postihem dle Rozpisu mistrovských soutěží OFS MB
17. Vedoucí družstva je zároveň nehrající kapitán a je povinen :
 vyplnit Zápis před zahájením turnaje, předložit registrační průkazy hráčů, spolu s ID čísly a
soupisky družstev
( A - B). Podepsat správnost údajů v Zápise (1. strana ), nikdo z žáků nesmí nic v Zápise
podepisovat
 nahlásit po skončení každého utkání střelce branek
 po turnaji stvrdit svým podpisem správnost údajů v Zápise z turnaje přípravek ( 2. strana )
18. Odlišnosti od pravidel kopané :
a) hrací plocha je čtvrtinou hrací plochy hřiště
b) rohový kop se bude zahrávat ve vzdálenosti 2m od brankové tyče
c) pokutové území je ohraničeno značkami pro provedení rohového kopu a prodlouženo čarou
pokutového území normálního hřiště
d) branky mají rozměr 2x5 metrů a jsou umístěny uprostřed brankových čar "mini fotbalového hřiště" a
musí být opatřeny sítěmi
e) značka pokutového kopu je vyznačena 8 metrů před brankou
f) pokutové území je ve vzdálenosti 5,5m od brankové čáry po celou šířku hřiště
g)
 je-li míč ze hry, uvádí jej do hry zpět brankář z kteréhokoli místa v prostoru pokutového
území a to budˇ výhozem nebo výkopem z ruky, při rozehrání nesmí brankář přešlápnout
 jakmile položí brankář míč na zem, může pokračovat ve hře pouze nohou






v případě malé domů nařídí rozhodčí pokutový kop
brankář nesmí vyhodit ani vykopnout míč přes polovinu hřiště, bez výjimky
při uvádění míče do hry brankářem musí být hráči soupeře mimo pokutové území
míč je ve hře opustí-li pokutové území

h)


i)
j)
k)

družstvo starší přípravky je složeno maximálně z 16 hráčů, z nichž je vždy na hrací ploše 6
hráčů (5 v poli + 1 brankář)
 hráči mohou libovolně střídat i v nepřerušené hře tak, že nejprve opustí hřiště střídaný hráč a
teprve potom nastoupí nový hráč - při porušení tohoto pravidla nařídí rozhodčí nepřímý volný
kop proti provinivšímu se mužstvu
 minimální počet hráčů mužstva je 4 hráčů v poli a 1 brankář - klesne-li počet hráčů pod 5,
nelze v utkání pokračovat
 střídání se provádí z vymezeného prostoru podél brankových tyčí, kde jsou umístěny
hráčské lavice (střídačky)
 trenér je povinen zapojit do hry všechny nominované hráče
družstvo mladší přípravky je složeno maximálně z 12 hráčů ( 4 v poli + 1 brankář )
pokud hráč provede ve hře hrubý faul, potrestá jej rozhodčí vyloučením na 2min. udělením žluté
karty


hráči musí být po celou dobu střetnutí řádně ustrojeni a dodržovat předepsanou výstroj
(musí mít chrániče)
 není dovoleno hrát v kopačkách s vyměnitelnými kolíky
l) hraje se zásadně míči velikosti 3 nebo 4 - jiný míč není povolen
m) závěrečného pozdravu se zúčastní všichni hráči a hokejovým způsobem si všichni podají ruce
n) u přípravek neplatí ofsajd
o)
 při provádění volných kopů musí stát hráči soupeře 3 metry před brankářem
 při provádění volných kopů musí stát hráč soupeře od míče ve vzdálenosti 4 metry
19. Závěrečné ustanovení :
Při zjištění nesrovnalostí, zejména u bodu 9. Start hráčů, má řídící orgán právo kontumovat
výsledky ve prospěch soupeřů, o tomto rozhodnutí budou oddíly informováni prostřednictvím oficiálních
internetových stránek OFS MB - www.fotbal.cz

20. Plánek hřiště pro starší přípravku :
Půlící čára

Zábrana
Branka

Branka

Pokutové území

Pokutové území

Prostor pro
střídání
hráčů

Barevně odlišený kužel

Pomyslná
půlící čára

Pomyslná
půlící čára

Pomezní čára

Pomezní čára

Kužele

Pokutové území

2m

2m

Pokutové území

RP

RP
Branka

RP

Prostor pro rodiče

Prostor pro rodiče

RP

Pevná branka

Mladší přípravka hraje na dvou hřištích o velikosti 30 x 19 metrů.

Branková čára

Branka

POHÁR STARŠÍ PŘÍPRAVKY
*** BELSPORT CUP ***
1. Základní ustanovení :
Hraje se dle pravidel kopané, soutěžního řádu, Rozpisu soutěží OFS MB a Rozpisu soutěže mladší a starší
přípravky OFS MB
2. Řízení soutěže :
Okresním fotbalovým svazem Mladá Boleslav prostřednictvím STK
3. Účast :
Turnaje se účastní všechna družstva přihlášená do soutěže okresního přeboru Ligy přípravky
4. Systém a termíny :
 hraje se dle přiloženého postupového klíče a termínové listiny STK OFS MB pro starší přípravky
 hraje se jednokolově
 vítěz postupuje do dalšího kola
 při stejném skore se rozhodne o postupujícím 5 kopy ze značky pokutového kopu (8 m od branky),
střelba se provádí dle pravidel kopané
 finále se hraje dvoukolově, v případě vítězství každého družstva se postupuje dle pravidel pro
pohárová utkání (branka na hřišti soupeře se počítá za 2, v případě rovnosti bodů i skore - penalty)
 použít Zápis pro turnaje přípravky (vzor 2005/mv s převzetím vozidel rozhodčích), nebo použít
Zápis o utkání platný pro soutěže dospělých a mládeže v rámci okresních soutěží
5. Hrací doba :
Utkání se hraje 2 x 25 minut s přestávkou 5 minut
6. Náhrada rozhodčím :
Paušál 100,- Kč (cestovné dle Rozpisu soutěží OFS MB - 5,- Kč/km - proplácí pořádající oddíl)
7. Odměny :
 finalisté obdrží od OFS MB diplom za umístění a medaile v počtu 16 ks, věcnou cenu od sponzora
 vítěz získá putovní pohár a repliku poháru

