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Sekretariát: 
 
- sekretář: Antonín TYLŠAR - telefonní číslo včetně záznamníku – 553625474 
- e-mail: ofsopava@seznam.cz             553716876 (byt)  
- webová adresa: www.fotbal.cz             728 486 599 (mobil) 
- číslo účtu: 5834-821/0100 (KB, a.s. Opava) 

 

 
R  O  Z  P  I  S 

 
mistrovských soutěží Okresního fotbalového svazu Opava 

pro soutěžní ročník 2004 – 2005 
        účastníci 

Soutěže: - Okresní přebor dospělých    (14) 
- Okresní soutěže III.třídy skupiny "A+B" (26) 
- Okresní soutěže IV.třídy skupiny "A+B" (24) 
- Okresní přebor dorostu    (14) 
- Okresní soutěže dorostenců skupiny "A+B" (24) 
- Okresní přebor žáků    (12) 
- Okresní soutěže žáků skupiny "A+B+C" (33) 
- Okresní soutěž mladších žáků   (12) 
- Okresní soutěže MINI žáků skupiny "A+B" (21) 
- Slezský pohár dospělých – okresní kola  (37) 
- Slezský pohár dorostenců – okresní kola (16) 
- Slezský pohár žáků – okresní kola  (18) 

 
 Rozpis určen:  - členům VV OFS Opava 

- všem klubům ČMFS v rámci působnosti OFS Opava 
- všem klubům hrajícím v soutěžích řízených OFS Opava 
- členům odborných komisí OFS Opava 
- rozhodčím a delegátům svazu OFS Opava 

 
Opava, červenec 2004 
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I. VVŠŠEEOOBBEECCNNÁÁ  UUSSTTAANNOOVVEENNÍÍ  
 
 
článek 1 – Řízení soutěží: 
 

Soutěže řídí v souladu s ustanovením Soutěžního řádu (dále jen SŘ) článku 4 odstavce 2 
bodu c) Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Opava (dále jen VV OFS Opava). 
Pro soutěžní ročník (dále jen SR) 2004/2005 pověřuje VV OFS Opava dle SŘ článku 4 
odstavce 3 řízením soutěží Sportovně technickou komisi (dále jen STK) OFS Opava, 
která zasedá ve čtvrtek od 16:00 hodin v budově sídla OFS Opava. 
 

1.1 Zástupci fotbalových klubů (dále jen FK), funkcionáři oddílů, delegáti svazu (dále 
jen DS), rozhodčí atd. se při jednání prokazují platným průkazem totožnosti 
(občanským průkazem, cestovním pasem apod.). 

 

1.2  Používat pouze tiskopisy schválené ČMFS, popřípadě OFS Opava (viz. webové 
stránky OFS Opava – dokumenty)   

 
 
článek 2 – Pořadatel utkání: 
 

Pořadatelem utkání je oddíl – klub uvedený v rozlosování pro podzimní část SR 2004 - 
2005 na prvním místě, pro jarní část SR 2004 - 2005 platí obrácené pořadí. Povinnosti 
pořadatele utkání stanoví SŘ články 19, 20, 21, 22, 23, 24  – výjimky upravuje SŘ 
článek 29. 
 
 
článek 3 – Termíny utkání: 
 

Termíny utkání schvaluje řídící orgán soutěží (viz SŘ článek 30) a jsou uvedeny 
v termínové listině OFS Opava (viz součást tohoto RS). Jsou závazné pro všechny kluby 
zařazené v mistrovských soutěžích OFS Opava pro SR 2004 - 2005. 
 

3.1 STK OFS Opava vydává termínovou listinu (viz SŘ článek 31) zvlášť pro 
podzimní a zvlášť pro jarní část mistrovských soutěží. Termínová listina je pro 
kluby závazná. Hracími dny pro družstva dospělých a dorostů jsou neděle  a pro 
žákovská družstva soboty. 

 

3.2 Výjimky ze stanovených hracích dnů a úředních začátků utkání byly projednány a 
schváleny na losovacím aktivu s kluby dne 19.7.2004. Další změny hracích dnů a 
úředních začátků utkání (pouze po celou jarní část), kluby mohou využit do 
31.1.2005 (bezplatně), potom dle SŘ a RS OFS Opava článku 3.3, 4.2, 
popřípadě 4.3. 

 

3.3 Dohodu o změně termínů nebo začátků (tiskopis dle RS OFS Opava článku 1.2) 
konání utkání je povinen pořádající nebo hostující klub předložit ke schválení 
STK OFS Opava nejméně 15 dnů před nařízeným termínem utkání, a to písemnou 
formou – dohodou mezi kluby (předepsaný formulář –> viz. webové stránky OFS 
Opava – dokumenty). STK OFS Opava schválí pouze písemnou potvrzenou 
dohodou, razítkem, podpisem odpovědných osob mezi oběma kluby s uvedením 
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nového termínu utkání s automatickým stažení manipulačního poplatku ze 
soutěžní zálohy ve výši 100,-Kč. 

 

V mimořádném případě může STK OFS Opava vyhovět i změně termínu, místa 
nebo začátku utkání (viz.SŘ) při nedodržení předepsané lhůty 15 dnů, avšak 
s automatickým stažení manipulačního poplatku ze soutěžní zálohy ve výši 300,- 
Kč u dospělé kategorie a 200,- Kč u kategorie dorostenců a žáků. 

 

Utkání musí být předehráno, je nepřípustné utkání odkládat - pro všechny 
věkové kategorie (muži, dorost, žáci)!!! Dohoda se předkládá STK OFS Opava 
ve čtyřech vyhotovení (navrhovatel, soupeř, STK a KR). Nebude-li mít dohoda o 
změně termínu utkání stanovené náležitosti, nebude projednávána. STK OFS 
Opava přihlédne ke stanoviskům obou klubů a při nesouhlasu jednoho z klubů 
rozhodne jen v případě veřejného zájmu. 

 

3.4 Úřední začátky mistrovských utkání jsou stanoveny v termínové listině a 
v losovací části tohoto zápisu u jednotlivých soutěží. Pro žákovská a 
dorostenecká utkání hraná v odpoledních hodinách platí zásada, že první hrají 
mladší a po nich starší. 

 

3.5 K zajištění regulérnosti soutěží stanoví STK OFS Opava pro některá utkání 
jednotné termíny (den a hodinu), a to zejména v závěrečných kolech SR. 

 

3.6 Zaviněné nedostavení se k utkání bude kromě herního postihu SŘ článku 58 
(kontumace utkání) sankcionováno ze strany STK OFS Opava pořádkovou 
pokutou dle Pokutového řádu článku 49.1 RS OFS Opava. Klub, jehož družstvo 
se k utkání nedostavilo, je zároveň povinen uhradit pořadateli utkání prokazatelné 
náklady spojené s pořádáním utkání (příprava hřiště, cestovné rozhodčím a pod.). 
V případě, že se kluby na úhradě nedohodnou, rozhodne o výši částky a termínu 
úhrady HK OFS Opava. 

 

3.7 Pokud nemůže být utkání odehráno nebo dokončeno z vyšší moci (živelná 
pohroma, nezpůsobilost hrací plochy a pod.), je povinností klubů dohodnout se 
na novém termínu utkání a tuto dohodu prostřednictvím HR utkání uvést v 
Zápise o utkání. Dohoda musí být podepsána kapitány a vedoucími obou 
družstev. Utkání musí být odehráno nejpozději do 14 dnů po původním termínu 
(dle SŘ článku 30 odstavce 3). V případě, že se kluby nedohodnou (nebo 
dohodnutý termín koliduje s utkáními vyšších soutěží, s pohárovými zápasy, se 
zákazem pořádání sportovních soutěží, utkáními reprezentace a pod.), nový 
termín nařídí STK OFS Opava. 

 

3.8 Pokud z důvodu různého počtu družstev a množství schválených výjimek (i 
vzhledem k soutěžím MS KFS) dojde ke kolizi termínů některých utkání, je 
povinností pořadatele utkání obeznámit minimálně 15 dnů předem soupeře, STK 
OFS Opava a to písemně, formou dohody (bez manipulačního poplatku). 

 

3.9 Jestliže je utkání přerušené z bezpečnostních důvodů, pořadatelský klub spolu 
s bezpečnostními složkami učiní opatření k tomu, aby s největším urychlením 
zjistil, zda nebezpečí skutečně existuje nebo mu zamezil s cílem přerušené utkání 
dohrát. Nepodaří-li se přes to utkání dohrát pro tmu, bude se zbývajících počet 
minut dohrávat následující den, nebo rozhodne o termínu a hodině dohrávky STK 
OFS Opava (SŘ článek 49 odstavce 5). 
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Jestliže v průběhu přerušení utkání z bezpečnostních důvodů nastanou 
skutečnosti, které zabrání utkání dohrát z jiného důvodu (zejména nepříznivé 
povětrnostní podmínky), bude se celé utkání opakovat (SŘ článek 49 odstavec 
6). V takovém případě platí pro dohodu klubů ustanovení SŘ článek 30 odstavce 
3. 

 

3.10  Nenastoupí-li družstvo 3-krát k mistrovskému utkání, může být ze soutěže 
vyloučeno (dle SŘ článku 64 odstavce 1) s příslušnými postihy. 

 

3.11  Nenastoupí-li družstvo v čekací době dle SŘ článku 36, 37, 38 a bude-li na 
základě rozhodnutí STK OFS Opava potrestáno hracími důsledky, uhradí soupeři 
paušální náhradu takto: 

  - muži  700,- Kč, 
  - dorost 400,- Kč, 
  - žáci  300,- Kč. 

K tomu dále zaplatí soupeři cestovní náklady dle vyúčtování příslušného oddílu 
ve výši 15,- Kč/km tam a zpět. Vyrovnání úhrady je záležitost mezi oddíly. 

 

3.12  Dopolední začátek utkání se stanovuje dle vzájemné dohody mezi oddíly. 
Odpolední začátek utkání je stanoven dle úředních začátků dle SŘ článku 32 
odstavce 1 a to maximálně od 17:00 hodin. 

 
 
článek 4 – Místa utkání: 
 

Mistrovská utkání v soutěžích OFS Opava se hrají výhradně na hřištích, která schválil    
řídící orgán soutěží - STK OFS Opava. Jedná se o hlavní i náhradní hrací plochu, která 
musí splňovat stanovená kritéria pro stávající SR. STK OFS Opava ověřené plánky hřišť 
(hlavního i náhradního) musí být vyvěšeny v kabině rozhodčích. Jakékoliv změny na    
hracích plochách a na hřišti vůbec musí být nahlášeny STK OFS Opava, která je 
schvaluje. 
 

4.1  Oddíl oznámí STK OFS Opava místa utkání prostřednictvím přihlášky do soutěže 
pro každé družstvo zvlášť. 

 

4.2 V případě změny místa utkání z důvodů nezpůsobilosti hřiště (rekonstrukce,      
uzavření hřiště DK, výpověď z pronájmu a pod.), musí pořádající klub nejméně 
15 dnů předem oznámit STK OFS Opava náhradní hřiště, na kterém budou 
mistrovská utkání hrána. Pokud se bude jednat o cizí hřiště (stadión), musí být 
vyrozumění pro STK OFS Opava potvrzeno klubem, kterému hřiště (stadión) 
náleží s doložením dokladu o jeho schválení (přiložením kopie schváleného 
plánku hřiště). Pro změny míst utkání platí stejná ustanovení jako u změny 
termínu, popřípadě začátku utkání (viz článek 3.3 RS OFS Opava). 

 

4.3  V případě změny hracího dne po provedeném rozlosování soutěží (losovací aktiv) 
nebo před zahájením jarní části SR, bude změna projednávána po úhradě 
manipulačního poplatku ve výši 200,- Kč nebo pokynu klubu k odečtení 
manipulačního poplatku ze soutěžní zálohy. 

 

4.4  Mistrovská  utkání v rámci soutěží OFS Opava se hrají  zásadně na hřištích 
s travnatou hrací plochou, mimo schválené výjimky (hrací plochy, které kluby 
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uvedly v přihláškách do soutěží jako hlavní a vedlejší - musí být schválena STK 
OFS Opava). Výjimečně lze hrát na hrací ploše s jiným povrchem: 

 

a) v období od 19.10.2004 do 20.4.2005 (SŘ článek 28), kdy o povrchu hrací 
plochy (tráva, škvára) rozhoduje domácí FK. Utkání se přednostně odehrají na 
travnaté hrací ploše (zneužiti této výhody se domácí FK vystavuje možnosti 
finančního postihu řídícím orgánem). V ostatních termínech rozhoduje o změně 
hrací plochy výhradně HR utkání (SŘ článek 27 odstavec 2), který své rozhodnutí 
uvede povinně v Zápise o utkání. Odmítne-li hostující družstvo odehrát mistrovské 
utkání na náhradní hrací ploše, poruší tím ustanovení SŘ článku 57 a článku 58 a 
vystavuje se hernímu i pořádkovému postihu, 

 

b) STK OFS Opava povolí novému účastníkovi bez vlastní travnaté plochy hrát na 
hřišti s jiným povrchem, 

 

c) je důvodná obava, že předzápas poškodí travnatou hrací plochu natolik, že 
nebude způsobilá pro hlavní utkání soutěží řízených v rámci ČMFS (rozhoduje 
výhradně HR). 

 

4.5 Náležitosti hřišť v soutěžích OFS Opava (SŘ článek 28 odstavec 2): 
 

a) řádně připravená a vyznačená hrací plocha (PF I), 
b) kryté hráčské lavičky pro členy družstev (pro 10 osob), 
c) vyznačená technická zóna ve směru od bočních stran laviček pro příslušníky 

družstev – 1 metr na obě strany a 1 metr od pomezní čáry (PF III – příloha B PF), 
d) ohraničení hrací plochy v souladu s PF I – Výklad k pravidlu článek 7, 
e) samostatné šatny pro soupeře a rozhodčí musí být čisté, dostatečně velké, 

uzamykatelné, v chladných dnech vytápěné, které jsou vybaveny lavicemi a věšáky 
– přístupné nejméně 1 hodinu před zahájením utkání, 

f) koupelna, sprchy s tekoucí teplou a studenou vodou, 
g) místnost a zajištění zdravotní služby s potřebným vybavením pro první pomoc (SŘ 

článek 20 odstavec 4), s příslušnými zdravotnickými potřebami, zejména nosítky a 
vybavenou lékárničkou, 

h) každý FK musí mít k dispozici minimálně 3 míče, žluté a červené karty, minci  na 
losování, formuláře Zápisu o utkání, píšťalku, hodinky, praporky pro asistenty 
rozhodčího a vhodné sportovní oblečení pro rozhodčí. 

 
 
článek 5 – Účastníci soutěží: 
 
Jednotlivá družstva jsou zařazována do soutěží řízených OFS Opava podle své 
výkonnosti a věkových kategorií. Toto zařazení je uvedeno v rozlosování mistrovských 
soutěží, které je součástí tohoto  RS 2004 - 2005.  Zařazená družstva musí splňovat 
podmínky stanovené  
SŘ článkem 4, 5, 11 a 12. 
 
 
článek 6 – Pořadatelská služba: 
 

Povinnosti pořadatele utkání vymezuje SŘ článek 19 – 24. 
Povinnosti hostujícího družstva určuje SŘ článek 25. 
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Při organizování utkání se musí přiměřeně FK řídit „Dohodou mezi Policií ČR a ČMFS o 
vzájemné spolupráci při zjišťování veřejného pořádku, bezpečnosti osob a majetku při 
fotbalových utkání“. Pořadatel utkání (klub) zajistí pořadatelský sbor v potřebném počtu 
a kvalitě tak, aby byl funkční od doby soustřeďování diváků až do doby jejich odchodu 
ze stadionu, případně zajistit účast policie za účelem jeho klidného a regulérního 
průběhu. 
 

6.1  Každý FK musí vypracovat pro určitou hrací plochu „Řád pořadatelské služby“, 
který musí být schválen STK OFS Opava, musí být na vyžádání předložen 
k nahlédnutí rozhodčímu a delegátu utkání (popřípadě vyvěšen v kabině 
rozhodčích) a musí obsahovat: 

- zabezpečení součinnosti  policie, 
-  počet a umístění pořadatelů. 

 

6.2  Hlavní pořadatel utkání musí být řádně označen, odlišně od ostatních dle SŘ 
článku 22 odstavce 4, ostatní pořadatelé výrazným a nezaměnitelným způsobem. 

 

6.3  STK OFS Opava stanovila pro SR 2004/2005 minimální počet pořadatelské 
služby: 

- utkání dospělých………………………….…………....... 1 + 5 
- utkání dorostů…………………………………………… 1 + 3 
- utkání žáků……………………………………………… 1 + 2 

 

6.4  Pořadatel utkání je povinen: 
- převzít dopravní prostředky rozhodčích a delegátů, určit jim místo k parkování a 

řádně je opatrovat (podpis hlavního pořadatele v Zápise o utkání). Za škody na 
převzatých dopravních prostředcích odpovídá pořadatel utkání podle zákona (viz SŘ 
článek 20 odstavec 8), 

- poskytnout vhodné občerstvení hostujícímu družstvu a rozhodčím v poločase utkání 
(SŘ článek 20 odstavec 6), 

- v souladu s SŘ článkem 20 odstavce 14 zajistit vhodné osoby pro výkon funkce 
oddílových pomezních rozhodčích (laik – nesmí být uveden na zadní straně Zápisu o 
utkání jako funkcionář družstva) v případě, že by nebylo možné tyto osoby zajistit 
postupem podle SŘ článku 40, 

 

6.5   Hlášení výsledků utkání: 
 

6.5.1  FK jsou povinny hlásit výsledky utkání v rámci všech soutěží OFS Opava níže 
uvedenými způsoby (3 varianty): 
1. hlášení výsledků utkání na telefonní číslo  724210847  ihned po jeho skončení 

(max. však do 22:00 hodin dne konání utkání), a to buď osobně podle 
instrukcí našich operátorů nebo do hlasové schránky, kde uvádět i soutěž a 
kategorii - viz následující tabulka, 

2. hlášení výsledků utkání ihned po jeho skončení (max. však do 22:00 hodin 
dne konání utkání) ve formě SMS zprávy na telefonní číslo  724210847.  U 
této varianty dbát na správné uvedení pořadí družstev a následně i výsledku 
utkání. Rovněž uvádět soutěž a kategorii - viz následující tabulka (např.: 
OPM Otice-Brumovice 9-9; OSD-B Stěbořice-Komárov 7-7; OSZM-A 
Bolatice-Chuchelná 8-8 atd.), 

3. hlášení výsledků utkání ihned po jeho skončení (max. však do 22:00 hodin 
dne konání utkání) formou emailu na elektronickou adresu OFS Opava: 
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ofsopava@seznam.cz (rovněž uvádět soutěž a kategorii – viz následující 
tabulka). 

 

Tabulka soutěží a kategorií 
Kategorie Soutěž – hlasová schránka Zkratka soutěže pro SMS 
      

muži Okresní přebor OPM 
  Okresní soutěž III.třídy sk.A nebo B 3.tr-A nebo 3.tr-B 
  Okresní soutěž IV.třídy sk.A nebo B 4.tr-A nebo 4.tr-B 
      

dorost Okresní přebor OPD 
  Okresní soutěž sk.A nebo B OSD-A nebo OSD-B 
      

žáci Okresní přebor OPZ 
  Okresní soutěž starších sk.A, B nebo C OSZS-A, OSZS-B nebo OSZS-C 
  Okresní soutěž mladší OSZM 
  Okresní soutěž MINI sk.A nebo B OS MINI-A nebo OS MINI-B 

6.5.2  FK jsou povinny hlásit i nesehraná utkání a jeho důvod. V případě důvodu 
nezpůsobilosti hrací plochy nahlásit dohodnutý termín nového utkání. 

 

6.5.3  Porušení SŘ článku 20 odstavce 10 a RS OFS Opava článku 6.5.1 - nehlášení 
výsledků utkání řeší STK OFS Opava dle pokutového řádu OFS Opava (200 Kč 
– kategorie dospělých, 100 Kč – kategorie mládeže). 

 
 
článek 7 – Předpisy: 
 
Mistrovské soutěže jsou řízeny : 
Ø SŘ fotbalu platným od 1.7.2003 včetně doplňků vydaných v platnost po 1.7. 2003, 
 

Ø PF platnými od 1.7.2003 včetně doplňků vydaných v platnost po 1.7.2003, 
 

Ø ekonomickými směrnicemi ČMFS a jejich dodatky uveřejňovanými ve Zpravodaji 
ČMFS, 

 

Ø tímto RS OFS Opava platným od 19.7.2004 ve znění pozdějších dodatků 
uveřejňovaných ve „Zprávách VV OFS Opava“. 

 
 
článek 8 – Startující: 
 
8.1  Hráči startují ve své nebo vyšší věkové kategorii. Start hráče z vyšší věkové 

kategorie za nižší věkovou kategorii je považován za neoprávněný start a musí 
být postižen herními a disciplinárními důsledky (dle SŘ článku 58 odstavce 8). 
Dle SŘ  článku 68 jsou věkové kategorie pro SR 2004 / 2005: 
Ø mladší přípravka   hráči nar. 1.1. 1996 a ml. 
Ø starší přípravka   hráči nar. 1.1. 1994 a ml. 
Ø mladší žáci   hráči nar. 1.1. 1992 a ml. 
Ø starší žáci   hráči nar. 1.1. 1990 a ml. 
Ø mladší dorost   hráči nar. 1.1. 1988 a ml. 
Ø starší dorost   hráči nar. 1.1. 1986 a ml. 
Po dosažení příslušné věkové hranice může hráč dohrát rozehraný soutěžní 
ročník v dané věkové kategorii. 

 

mailto:ofsopava@seznam.cz


9 

8.2 V soutěžním utkání OFS Opava mohou v družstvu nastoupit 3 hráči, kteří jsou 
cizími státními příslušníky (SŘ článek 51). 

 
 
článek 9 – Podmínky účasti hráčů v soutěžích: 
 

9.1     Všichni hráči musí být řádně zaregistrováni podle registračního řádu ČMFS a 
musí se prokázat platným registračním průkazem. Bez registračního průkazu, 
nebo s registračním průkazem, kde jsou uvedeny nesprávné nebo neúplné údaje, n 
e s m í  být hráč připuštěn ke startu v mistrovském utkání (SŘ článek 13 odstavec 
1). Název FK v Rozpise soutěží OFS Opava 2004/2005 musí být totožný 
s názvem v registračním průkazu. V případě změny názvu FK musí být provedena 
i příslušná změna v registračním průkazu dle Registračního řádu ČMFS. 

 

9.2  Každý hráč musí mít potvrzení o lékařské prohlídce, které je platné jeden rok. Za 
dodržování této povinnosti odpovídají plně kluby, které mohou mít potvrzení o 
lékařské prohlídce vystaveno pro hráče i hromadně. Kontrolu platnosti  
lékařských  prohlídek  hráčů  je oprávněn provádět  pouze  řídící orgán soutěží 
(viz. SŘ článek 14). 

 

9.3  Vedoucí družstev společně předloží HR 20 minut před utkáním Zápis o utkání, 
registrační průkazy všech hráčů a náhradníků, kteří jsou uvedeni v zápise o utkání 
(11 + nejvíce 7 náhradníků). Správnost očíslování brankářů, hráčů a náhradníků 
potvrdí kapitán (u mládeže i vedoucí družstva) před utkáním svým podpisem 
v Zápise o utkání (PF IV – Výklad k pravidlu, článek 3). V základní sestavě musí 
hráči nastoupit v dresech s dobře viditelnými čísly od 1 – 11, brankář má číslo 1. 
Náhradníci mají čísla 12 a vyšší. 

 

9.4   Za start hráče, který nesplňuje ustanovení SŘ článku 14 nebo SŘ článku 69, 
odpovídá trenér a vedoucí družstva, za které hráč nastoupil. Vyloučený hráč 
v utkání musí ihned opustit hrací plochu a odejít do kabin. Nesmí zůstat na 
lavičce pro členy družstva. Odpovědnost nese v plném rozsahu kapitán, vedoucí a 
trenér družstva. 

 

9.5  V soutěžních mistrovských utkáních OFS Opava se nemusí uvádět do Zápisu o 
utkání náhradníci před utkáním. Střídající hráč pak nastupuje s registračním 
průkazem (kontrola RP, popřípadě totožnosti hráče dle PF III – Výklad 
k pravidlu článek 10). 

 

9.6  Neliší-li se podle názoru rozhodčího dostatečně barva oblečení hráčů a brankářů 
obou družstev, je na pokyn rozhodčího povinen oblečení změnit pořádající oddíl. 
Ke změně může se souhlasem rozhodčího nebo na jeho pokyn dojít i o 
poločasové přestávce (PF IV – Výklad k pravidlu článek 2). Kapitáni jsou 
povinni být při podepisování Zápisu o utkání před i po skončení řádně ustrojeni 
dle PF IV. 

 

9.7  Kontrolu totožnosti hráčů a náhradníků ve všech soutěžích OFS Opava je možné 
na vyžádání kapitána družstva provést po podpisu Zápisu o utkání kapitánem 
před utkáním a nejpozději před zahájením druhého poločasu utkání. V utkáních 
mládeže žádá o kontrolu totožnosti vedoucí družstva spolu s kapitánem (dle SŘ 
článku 35). 
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9.8  Žákovské soutěže - v mistrovských utkáních mladších žáků se provádí malý roh 
(místo rohu). Ten se provede z nejbližšího místa, kde boční čára ohraničující 
pokutové území protíná brankovou (PF XVII rozhodnutí ČMFS). 

 

9.9  Účastníci soutěží kategorie dospělých musí mít v okresní soutěži dorostů nebo 
žáků jedno družstvo mládeže (dle SŘ článku 11 odstavce 2). Nesplnění tohoto 
ustanovení bude pokutováno částkou 1000,- Kč ve prospěch OFS Opava (FK 
musí částku uhradit vždy do 31.8. příslušného SR). 

 

9.10  Domácí klub je povinen zabezpečit k mistrovskému utkání ukazatel či tabulky s 
čísly předepsané velikosti (minimální výška čísla 25 cm) a oba kluby jsou povinny 
je používat při střídání hráčů. 

 
 
článek 10 – Soupisky: 
 
Soupiska je doklad, který určuje příslušnost hráče k určitému družstvu v klubu. Od něj se 
odvozuje režim startu těchto hráčů i za jiná družstva klubu. Vyhotovuje se zvlášť pro 
podzimní a zvlášť pro jarní část mistrovských soutěží (SŘ článek 15) a musí být 
potvrzena STK OFS Opava. Zpracovávají ji pouze kluby, které mají v soutěžích "A" a 
"B" družstva ve stejné kategorii (např. "A" muži - "B" muži a pod.). Soupisy hráčů 
provádějí pouze družstva, která mají v jedné kategorii dvě a více družstev hrající stejnou 
soutěž v různých skupinách. 
 

10.1  Na soupisku uvede klub (družstvo) 11 hráčů včetně brankáře, z nichž mohou 
průběžně vždy 2 hráči startovat za "B" družstvo. Hráči uvedeni na soupisce 
družstva musí startovat nejméně v 1 utkáních mistrovských soutěží, a to jak 
v podzimní, tak v jarní části SR 2004 / 2005 za to družstvo, pro něž je soupiska 
vyhotovena. V uvedených utkáních musí odehrát nejméně 30 minut. V případě, 
že dojde k porušení tohoto ustanovení, vystavuje se klub postihu dle SŘ článku 
18. 

 

10.2  V případě, že hráč uvedený na soupisce, z klubu odejde (přestup, hostování, 
zrušení registrace apod.) klub je povinen do 7 dnů soupisku doplnit o dalšího 
hráče a nechat ji potvrdit STK OFS Opava.  

 

10.3  V případě, že hráč je dlouhodobě zraněn, klub předloží na STK OFS Opava do 7 
dnů od posledního mistrovského utkání (podzimní, jarní části SR) písemně 
lékařskou zprávu nebo vážný důvod proč hráč nemohl nastoupit k utkání. 

 

10.4  Potvrzením soupisky nepřejímá STK OFS Opava žádnou odpovědnost za 
případné nedostatky (porušení SŘ článku 15 - 18) zaviněné kluby. Zneužití 
soupisky, její falšování, nenastupování hráčů ze soupisky nebo uvádění 
nepravdivých údajů bude podle charakteru a intenzity poklesku postihováno 
pořádkovými pokutami a disciplinárními tresty. 

 

10.5  Kluby předloží STK OFS Opava soupisky pro podzimní část mistrovských 
soutěží SR 2004/2005:  

Ø muži “A“ družstev     do 19.8.2004 
Ø účastníci nejvyšších soutěží    do 19.8.2004 
Ø žáci “A“ družstev     do 26.8.2004 
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Pro jarní část SR 2004 - 2005 mistrovských soutěží budou termíny stanoveny ve 
"Zprávě STK OFS Opava". 

 
 
článek 11 – Doba hry: 
 

V soutěžích řízených OFS Opava je v souladu se SŘ článkem 42 odstavce 10 hrací doba 
soutěžních utkání: 
Ø dospělí a starší doros  2 x 45 minut, 
Ø starší žáci     2 x 35 minut, 
Ø mladší žáci    2 x 30 minut, 
Ø MINI žáci     2 x 25 minut, 
Ø Slezský pohár dospělých   2 x 45 minut, 
Ø Slezský pohár dorostu   2 x 45 minut, 
Ø Slezský pohár žáků   2 x 35 minut. 
 

Přestávka mezi oběma poločasy ve všech kategoriích trvá 15 minut, včetně odchodu 
z hrací plochy a návratu družstev na hrací plochu. V utkáních mládeže musí být doba 
poločasové přestávky vždy dodržena. Za dodržení  doby poločasové přestávky odpovídá 
rozhodčí utkání (SŘ článek 42 odstavec 10, PF VII). 
 
 
 
článek 12 – Střídání hráčů: 
 

12.1  V soutěžích OFS Opava je střídání hráčů upraveno v souladu se SŘ článkem 50 
odstavce 1 a to takto: 

Ø v utkání dospělých      3 hráče včetně brankáře, 
Ø v utkáních dorostů     4 hráče včetně brankáře, 
Ø v utkáních žáků (st. + ml.)   5 hráčů včetně brankáře, 
Ø v utkáních MINI žáků    hokejovým způsobem libovolný počet. 
 
 
článek 13 – Systém soutěží: 
 

13.1  Mistrovské soutěže dospělých, dorostů a žáků se hrají systémem každý s každým, 
dvoukolově, podle rozlosování a stanovené termínové listiny - viz příloha tohoto 
RS OFS Opava a "Zprávy VV OFS Opava". 

 
 
článek 14 – Hodnocení výsledků soutěží: 
 

Hodnocení výsledků v soutěžích OFS Opava je prováděno v souladu se SŘ článkem 62 - 
65. Pro SR 2004 / 2005 platí pro všechny kategorie (dospělí, dorost, žáci): 
Ø za vítězství v utkání se přidělují   3 body, 
Ø za nerozhodný výsledek se přiděluje  1 bod, 
Ø za prohrané utkání    0 bodu, 
Ø při kontumaci utkání 3:0 respektive 0:3 se přidělují 3 body družstvu, v jehož prospěch 

bylo utkání kontumováno. 
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článek 15 – Titul a ceny: 
 

15.1  Vítězná družstva v jednotlivých kategorií OP se stávají přeborníkem OFS Opava 
– obdrží diplom a pohár. 

 

15.2  Vítězná družstva skupin OS v jednotlivých kategorií obdrží diplom. 
 

15.3  Vítězná družstva skupin OS MINI žáků obdrží diplom. 
 
 
článek 16 – Doprava: 
 

Za schválený dopravní prostředek se považuje běžný veřejný dopravní prostředek (vlak, 
MHD, autobus ČAD), vlastní klubový autobus nebo autobus jiného registrovaného 
přepravce. Případné nedostavení se k utkání nebo opožděný nástup k utkání řeší STK 
OFS Opava dle SŘ článku 33, 36, 37 odstavce 1 a 2, článku 38, 57 a 58 odstavce 3 na 
svém nejbližším zasedání. 
 

16.1  V případě, že dojde k poruše, havárii či jiné závadě na výše uvedených doprav-
ních prostředcích, je klub povinen předložit na nejbližším zasedání STK OFS 
Opava následující doklady: 

Ø prohlášení provozovatele dopravního prostředku potvrzené razítkem, jménem, 
funkcí a podpisem, 

Ø potvrzení o poruše, havárii či jiné závadě z místa, kde k ní došlo, a to od policie, 
obecního úřadu, odtahové či havarijní služby, s uvedením data a času, razítkem, 
jménem, funkcí a podpisem, 

Ø v případě nepřistavení objednaného dopravního prostředku - kopii objednávky, 
odůvodnění, proč nemohl být přistaven ze strany provozovatele náhradní dopravní 
prostředek, opatřené razítkem, jménem, funkcí a podpisem. 

 

16.2  V případě porušení výše uvedených ustanovení, nebo nedostavení se zástupců FK 
na nejbližší zasedání STK OFS Opava, bude postupováno ve smyslu SŘ článku 
57 bodu b), 58 odstavce 3. 

 
 
článek 17 – Reprezentace OFS Opava: 
 

17.1  Z důvodů plnění reprezentačních povinností ve výběrech ČMFS, ŘK ČMFS pro 
Moravu, MS KFS a OFS Opava povolí STK OFS Opava na základě dohody mezi 
kluby předehrávku mistrovských utkání, jsou-li povoláni do výběru tři a více 
hráčů z klubu (družstva), který žádá o změnu termínu utkání. V případě, že se 
kluby vzájemně nedohodnou, stanoví termín utkání STK OFS Opava, a to i 
případnou dohrávkou, nejpozději však do 14 dnů po původním termínu utkání 
(mimo posledních 3 kol mistrovských soutěží). 

 

17.2  Účast hráče nominovaného do výběru ČMFS, ŘK ČMFS pro Moravu, MS KFS a 
OFS Opava je ve smyslu fotbalových norem povinná. Při neomluvené neúčasti se 
hráč i klub vystavuje disciplinárnímu řízení dle DŘ článku 17 odstavce 4: 

Ø hráč, který se bez řádné omluvy předem nedostaví k reprezentačnímu, přípravnému 
nebo výběrovému utkání, má dnem následujícím po dni stanoveného utkání (srazu) 
zastavenou činnost až do vyřešení případu, 

Ø klubu, který nezajistí nominované hráče k reprezentačnímu, přípravnému nebo 



13 

výběrovému utkání, bude uložena v souladu s DŘ pořádková pokuta a pozastaveny 
dotace ČMFS určené pro mládež. 

 
 
článek 18 – Rozhodčí: 
 

18.1  Rozhodčí deleguje k utkání Obsazovací úsek Komise rozhodčích OFS Opava 
(dále jen OÚ KR OFS Opava) ve svých zprávách (písemně, emailem, 
prostřednictvím oficiálních internetových stránek OFS Opava nebo telefonicky. 
Vždy platí poslední delegace. 

 

18.2  Kluby mají možnost vyjádřit se písemně k výkonu rozhodčích přímo ke KR OFS 
Opava. Pro každou část SR (podzim - jaro) mohou vetovat až 3 rozhodčí z 
nominační listiny. Vetace rozhodčích pro podzimní část soutěží je termínována 
k 27.7.2004, pro jarní část k 2.3.2005. Na pozdější vetace nebude brát KR OFS 
Opava zřetel. V případě požadavku na OÚ KR OFS Opava ve smyslu změny 
delegovaného rozhodčího, popřípadě delegáta bude vyhověno po uhrazení 
poplatku ve výši: 

- 100,- Kč v kategorii mužů a dorostů, 
- 50,- Kč v kategorii žáků.  

 

18.3  Na utkání, která budou rozhodovat o postupujícím, či sestupujícím v 
mistrovských soutěžích mužů, budou delegování dle možností OÚ KR OFS 
Opava tři rozhodčí. 

 

18.4  Nedostaví-li se k utkání delegovaný rozhodčí ani žádný asistent rozhodčího a není 
k dispozici žádný jiný kvalifikovaný rozhodčí, jsou oba kapitáni (u mládeže 
vedoucí družstev) povinni se dohodnout na oddílovém rozhodčím (ve smyslu PF 
V – Výklad k pravidlu článku 38, 39 a 40) a za jeho řízení soutěžní utkání 
odehrát. V tomto případě ručí za řádně vyplněný Zápis o utkání pořádající klub 
(neplnění trestáno dle tohoto RS OFS Opava článku 47.1). 

 

18.5  Je-li Zápis o utkání podkladem pro disciplinární řízení, je jej rozhodčí povinen 
odeslat do 24 hodin (inzultace, vyloučení, výtržnosti diváků atd.) – dle SŘ článku 
42 odstavce 13. 

 
 
článek 19 – Námitky, protesty a odvolání: 
 

V případě podání námitek, protestu nebo odvolání postupují kluby dle SŘ článku 74 - 78 
a ve znění pozdějších platných doplňků. Poplatky v případě podání námitky, protestu či 
odvolání jsou u : 
Ø soutěží dospělých   400,-Kč 
Ø soutěží dorostů a žáků   200,-Kč 

Námitky, protesty nebo odvolání jsou ze strany klubů zasílány výlučně doporučenou 
poštou a musí splňovat stanovené podmínky v SŘ článku 75 - 78 a Odvolacího řádu 
ORK ČMFS článku 8 - 16. Pokud tyto podmínky nebudou splňovat, nebudou ze strany 
řídicího orgánu projednávány a poplatky propadnou ve prospěch OFS Opava. 
 
 
článek 20 – Postupy a sestupy: 



14 

 

20.1  Postupy a sestupy z jednotlivých soutěží OFS Opava v SR 2004/2005 se řídí 
ustanoveními SŘ článku 7 - 10, a počty postupujících i sestupujících jsou dány 
níže uvedenými postupovými a sestupovými klíči. 

  
Ø Okresní přebor muži: 
 
Počet klubů 14 14 14 14 
Sestup z I.B třídy MS KFS 0 +1 +2 +3 
Postup do I.B třídy MS KFS -1 -1 -1 -1  
Postup z OS III.třídy sk.A, B +2 +2 +2 +2 
Sestup do OS III.třídy sk.A, B -1 -2 -3 -4 
 
 
Ø Okresní soutěž III.třídy sk.A, B muži: 
 
Počet klubů 27 27 27 27 
Sestup z OPM +1 +2 +3 +4  
Postup do OPM  -2 -2 -2 -2 
Postup z OS IV.třídy sk.A, B +2 +2 +2 +2  
Sestup do OS IV.třídy sk.A, B -1 -2 -3 -4  
 
 
Ø Okresní soutěž IV.třídy sk.A, B muži: 
 

Počet klubů 24 24 24 24 
Sestup z OS III.třídy sk.A, B +1 +2 +3 +4  
Postup do OS III.třídy sk.A, B -2 -2 -2 -2 
 
Ø Okresní přebor dorostu: 
 

Počet klubů 14 14 14 
Sestup z MS KFS  0 +1 +2 
Postup do MS KFS -1 -1 -1 
Postup z OSD sk.A, B +2 +2 +2 
Sestup do KS (OFS-MěFS)  -1 -2 -3 
 
 
Ø Okresní soutěž dorostů sk.A, B: 

 
Počet klubů 24 24 24 
Sestup z OPD +1 +2 +3 
Postup do OPD -2 -2 -2 
 
 
Ø Okresní přebor žáků: 
 
Počet klubů 12 12 12 
Sestup z MS KFS 0 +1 +2 
Postup do MS KFS -1 -1 -1 
Postup z OSŽ sk.A, B, C +3 +3 +3 
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Sestup do OSŽ sk.A, B, C -2 -3 -4 
 
20.2  Vyšší počet sestupujících u OPM, OS III.třídy a OPD může nastat při 

reorganizaci soutěží nebo v případě nízkého počtu přihlášených družstev do 
soutěží OFS Opava. 

 

20.3  FK, jejíchž družstva žáků postoupí z OPŽ do krajských soutěží, musí povinně 
přihlásit družstvo mladších žáků. 

 

20.4  Další podmínky pro určení postupů a sestupů: 
à pro určení pořadí mezi družstvy, která v různých skupinách stejné soutěže  

    (OS III.třídy muži, OS IV.třídy muži, OS dorost, OS žáci) obsadí potencionálně 
postupová nebo sestupová místa, rozhoduje (dle SŘ článku 8): 
Ø umístění družstva (porovnávací systém), 
Ø lepší brankový rozdíl ze všech utkání, 
Ø větší počet vstřelených branek ze všech utkání, 
Ø kvalifikace nebo los. 

 
 
článek 21 – Hodnocení soutěží: 
 
Hodnocení soutěží bude prováděno na losovacím aktivu OFS Opava, kterého se zúčastní 
kluby hrající soutěže v rámci OFS Opava, včetně postupujících a doplňujících povinně na 
své vlastní náklady.  Neomluvená neúčast  bude postihována v  souladu  s  RS OFS 
Opava  
2004-2005, viz. Pokutový řád. 
 
 
článek 22 – Krátkodobé soutěže a přátelská utkání: 
 
Podmínky pořádání krátkodobých soutěží (turnajů) a přátelských utkání jsou  
stanoveny v SŘ článku 82 a 83. 
  

IIII..  SSLLEEZZSSKKÝÝ    PPOOHHÁÁRR  ––  OOKKRREESSNNÍÍ    KKOOLLAA  
 
 
článek 23 – Řízení soutěží: 
 
Slezský pohár - okresní kola doplňuje mistrovské soutěže dospělých, dorostenců a žáků, 
je kvalifikační soutěží pro krajské poháry v rámci MS KFS. 
 
 
článek 24 – Systém soutěží: 
 

Slezský pohár dospělých, dorostů a žáků – okresní kola se hraje dle systému, který je 
uveden v příloze tohoto RS OFS Opava a to vylučovacím způsobem dle rozlosování. 
Skončí-li utkání v normální hrací době nerozhodným výsledkem, určí vítěze pokutové 
kopy (PF - příloha A).  
 
 
článek 25 – Účastníci: 
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Startují závazně přihlášená družstva dle přihlášek zaslaných do 14.6.2004. 
Věková kategorie: - muži  nad 18 let, 
   - dorost narození po 1.1.1986, 
   - žáci  narození po 1.1.1990 a mladší. 
Hráči startují na platné registrační průkazy. 
 

25.1  Pořadatel utkání jsou FK uvedené v rozlosování na prvním místě (platí v plné 
míře povinnosti dle SŘ článku 19 – 24), mimo finálového utkání (viz RS OFS 
Opava článek 25.2). 

 

25.2  Termíny a místa finálových utkání budou upřesněny STK OFS Opava za účelem 
propagace fotbalu. 

 
 
článek 26 – Tituly a ceny: 
 

Vítězná družstva Slezského poháru – okresních kol v jednotlivých kategorií obdrží 
putovní pohár (vítěz je povinen vrátit do 31.2.2005), mini pohár, diplom (včetně 
finalisty) a finanční odměnu ve výši:  

- muži   3000,- Kč (finalista polovinu), 
- dorost  2000,- Kč (finalista polovinu), 
- žáci  1000,- Kč (finalista polovinu). 
 

článek 27 – Hospodářské náležitosti: 
 

27.1  Pořadatel utkání je povinen poskytnout hostujícímu družstvu občerstvení pro 20 
osob dle SŘ článku 20 odstavce 6. 

 

27.2  FK, který hraje na domácím hřišti, zaplatí hostujícímu družstvu paušální náhradu 
cestovného takto (vzdáleností se rozumí jedna cesta k místu utkání): 

  - do 15 km      0,- Kč, 
  - 15 – 25 km  200,- Kč, 
  - nad 25 km  400,- Kč. 
 Toto usnesení platí pro všechny kategorie okresního poháru. 
 

27.3  FK, které se nedostaví k utkání, popřípadě nenastoupí, zaplatí pořádkovou 
pokutu dle Sazebníku pokutového řádu OFS Opava a domácímu FK peněžitou 
náhradu paušálně takto: 

  - muži   400,- Kč, 
  - dorost a žáci  200,- Kč. 
 
 
článek 28 – Organizační: 
 

28.1  V případě nedostavení se rozhodčího postupují družstva ve smyslu RS OFS 
Opava článku 18.4. 

 

28.2 Hlášení výsledků okresního poháru všech kategorií se provádí stejně jako u 
mistrovských utkání dle RS OFS Opava článku 6.5. 

28.3 Vítěz Slezského poháru mužů a žáků – okresních kol postupuje do krajského 
kola. Nepostupuje družstvo žáků, které hraje soutěž řízenou ČMFS, popřípadě 
ŘK ČMFS pro Moravu. Další právo rozhodnutí přísluší STK OFS Opava. Vítěz 
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Slezského poháru – okresních kol dorostu nepostupuje. 
 

28.4 Vzájemné dohody změn termínů, začátků a míst utkání v rámci Slezského pohárů 
– okresních kol budou ze strany STK OFS Opava dle SŘ a RS OFS Opava 
respektovány a nebude účtován manipulační poplatek za projednání. 

 
 
 
 
 
III. ŘŘÍÍZZEENNÍÍ  UUTTKKÁÁNNÍÍ  ––  RROOZZHHOODDČČÍÍ  
 
 
článek 29 – Rozhodčí (SŘ článek 42 a PF V a VI): 
 
Rozhodčí pro SR 2004 / 2005 deleguje k utkání OÚ KR OFS Opava (viz RS OFS Opava 
článek 18.1). Práva a povinnosti delegovaných rozhodčích jsou stanovena v SŘ článku 
42, PF V, popřípadě VI a v tomto RS OFS Opava s tím, že delegovaní rozhodčí na 
utkání OP mužů,  jsou povinni se dostavit nejpozději 45 minut před jejich začátkem. 
Asistenti rozhodčího (AR), kteří jsou delegováni na utkání řízená MS KFS – I.B třída, 
jsou povinni se na hřiště dostavit nejpozději 45 minut před začátkem utkání. Výjimku 
tvoří rozhodčí delegování na utkání OS III., IV. třídy a mládeže, kteří  jsou povinni 
dostavit se nejpozději 30 minut před stanoveným začátkem utkání, kde je pořádáno.  
29.1  OÚ KR OFS Opava deleguje v rámci soutěží MS KFS – zpravidla I.B třídy na 

vyžádání druhého asistenta utkání. 
 

29.2  Každý rozhodčí musí mít platnou lékařskou prohlídku, která platí 1 rok. Za 
dodržování této povinnosti odpovídá rozhodčí. Řídící orgán má právo kdykoli při 
přezkoušení požádat rozhodčího o předložení platného potvrzení lékařské 
prohlídky (viz. Licenční řád pro rozhodčí fotbalu článek 5 odstavec 3). 

 
 
článek 30 – Odměňování rozhodčích: 
 

Rozhodčí působící v soutěžích OFS Opava jsou za řízení utkání odměňováni dle 
"Sazebníku odměn rozhodčích" uveřejněném v "Souboru předpisů ČMFS" na straně 190 
– 191 a současně viz. příloha RS OFS Opava.  
 

30.1  Rozhodují-li rozhodčí utkání přátelská, přípravná nebo mezinárodní (dále jen 
nemistrovská), v nichž se střetávají soupeři různých kategorií (věkových i 
výkonnostních), náleží jim odměna podle pořadatele utkání. 

 

30.2  Odměna rozhodčích na turnajích musí být stanovena v propozicích turnaje v 
rozpětí částek uvedených v "Sazebníku odměn rozhodčích". Jejich výše se řídí 
v rozmezí minimálních a maximálních sazeb podle úrovně kategorie zúčastněných 
družstev. 

 

30.3  Odměny vyplácí rozhodčím pořadatel utkání v poločasové přestávce nebo 
bezprostředně po ukončení utkání. Stanovené odměny "Sazebníkem odměn 
rozhodčích" jsou maximální. 

 

30.4  V případě, že se utkání neuskuteční, nelze odměny rozhodčím vyplatit. Cestovní 
výdaje je pořadatel utkání povinen vyplatit. 
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30.5   V případě, že rozhodčí (AR) řídí předzápas před hlavním utkáním (dorost, žáci) a 
účtuje stravné, je povinen HR hlavního utkání toto uvést do Zápisu o utkání (na 
zadní stranu - účastníky, výsledek, jméno rozhodčího). Kontroluje HK OFS 
Opava. 

 
SAZEBNÍK ODMĚN ROZHODČÍCH – soutěže řízené OFS 
 

Utkání 
mistrovská 

Utkání přátelská, 
turnaje (norm. hr. 

doba) 

Utkání přátelská, 
turnaje (zkr. hr. 

doba) Druh soutěže 

HR AR HR AR HR AR 

DOSPĚLÍ 
výběry OFS --- --- 150 80 50 30 
Okresní soutěže (II.třída) 250 120 100 50 50 30 
Okresní sout.(III a 
IV.třída) 200 100 80 50 50 30 
DOROST 
výběry OFS --- --- 100 50 50 30 
Okr. sout.(II,III a IV.třída) 150 70 60 30 30 20 
ŽÁCI 
výběry OFS --- --- 100 50 50 30 
Okresní soutěže 100 50 50 30 30 20 
Minifotbal 100 --- 50 --- 30 --- 
ŽENY 
výběry OFS --- --- 40 30 30 20 
Okresní soutěže 40 30 30 20 30 20 
 
SAZEBNÍK ODMĚN ROZHODČÍCH – pohár ČMFS 
 

  HR AR 
utkání řízená OFS - okresní pohár 200 120 
utkání řízená KFS - krajský pohár 500 300 
utkání řízená ČMFS 
předkolo 600 350 
1.-4.kolo 750 400 
čtvrtfinále a semifinále 3 000 1 500 
finále 10 000 5 000 
 
SAZEBNÍK ODMĚN ROZHODČÍCH – soutěže řízené KFS 
 

Utkání 
mistrovská 

Utkání přátelská, turnaje 
(norm. hr. doba) 

Utkání přátelská, 
turnaje (zkr. hr. doba) Druh soutěže 

HR AR HR AR HR AR 

DOSPĚLÍ 
výběry KFS --- --- 250 150 80 50 
Krajský přebor 600 300 150 100 60 50 
I.A třída 400 200 120 80 60 50 
I.B třída  300 150 100 50 60 50 
DOROST 
výběry KFS --- --- 200 100 60 50 
Krajský přebor st.+ml. 300 150 100 50 80 50 
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ostatní dorostenecké sout. 200 100 80 50 60 50 
ŽÁCI 
výběry KFS --- --- 200 100 60 50 
Krajský přebor st.+ml. 150 100 50 30 50 30 
ostatní žákovské soutěže 120 60 50 30 40 20 
Minifotbal 100 --- 60 --- 40 --- 
ŽENY 
výběry KFS --- --- 80 50 40 30 
krajská soutěž 100 70 40 30 30 20 

 
 
 
 
 
 
IIVV..  DDEELLEEGGÁÁTTII  SSVVAAZZUU  ((DDOOHHLLÍÍŽŽEECCÍÍ  OORRGGÁÁNNYY) 
 
 
článek 31 – Práva a povinnosti: 
 

Práva a povinností delegáta svazu (DS) jsou uvedeny v SŘ článku 43 - 46. Delegace k 
utkání se provádí prostřednictvím internetových stránek, písemně v podobě delegačního 
formuláře nebo telefonicky. 
31.1  Delegát svazu je povinen v soutěžích OP mužů dostavit se nejpozději 45 minut 

před stanoveným začátkem utkání na hřiště, kde je utkání pořádáno. Výjimku 
tvoří ostatní soutěže, kde je povinen dostavit se 30 minut před stanoveným 
začátkem utkání. 

 
 
článek 32 – Odměňování delegátů svazu: 
 

Delegátům svazu v mistrovských soutěžích OFS Opava přísluší odměna 100,- Kč. 
 

32.1  Odměny delegátům svazu vyplácí pořadatel bezprostředně po ukončení utkání. 
Výše uvedené odměny jsou maximální. 

 

32.2  V případě, že se utkání neuskuteční, nelze vyplatit delegátovi svazu odměnu. 
Cestovní výdaje je pořadatel utkání povinen delegátu svazu vyplatit. 

 
 
 
 
 
 
VV..  NNÁÁLLEEŽŽIITTOOSSTTII  DDIISSCCIIPPLLIINNÁÁRRNNÍÍHHOO  ŘŘÍÍZZEENNÍÍ  
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článek 33 – Působnost disciplinární komise: 
 

Pravomoc disciplinární komise (DK) se vztahuje na kluby hrající soutěže OFS Opava, 
sestupující ze soutěží MS KFS a to od 1.7. 2004 do 30.6. 2005. DK řeší provinění všech 
startujících družstev v soutěžích OFS Opava včetně funkcionářů, rozhodčích a delegátů 
svazu. Neřeší provinění hráčů, funkcionářů, rozhodčích a delegátů svazu zařazených do 
soutěží ČMFS, ŘK ČMFS pro Moravu a MS KFS v krátkodobých soutěžích a 
přátelských utkáních, která podléhají pravomoci příslušné DK vyššího stupně. 
 
 
článek 34 – Povinnosti kapitána družstva: 
 

Povinnosti kapitána družstva stanoví SŘ článek 56. 
 

34.1  Do Zápisu o utkání může kapitán (u mládeže vedoucí družstva) vznést pouze 
námitky, které jsou v souladu s PF V – Výklad k pravidlu článek 28. 

 

34.2  Kapitáni (u mládeže vedoucí družstva) jsou povinni ihned po skončení utkání 
odejít s rozhodčím do jeho kabiny, kde svými podpisy stvrdí totožnost 
napomínaných, popřípadě vyloučených hráčů a převzetí registračních průkazů. 

 
 
článek 35 – Poplatky za projednání: 
 

Za každý projednávaný případ v DK OFS Opava bude klubům odečten ze soutěžní 
zálohy poplatek (bude-li projednán do 14 dnů): 
Ø kategorie dospělých   100,- Kč, 
Ø kategorie mládeže      50,- Kč. 
35.1  Jestliže byl hráč vyloučen, nebo oznámí-li DS, že se hráč za zády HR dopustil 

takového přestupku, který je důvodem pro řízení v DK OFS Opava, je hráč 
povinen dostavit se na nejbližší zasedání DK OFS Opava. V případě, že se řízení 
nemůže zúčastnit, je podkladem pro jednání jeho písemný souhlas k projednávání 
jeho případu i v jeho nepřítomnosti (tiskopis dle RS OFS Opava článku 1.2). DK 
OFS Opava bude přestupek hráče řešit v každém případě, tj. za účasti i bez 
účasti, a v případě neúčasti v dané lhůtě (DŘ článek 16 odstavec 1) i bez jeho 
souhlasu. Dojde-li k nejasnostem, DK OFS Opava případ odročí a přizve k 
následujícímu jednání osoby, které mohou případ náležitě objasnit na náklady 
klubu. Vyloučený hráč nesmí do projednání jeho případu startovat v žádném 
mistrovském, pohárovém a přátelském utkání!!! 

 

35.2  Přizvaní zástupci klubů, funkcionáři, rozhodčí a delegáti svazu se prokazují při 
jednání DK OFS Opava občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. 

 
 
článek 36 – Změny trestů (DŘ článek 31): 
 

Po vykonání nejméně poloviny trestu zastavení závodní činnosti, zákazu funkce, uzavření 
hřiště apod., lze na základě písemné žádosti potrestaného zbytek trestu prominout, 
případně podmíněně odložit na zkušební dobu. Žádost může podat jen ten, kdo byl 
potrestán. Písemná žádost o prominutí zbytku trestu musí být rovněž doložena 
stvrzenkou o zaplacení poplatku ve výši : 
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Ø kategorie dospělých   100,- Kč, 
Ø kategorie mládeže      50,- Kč. 
 

36.1  O změně trestu rozhoduje orgán, který o něm rozhodl s konečnou platností (DK 
nebo odvolací orgán). 

 
 
článek 37 – Napomínání hráčů: 
 

Za napomínání hráče (ŽK) se v soutěžích OFS Opava nezastavuje hráči činnost. Po 
udělení ŽK v počtu 4, 8, 12, …… atd., v součtu za jednotlivé družstvo, se klubu odečítá 
ze soutěžní zálohy dle níže uvedené tabulky: 
 

počet napomenutí (ŽK) kategorie dospělých kategorie mládeže 
po udělení 4 ŽK 200,- Kč 100,- Kč 
po udělení 8 ŽK 400,- Kč 200,- Kč 
po udělení 12 ŽK 600,- Kč 300,- Kč 
po udělení 16 ŽK 800,- Kč 400,- Kč 
atd. atd. atd. 

 

ŽK se načítají za jednotlivá mužstva postupně v průběhu SR 2004 - 2005. Po jeho 
ukončení se evidence ŽK uzavírá a nepřevádí se do nového SR. Za evidenci ŽK v plném 
rozsahu odpovídá mateřský klub. Za správný součet a evidenci ŽK, jakož i upozornění 
na odpisy ze soutěžní zálohy odpovídá DK OFS Opava a HK OFS Opava. 
 
 
článek 38 – Úhrada pokut a poplatků při odvolání: 
 

38.1  Při uložení pokuty musí být do 15 dnů ode dne, kdy o výši pokuty rozhodla DK 
OFS Opava, předložen příslušný díl nebo kopie pokladního dokladu DK OFS 
Opava, jimž byla uložená pokuta uhrazena. Neplnění této povinnosti bude 
považováno za další provinění ve smyslu DŘ. 

 

38.2  Při odvolání proti rozhodnutí DK OFS Opava je odvolatel povinen připojit 
doklad o úhradě poplatku ve výši 500,- Kč (v případě vyhovění dle DŘ článku 25 
bude poplatek vrácen). 

 
 
článek 39 – Organizační věci DK OFS Opava: 
 

39.1  Registrační průkazy vyloučených hráčů se neodebírají, ani při inzultaci. 
 

39.2  Zápis o utkání rozhodčího i Zprávu delegáta svazu je možno zaslat faxem nebo 
osobně tak, aby byly k dispozici DK OFS Opava ve čtvrtek, případně v úterý, 
pokud je ve středu řídícím orgánem soutěží nařízeno sehrání vloženého kola 
mistrovských soutěží nebo pohárových utkání. Hraje-li se mistrovské utkání nebo 
pohárové utkání ve středu, musí být materiály k dispozici na zasedání DK OFS 
Opava ve čtvrtek. 

 

39.3  Zasedání DK OFS Opava bude pravidelně vždy každý čtvrtek (mimořádně 
v úterý, pokud je ve středu rozlosováno sehrání mistrovského kola). Zasedání 
DK OFS Opava začíná 16:00 hodin v budově sídla OFS Opava. 
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39.4  FK budou informovány o vyneseném disciplinárním postihu, popřípadě trestu DK 
OFS Opava bezprostředně po ukončení disciplinárního řízení (zástupci FK) nebo 
dotazem na sekretariátě OS ČSTV (tel.: 553625474). 

 
 
 
 
 
 
VVII..  HHOOSSPPOODDÁÁŘŘSSKKÉÉ  NNÁÁLLEEŽŽIITTOOSSTTII  
 
 
článek 40 – Základní předpis: 
 

"Ekonomické směrnice ČMFS" o náhradách a odměnách, ze kterých pro účely 
zabezpečení mistrovských soutěží OFS Opava se vyjímají podstatná ustanovení, která 
platí pro SR 2004/2005. 
 
 
článek 41 – Ekonomické náležitosti soutěží: 
 

41.1  Mistrovská a pohárová utkání hrají kluby na vlastní náklady. Nezbytné sportovně 
technické výdaje (zejména rozhodčí, delegáty, pořadatelé apod.) hradí pořádající 
FK.  

 

41.2  Hospodářské náležitosti pro turnaje a turnajová utkání stanoví pořadatel v 
propozicích turnaje nebo jsou řešeny vzájemnou dohodou mezi startujícími kluby. 

 

41.3  Poskytování náhrad při nesehraném, či nedohraném utkání se řídí ve smyslu SŘ 
článku 49 odstavce 4 (řídící orgán případ od případu). 

 

41.4  Při odstoupení, eventuálně vyloučení družstva ze soutěže v průběhu SR 2004 - 
2005 je povinen FK uhradit na účet OFS Opava (číslo: 5834-821/0100 – KB 
Opava) peněžní náhradu ve výši: 

  - družstvo v kategorii dospělých  5000,- Kč, 
  - družstvo v kategorii mládeže  3000,- Kč. 
 
 
 
 
článek 42 – Náklady rozhodčím a delegátům svazu: 
 

Náklady se rozumí výdaje, kterými jsou jízdné tam i zpět a stravné. Jízdenky lze účtovat 
takto: 
Ø do 100 km –  osobní vlak 2. vozové třídy nebo autobus, 
Ø nad 100 km – vlak 1. vozové třídy nebo autobus. 
 

42.1  Pokud rozhodčí utkání použije osobního vozidla, lze mu vyplatit náhradu ve výši 
4,- Kč/km od místa bydliště do místa konání mistrovského nebo pohárového 
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utkání a zpět nejkratším směrem (dle schváleného kilometrovníku OFS Opava, 
který je uveden v příloze tohoto RS OFS Opava) pouze v případě, že osobního 
vozidla použijí společně nejméně 2 rozhodčí tak, že rozhodčí nejdéle vzdálen bere 
druhého rozhodčího či rozhodčí na trase z místa svého bydliště do místa konání 
utkání, aniž pro něj (ně) zajíždí. Druhý rozhodčí nebo další dva rozhodčí se 
dopraví nejkratším směrem k jeho trase na utkání. Těmto rozhodčím lze pak 
vyplatit náhradu ve výši 4,- Kč/km z místa bydliště k místu na trase jízdy 
rozhodčího, se kterým se pak společně dopraví do místa konání utkání. 
V mimořádném případě, že rozhodčí cestuje k utkání mužů sám, lze mu pak 
vyplatit náhradu 4,-Kč/km z místa bydliště do místa konání utkání nejkratším 
směrem. Rozhodčí, kteří bydlí v obvodu velké Opavy a řídí utkání v této lokalitě, 
použijí dopravní prostředky městské hromadné dopravy (cestovné jim náleží dle 
jízdních sazeb v autobusu, či trolejbusu MHD). Pokud by však cestovali k utkání 
2-3 rozhodčí, obdrží řidič náhradu ve výši 4,- Kč/km nejkratším směrem do místa 
konání utkání. 

 

42.2    Stravné si může účtovat jen rozhodčí, který řídí předzápas a na hlavní   utkání je 
delegován jako AR, nebo řídí více utkání a doba strávená na hřišti spolu s cestou 
z místa konání utkání do místa jeho bydliště přesáhne 5 hodin. 

 

42.3  Rozhodčí hlavního utkání (nebo druhý AR) nemůže účtovat stravné, i když jedou 
osobním vozidlem či jinak společně s rozhodčím předzápasu. 

 

42.4 V případě podání stížnosti či reklamace ze strany FK k vyúčtování rozhodčích, či 
DS postupuje HK OFS Opava dle vydaného kilometrovníku OFS Opava, který je 
součástí tohoto RS OFS Opava. V povinnostech uživatelů osobních vozidel je 
upozornit HK OFS Opava na případné změny a úpravy tras, objížďky a pod. 

 

42.5 Pokud delegát svazu použije osobního vozidla, lze mu vyplatit náhradu ve výši 
4,-Kč/ km z místa bydliště do místa konání mistrovského nebo pohárového utkání 
a zpět nejkratším směrem (dle schváleného kilometrovníku OFS Opava, který je 
uveden v příloze tohoto RS OFS Opava). DS je vždy povinen osobní vozidlo 
předvést pořadateli utkání. Stravné může DS účtovat pouze v případě, že bude 
delegován na předzápas (mládeže) i  hlavní  utkání a doba strávená  při těchto 
utkáních včetně cesty z místa bydliště a zpět přesáhne 5 hodin. 

 
 

článek 43 – Stravné: 
 

Stravné lze vyplatit jen do výše stanovené obecně platnými předpisy, které podléhají 
úpravám v souladu s jejich vyhlášením ve Sbírce zákonů. V soutěžích OFS Opava 
současná výše stravného představuje podle zákona č. 119/92 Sb. v platném znění: 
Ø při akci od 5 do 12 hodin    60,-Kč 

V případě, že rozhodčí nebo delegát svazu bude účtovat stravné, musí být na zúčtovacím 
dokladu uvedena doba odjezdu a příjezdu z a do místa jejich trvalého bydliště. 
 
 
článek 44 – Vstupné a vstupenky: 
 

44.1  Výši vstupného a ceny permanentních vstupenek stanoví pořádající klub, který je  
povinen  vyvěsit  přehled  o  cenách  vstupného na  vhodném  místě u všech 
vstupů a pokladen do areálu stadiónu (hřiště). 
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44.2  Volný vstup bez nároku na sedadlo mají: hráči soupeřova družstva (11+7) a jejich 
vedoucí, trenér a lékař (masér) - celkem 21 osob.  
Dále: pořadatelé konající službu, příslušníci policie, příslušníci hasičského sboru a 
zdravotní služby. Volný vstup na vyhrazená sedadla mají: DS v rozsahu 2 míst, 
vedení hostujícího klubu v rozsahu 2 míst, funkcionáři ČMFS, ŘK ČMFS pro 
Moravu, MS KFS, OFS Opava a funkcionáři příslušných odborných komisí OFS 
(MěFS) na základě platného průkazu. 

 

44.3  Jestliže utkání nebylo zahájeno nebo předčasně ukončeno z důvodu technických 
(špatné povětrnostní podmínky, nezpůsobilost hrací plochy atd.), prodané 
vstupenky platí pro utkání v náhradním termínu. Jestliže dojde ke změně 
programu (změna soupeře, místa utkání atd.), platí vstupenky na náhradní 
program nebo na požádání vstupné v plné výši pořádající FK vrací. 

 
 
článek 45 – Poplatky: 
 

Ø v  registračním řízení – viz. RŘ str.82 - 85  "Soubor předpisů ČMFS"  platný  od 1.7. 
2003 včetně doplňku vydaných v platnost po 1.7.2003, 

Ø v přestupním řízení – viz. PŘ str.86 - 96 "Soubor předpisů ČMFS" platný od 1. 7. 
2003 včetně doplňku vydaných v platnost po 1.7.2003, 

Ø v disciplinárním řízení – viz. DŘ str.62 - 81 "Soubor předpisů ČMFS" platný od 1.7. 
2003 včetně doplňku vydaných v platnost po 1.7.2003. 

 
 
článek 46 – Úhrada peněžitých plnění (SŘ článek 3 odstavec 1 bodu c)): 
 
46.1  Startovné pro SR 2004 - 2005 za každé družstvo v soutěžích OFS Opava činí: 

 - za družstvo dospělých 200,- Kč, 
   - za družstvo mládeže    50,- Kč. 
Tato částka se hradí za všechna družstva v soutěžích OFS Opava a bude 
odpočítána ze soutěžní zálohy (dále jen SZ) FK (SR 2004 - 2005). 

 

46.2  SZ FK pro SR 2004 - 2005 (viz. SŘ článek 3 odstavce 1 bodu c)): 
- za každý FK v rámci regionu OFS Opava, tj. i pro FK, jehož družstva v 
soutěžích OFS Opava nehrají, činí podle usnesení VV OFS Opava částku ve výši 
2000,- Kč, 
- uvedenou částku je nutno poukázat na účet OFS Opava složenkou u KB, a.s. 
Opava – číslo účtu: 5834-821/0100 do zahájení SR 2004 - 2005 (sníženou o 
částku, kterou má FK u OFS Opava k 30.6.2004 k dobru) tj. do 16.8.2004 (po 
oznámení HK OFS Opava ve vyúčtování), 
- složená částka je za všechna družstva, 
- vyúčtování SZ (majetku FK) bude prováděno vždy po ukončení poloviny SR tj. 
PODZIM – JARO, 
- ustanovení tohoto RS OFS Opava článku 46.2 se týká i oddílů sdružených v 
ČOS a ATJSK. 

46.3  Ze SZ se hradí (odepisují se částky za): 
- soutěžní normy a tiskopisy, 
- poplatky za projednávání v STK a DK OFS Opava (Dohody o změně termínů, 
začátků, popřípadě místa utkání, nehlášení výsledků utkání, projednání případů 
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disciplinárního řízení apod.), 
- startovné dle RS OFS Opava článku 46.1, 
- poplatky za projednání ve VV OFS Opava na návrhy odborných komisí - za 
maření a nerespektování rozhodnutí VV OFS Opava (příklad KM OFS Opava –> 
nevyslání reprezentantů do okresních výběrů, HK OFS Opava –>  za neplacení 
dlužných částek dle určených termínů, další zvýšené pořádkové pokuty atd.), 
- za zvýšené poštovné a telefonní hovory zaviněné FK. 

 

46.4  Nevyčerpané prostředky SZ podle RS OFS Opava článku 46.2 budou po 
skončení SR 2004 - 2005 FK převedeny do SR 2005 - 2006 nebo částka 
převyšující 2000,- Kč bude na žádost FK vrácena. 

 

46.5  Poplatky za námitky a odvolání, dále za platební výměry vystavené řídícím 
orgánem musí být uhrazeny složenkou OS ČSTV v Opavě u KB Opava: 5834-
821/0100 (viz doplněk složenky identifikačním číslem FK). 

 

46.6  Startovné FK, které hrají v soutěžích OFS Opava a nejsou sdruženy a 
financovány ČSTV, bylo stanoveno takto (mimo SZ - 2.000,- Kč, která musí být 
uhrazena podle článku RS OFS Opava článku 46.2): 
- družstvo dospělých  3000,- Kč, 
- družstvo mládeže  2000,- Kč. 

 

46.7  V souladu s dohodou uzavřenou mezi OFS Opava a OS ČSTV Opava a v 
souladu s usnesením valné hromady OS ČSTV v Opavě dne 11.3.2004 týkající se 
zabezpečování poskytování služeb, jsou FK, jejichž TJ-SK nejsou sdruženy a 
financovány prostřednictvím OS ČSTV Opava, povinny vedle výše uvedených 
částek navíc uhradit paušální částku ve výši 2000,- Kč za poskytování služeb OS 
ČSTV na účet OS ČSTV Opava u KB v Opavě č.ú.: 5834-821/0100 v termínu 
do zahájení SR 2004 - 2005. 

 
 
článek 47 – Pokutový řád OFS Opava: 
 

VV OFS Opava si vyhrazuje právo kontroly sportovního charakteru mistrovských a po-
hárových utkání, plnění povinností klubů dle SŘ, PF, DŘ, PŘ, RŘ ČMFS, RS OFS 
Opava a Ekonomických směrnic ČMFS, a za zjištěné nedostatky nebo provinění udělovat 
peněžité pokuty podle níže uvedeného sazebníku. Peněžité pokuty jsou uváděny v Kč. 
Vyměřené peněžité pokuty jsou splatné do 15 dnů od doručení písemného vyrozumění 
HK OFS Opava danému FK. Neplnění platební povinnosti   ze strany FK bude 
postihováno HK OFS Opava dle sazebníku tohoto pokutového řádu!!! O každé 
pořádkové pokutě, která není přímo stanovena v “Pokutovém řádu OFS Opava“, bude 
VV OFS Opava rozhodovat individuálně dle příslušných ustanovení SŘ s ohledem na 
závažnost přestupků, maximální výše stanovena 10 000,- Kč dle SŘ článku 57 bodu a). 
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47.1  Sazebník pokutového řádu STK OFS Opava: 
 

muži         dorost           žáci 
 

1. Nehlášení výsledků utkání     200,-          100,-           100,- 
2. Pořádání turnajů, přátelská utkání (krátkodobé 
    soutěže) bez vědomí OFS Opava (VV, STK)  200,-          200,-           200,- 
3. Přeložení utkání bez vědomí STK OFS Opava  500,-          400,-           300,- 
4. Nastoupení k utkání po čekací době   200,-          100,-           100,- 
5. Nedostavení se k utkání     700,-          400,-           300,- 
6. Nedostavení se k utkání Okresního poháru  300,-          200,-           200,- 
7. Neodehraní utkání z viny FK    500,-          400,-           300,- 
8. Za nedohrané utkání pro pokles hráčů pod 7  500,-          400,-           300,- 
9. Neúčast na akcích pořádaných OFS Opava (aktivy,  
    školení v rámci OFS Opava)    300,-           200,-          100,- 
10. Nerespektování nominace hráče do výběru OFS Opava          500,-         500,- 
11. Neodeslání Zápisu o utkání rozhodčím  
       dle RS OFS Opava článku 18.4  500,-          500,-        500,- 
12. Porušení soupisky ve smyslu RS OFS Opava článku 
      10 – za každého hráče 500,-          400,-        300,- 
13. Neoprávněný start hráče (cizí RP, či neplatný RP 
      start hráče za nižší věkovou kategorii, start v době  
      zastavení činnosti DK OFS Opava či jiný 
      neoprávněný start (dle SŘ článku 58 odstavce 8) 500,-           400,-       300,- 
 
 
 
47.2  Sazebník pokutového řádu DK OFS Opava: 
 

muži          dorost          žáci 
 

1. Za nedohrané utkání: 
a) inzultaci HR, AR hráčem, divákem, funkcionářem   do  3000,-     2000,-     1000,- 

      b) předčasný odchod z hrací plochy                               do  3000,-     2000,-     
1000,- 
2. Nepřístojnosti na hřišti (nevhodné relace, neukázněné 
      chování obecenstva, vhazování předmětů na HP, vzájemné 

napadení, urážky HR, AR po utkání atd.)                                    …dle DŘ 
článku 6    

3. Nevhodné chování trenérů, vedoucích družstev, funkcionářů 
klubů, nevhodné chování hráčů a diváků po utkání                     …dle DŘ 
článku 6 

4. Ostatní neuvedené neplnění povinností vůči OFS Opava 
(porušení SŘ, DŘ, RŘ, PŘ, RS OFS Opava, změna 
hřiště bez vědomí STK apod. – SŘ článek 57 bod a)                …do výše 10000,- 
Kč 

5. Neprojednání vyloučeného hráče v DK OFS Opava               200,-      100,-      100,- 
6. Nepoužívání předepsaných tiskopisů OFS Opava                   200,-      100,-       50,- 
7. Neplnění platební povinnosti vůči OFS Opava (pokuty, 

zálohy, příspěvky, poplatky a jiná peněžitá plnění)               1000,-      500,-      500,- 
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VVIIII..    ZZÁÁSSAADDYY    PPRROO    ZZAAŘŘAAZZOOVVÁÁNNÍÍ    AA    DDOOPPLLŇŇOOVVÁÁNNÍÍ  
DDRRUUŽŽSSTTEEVV    DDOO    SSOOUUTTĚĚŽŽÍÍ  

 
 
Ø Zásady jsou uvedeny v SŘ článku 5 odstavce 1-7. Plně platí pro SR 2004/2005 v 

soutěžích OFS Opava. 
 

Ø Doplňování soutěží se provádí dle SŘ článek 5 odstavec 8 a 9. Plně platí pro SR 2004 
- 2005 v soutěžích OFS Opava. V souladu s ustanovením SŘ článku 5 odstavce 9 
podléhá úhradě postupní částky - jednorázového poplatku, který uhradí FK doplňující 
soutěže OFS Opava z nepostupového místa do výše: 
§ 20 000,- Kč (určí VV OFS Opava). 

 

Ø Kluby jsou povinny uhradit tento jednorázový poplatek  nebo jeho 1. splátku 
(v minimální výši 50%) nejpozději  do  losovacího  aktivu  OFS Opava.  V případě 
povolení splátek VV OFS Opava sjednat do tohoto termínu v budově sídla OFS 
Opava splátkový kalendář. 

 
 
 
 
 
 
VVIIIIII..  ZZÁÁSSAADDYY    PPRROO    SSLLUUČČOOVVÁÁNNÍÍ    AA    RROOZZDDĚĚLLOOVVÁÁNNÍÍ  

KKLLUUBBŮŮ  
 
 
Ø Společná ustanovení pro slučování a rozdělování klubů jsou uvedena v Souboru 

předpisů ČMFS platných od 1.7.2003 včetně doplňků vydaných v platnost po 1.7. 
2003. 

 
Ø Pro SR 2004 - 2005 je při sloučení nebo rozdělení klubů v rámci OFS Opava 

stanoven v souladu s "Organizační směrnicí pro činnost členských klubů ČMFS" 
článkem 8 odstavce 3, jednorázový poplatek do výše 10 000,- Kč (určí VV OFS 
Opava). 

 

Ø Kluby jsou povinny uhradit stanovenou částku tohoto peněžního plnění (stanoví VV 
OFS Opava při projednání a schválení sloučení nebo rozdělení klubů) nejpozději do 
určeného termínu losovacího aktivu OFS Opava. 

 
 
 
 
 



28 

IIXX..  TTEERRMMÍÍNNOOVVÁÁ  LLIISSTTIINNAA  ––  PPOODDZZIIMM  22000044  
 
 
STK OFS Opava vydává pro termínové zabezpečení mistrovských soutěží v SR 2004 - 
2005 termínovou listinu, a to zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jarní část SR. Termíny 
uvedené v termínové listině a schválené na aktivu OFS Opava s FK dne   19.7.2004 
mohou být v průběhu mistrovských a pohárových soutěží upřesněny "Zprávami OFS 
Opava". Každá následující změna v termínech mistrovských a  pohárových utkání je 
závazná pro klub, jehož družstva hrají v soutěžích OFS Opava. 
 

Ø Hrací dny: 
⇒ pro družstva dospělých a dorostů – NEDĚLE 
⇒ pro družstva žáků – SOBOTA 
⇒ pro družstva MINI žáků – PONDĚLÍ 

 

Výjimky:  ve všech kategoriích – jsou uvedeny v tomto RS OFS Opava pro SR 2004 - 
2005 a ve Zprávách VV OFS Opava v průběhu SR 2004 - 2005. 

 

Ø Předpokládané zahájení jarní části mistrovských soutěží MS KFS: 
• OPM, OPD – 27.3.2005, 
• OS všech kategorií – 3.4.2005, 
• OS MINI žáků – 11.4.2005. 
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TERMÍNOVÁ  LISTINA  PRO  PODZIMNÍ  ČÁST  SR 2004-2005 
soutěží  OFS  Opava 

 
 

Hrací 
den Datum Čas OPM, III. třída 

sk.A,B, OPD 

IV.třída 
sk.A,B a 

OSD 
sk.A, B 

OPŽ, OSŽ 
sk.A, B, C a 

OSMŽ 

OS 
MINI 

žáci sk.A 

OS 
MINI 

žáci sk.B 

NE 22.8.2004 16:30 2 2       
SO 28.8.2004 16:30     3     

NE 29.8.2004 16:30 3 3       
PO 30.8.2004 17:00       3 3 

SO 4.9.2004 16:30     4     
NE 5.9.2004 16:30 4 4       

PO 6.9.2004 17:00       4 4 
SO 11.9.2004 16:30     5     

NE 12.9.2004 16:00 5 6       
PO 13.9.2004 16:30       5 5 

SO 18.9.2004 16:00     6     
NE 19.9.2004 16:00 6 6       

PO 20.9.2004 16:30       6 6 
SO 25.9.2004 16:00     7     

NE 26.9.2004 16:00 7 7       
PO 27.9.2004 16:30       7 7 

ÚT 28.9.2004 15:30     NT     
SO 2.10.2004 15:30     8     

NE 3.10.2004 15:30 8 8       
PO 4.10.2004 16:00       8 8 

SO 9.10.2004 15:30     9     
NE 10.10.2004 15:30 9 9       

PO 11.10.2004 16:00       9 9 
SO 16.10.2004 15:00     10     

NE 17.10.2004 15:00 10 10       
PO 18.10.2004 15:30       10 2 

SO 23.10.2004 14:30     11     
NE 24.10.2004 14:30 11 11       

PO 25.10.2004 15:00       11 1 
ČT 28.10.2004 14:00 NT NT 2     
PÁ 29.10.2004 14:30       2   

SO 30.10.2004 13:30     1     
NE 31.10.2004 13:30 12 1       

PO 1.11.2004 14:00       1 NT 
NE 7.11.2004 13:30 13         

PO 8.11.2004 14:00       NT   
NE 14.11.2004 13:30 1         
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XX..  ZZÁÁVVĚĚRREEČČNNÁÁ  UUSSTTAANNOOVVEENNÍÍ  
 
 
Tento "RS OFS Opava 2004 - 2005" navazuje na ustanovení SŘ platného od 
1.7.2003 včetně doplňků vydaných v platnost po 1.7.2003. 
 

Ø VV OFS Opava si vyhrazuje právo schválit a vydat v průběhu SR 2004 - 2005 
taková opatření, která zajistí regulérní průběh soutěží OFS Opava. 

 
Ø Všechny změny a opatření vydané ČMFS, ŘK ČMFS pro Moravu, MS KFS nebo 

přijaté VV OFS Opava budou zveřejňovány ve "Zprávách VV OFS Opava", 
popřípadě v tisku a na internetových stránkách OFS Opava. 

 
 

V Opavě dne 20.7.2004. 
 
 
 
 
 

       Jiří  JAŠEK v. r.           František  JELEN v. r.             
předseda VV OFS Opava                                                     předseda STK OFS Opava          
 
 
   Rudolf  PROSKE v.r.     Ing. Petr  KAŠNÝ v. r. 
předseda DK OFS Opava                         předseda KR OFS Opava             
 
          

Jiří  VLČEK v. r. 
předseda HK OFS Opava 
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ADRESÁŘ  KLUBŮ  V  RÁMCI  OFS  OPAVA 
 
Název FK, SK                           
Identifikační číslo 

Organizační 
pracovník - adresa 

Email                                
web 

Telefon byt                   
Tel. zaměstnání             
Mobil 

TJ Sokol Bělá               
706005 

Ing.Horný Petr                
Bělá 143                        
74724 Bělá 

horny@ostroj.cz 
 

553650193                          
553872126                              
608714645 

SK Bohuslavice               
706006 

Ing.Mokrý Ondřej            
Okružní 267                   
74719 Bohuslavice 

ondrej.mokry@vjacka.cz 553659940                          
596627033                                  
606742255 

josef.bocek@csobpoj.cz FK Bolatice                  
706018 

Burian Jiří                  
Luční 14                      
74723 Bolatice 

fotbal.bolatice.cz 
553654449                   
553655141                                  
776383594 

TJ Slezská Hořina 
Brumovice                    
706029 

Ing.Silber Miroslav        
Hlavní 246                   
74771 Brumovice 

silbermiroslav@epos.cd.cz  -----                          
554609471                                  
776644508 

TJ Vítěz Březová          
706033 

Harazim Rostislav         
Březová 102                
74744 Březová 

 556307279                            
-----                                     
----- 

TJ Spartak Budišov 
nad Budišovkou                  
706025 

Bačkovský Pavel           
Na Sídlišti 691             
74787 Budišov 
n/Bud. 

backovskyp@seznam.cz 556305195                          
556317208                                  
737783729 

TJ Sokol Budišovice      
706039 

Zima Jaromír               
Budišovice 7                
74763 Budišovice 

 553776666                          
-----                                  

723088374 

TJ Čermná ve 
Slezsku   706068 

Kurnat Jan                  
Čermná 105                
74901 Čermná ve 
Sl. 

  -----               
-----                                     

605004728 

vyle.petr@tiscali.cz 
 

TJ Darkovice                  
706007 

Poštulka Alois                 
Dlouhá 102                 
74717 Darkovice www.tjdarkovice.aktualne.cz 

595051211                          
596154211                                  

----- 

tkacik@copytechnik.cz FK Darkovičky                        
706003 

Tkačík Jiří                  
Sadová 19                    
74801 Darkovičky 

www.darkovicky.wz.cz 
 -----                    

596612437                    
603367410 

TJ Sokol Deštné            
706050 

Lhotzký Rudolf             
Deštné 2                      
74755 Deštné 

 553612005                             
-----                                    
----- 

TJ Sokol 
Dobroslavice   
706037 

Knopp Dušan                   
Na Svobodě 107                 
74792 Dobroslavice 

 595050172                          
-----                                  

603424150 

FC MSA Dolní 
Benešov   706009 

Krömer Petr                    
Přehradní 323                     
74722 Dolní 
Benešov 

ekonom@cstvopava.cz 553651376                          
553651215                                  
606819662 

FK Dolní Životice         
706049 

Radek Roman               
Pod Kopcem 63           
74756 Dolní Životice 

 553786046                          
553786032                                  
721813055 

 
 

mailto:horny@ostroj.cz
mailto:ondrej.mokry@vjacka.cz
mailto:josef.bocek@csobpoj.cz
mailto:silbermiroslav@epos.cd.cz
mailto:backovskyp@seznam.cz
mailto:vyle.petr@tiscali.cz
http://www.tjdarkovice.aktualne.cz
mailto:tkacik@copytechnik.cz
http://www.darkovicky.wz.cz
mailto:ekonom@cstvopava.cz
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TJ Háj ve Slezsku        
706069 

Vrchovecký Emil          
V Rybníkách 241              
74792 Háj ve 
Slezsku 

vrchovecky@volny.cz 553773022                          
553773021                                  
777213753 

TJ Sokol Hať                
706057 

Vyletělek Werner          
Lipová 200                  
74716 Hať 

 595056186                   
596172245                                  
732747690 

tjdruzba.hlavnice@tiscali.cz TJ Družba Hlavnice      
706034 

Nezmar Pavel               
Hlavnice 38                
74752 Hlavnice 

home.tiscali.cz/fotbalhlavnice.cz 
 -----                          

553668095                                  
724182952 

FC Hlučín                     
706038 

Ing.Trejtnar Josef          
Ostravská 28                 
74801 Hlučín 

josef.trejtnar@agroup.cz 595041547                          
553680231                                  
602581241 

stanislav.hartmann@quick.cz TJ Sokol Hněvošice      
706063 

Ing.Hartmann 
Stanislav    
Opavská 63                  
74735 Hněvošice 

www.hnevosice.cz/sokol.html 
553762662                          
553872832                                  
608642532 

TJ Sokol Holasovice      
706026 

Ing.Bolík Petr               
Holasovice 85               
74774 Holasovice 

bolik@armaturkakrnov.cz  -----                          
554620607                                  
603278284 

TJ Sokol Horní 
Lhota     706065 

Ing.Špák Jiří                
Horní Lhota 94             
74764 Horní Lhota 

jspak@cpoj.cz  -----                          
553688115                                  
603111115 

 TJ Sokol Hrabyně      
706043 

Kozák Petr                 
Hrabyně 163               
74763 Hrabyně 

www.sweb.cz/sokol_hrabyne 
 -----                                 
-----                                     

736663066 

TJ Hradec nad 
Moravicí  706056 

Štěpán Karel              
Meleček 183             
74741 Žimrovice     

 553779125                          
-----                                  

721612999 

ihn.josef@smvak.cz SK Viktorie 
Chlebičov      
706013 

Ihn Josef                   
Komenského 47          
74731 Chlebičov 

stanislav.ciminga@jctrans.cz 
553764561                          
553699133                                  
603489106 

TJ Spartak 
Chuchelná     
706008 

Ing.Sněhota Rudolf         
Masarykova 193           
74724 Chuchelná 

snehota@pfplasty.cz 553650151                          
553750320                                  
737217067 

 TJ Sokol 
Chvalíkovice    
706036 

Lhotský Jiří                 
Joy Adamsonové 5       
74601 Opava 

www.tjchvalikovice.wz.cz 
553714116                          

-----                                  
603378727 

TJ Sokol Jakartovice        
706010 

Martinka Josef               
Jakartovice 16               
74753 Jakartovice 

 553666113                          
973481306                             
724134141 

Jakubčovice Fotbal 
s.r.o. 704015 

Molnár Josef                 
Jakubčovice 1              
74236 Jakubčovice 
nad O. 

kamilek@seznam.cz 556748049                          
556763166             
603443493 

TJ Sokol Klokočov         
706078 

Dobocká Marie            
Klokočov 34                 
74747 Klokočov 

  -----                               
-----                                       

606677988 

uctarna@koberice.cz TJ Sokol Kobeřice       
706040 

Hanzlík Emil                 
Javorová 9                   
74727 Kobeřice www.koberice.cz/html/fotbal.html 

553657395                          
553657201                                  

----- 
 
 

mailto:vrchovecky@volny.cz
mailto:tjdruzba.hlavnice@tiscali.cz
mailto:josef.trejtnar@agroup.cz
mailto:stanislav.hartmann@quick.cz
http://www.hnevosice.cz/sokol.html
mailto:bolik@armaturkakrnov.cz
mailto:jspak@cpoj.cz
http://www.sweb.cz/sokol_hrabyne
mailto:ihn.josef@smvak.cz
mailto:stanislav.ciminga@jctrans.cz
mailto:snehota@pfplasty.cz
http://www.tjchvalikovice.wz.cz
mailto:kamilek@seznam.cz
mailto:uctarna@koberice.cz
http://www.koberice.cz/html/fotbal.html
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SK Komárov                  
706019 

Matyášek Zdeněk          
U Splavu 1                    
74770 Opava 9 

zdenek_matyasek@ivax-cr.com 553794120                          
553643372                                  
724216146 

TJ Sokol Kozmice       
706016 

Vrchovecký Antonín     
Nová 2                      
74711 Kozmice 

flamin@volny.cz 595032050                          
-----                                  

728220038 

TJ SK Kravaře              
706022 

Krömerová Petra                  
Přehradní 323                     
74722 Dolní 
Benešov 

petra.kromerova@email.cz  -----                          
553625474                                  
777979323 

TJ Mír Kružberk          
706059 

Březovják Vlastimil        
Kružberk 47                 
74786 Kružberk 

 556311045         
-----                                     
----- 

FC Kyjovice                
706044 

Kudela Radim               
Kyjovice 13                  
74768 Kyjovice 

polvr@tiscali.cz  -----                                 
-----                                    

736100034 

FK Kylešovice               
706011 

Halámek Michal             
Otická 9                        
74601 Opava 

  -----                                        
-----             

737557831 

TJ Sokol Litultovice       
706053 

Bělaška Josef              
Litultovice 111               
74755 Litultovice 

 553668232                          
553777706                                  
607786237 

TJ Slavia Malé 
Hoštice      706023 

Fiala Rudolf               
Cihelní 14                   
74705 Malé Hoštice 

dospele@okpb.cz 553765076                          
-----                                  
----- 

 TJ Sokol Melč              
706046 

Richter Karel               
Oblouková 12              
74601 Opava 

www.sweb.cz/tjsokolmelc 
 -----                                 
-----                                    

723556407 

FK Sokol Mokré 
Lazce   706042 

Peterek Milan               
Mokré Lazce 40           
74762 Mokré Lazce 

  -----                          
553679273                                  
777311109 

TJ Moravice                 
706052 

Vícha Miroslav             
Moravice 39                 
74784 Moravice 

 556309364                          
-----                                  

725141576 

vladan.novak@model.cz SK Nové Sedlice          
706076 

Ing.Novák Vladan         
Masarykova třída 16     
74601 Opava 

www.sknovesedlice.hyperlink.cz 
 -----                          

553622751                                  
602711408 

SK Moravan 
Oldřišov                            
706001 

Jadrný Julius                  
Svobody 19                    
74733 Oldřišov 

starosta@oldrisov.cz 553762091                    
553762219                 
602584064 

FK Slavia Opava          
706054 

Kukla Antonín             
Bílovecká 8                 
74601 Opava 

 553714845                            
-----                                    
----- 

sfc@sfc.cz SFC Opava, a.s.          
706064 

Hellebrand Josef          
Antonína Sovy 14        
74705 Opava 5 

www.sfc.cz 
553732147                          
553616390                                  

----- 

TJ Otice                       
706047 

Havranek Jan              
Holčovická 293             
74781 Otice 

 553791262                               
-----                                     
----- 

 
 
 

mailto:zdenek_matyasek@ivax-cr.com
mailto:flamin@volny.cz
mailto:petra.kromerova@email.cz
mailto:polvr@tiscali.cz
mailto:dospele@okpb.cz
http://www.sweb.cz/tjsokolmelc
mailto:vladan.novak@model.cz
http://www.sknovesedlice.hyperlink.cz
mailto:starosta@oldrisov.cz
mailto:sfc@sfc.cz
http://www.sfc.cz
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TJ Palhanec               
706071 

Ludwig Kamil               
Vávrovická 22              
74601 Opava 7 

 553793221                          
-----                       

777106719 

TJ Slavia Píšť              
706024 

Fichna Daniel                
Píšť 498                       
74718 Píšť 

dsebestik@volny.cz  -----                                    
-----                                     

606170727 

Sport Club Pustá 
Polom               
706002 

Grussmann Vladimír          
Střední 389                      
74769 Pustá Polom 

vladimir.grussmann@opavanet.cz 553776207                            
-----                                   

777660018 

TJ SPS Radkov            
706051 

Hrubý Marek               
Radkov 53                   
74783 Radkov 

 556309369                          
553632292                                  
737259623 

TJ Spartak Rohov         
706020 

Halfar Josef                    
U Křižovatky 157              
74725 Rohov 

 553761153        
595953509                                  
602775783 

TJ Sokol Skřipov          
706072 

Vícha Jiří                   
Skřipov 220                 
74745 Skřipov 

jiri.vicha@centrum.cz 553781193                          
-----                                  

604345199 

TJ Sokol Slavkov          
706062 

Ing.Pater Pavel            
Na Pastvisku 9              
74705 Opava 5 

paveliva@volny.cz 553731030                          
553701546                                  
602584319 

 TJ Sokol Služovice       
706045 

Matonoha Jaroslav       
Služovice 133               
74728 Služovice 

www.tjsluzovice.wz.cz 
553762311                          
553762126               
721551392 

TJ Sokol Sosnová         
701038 

Tesařová Táňa            
Sosnová 21                 
79314 Sosnová 

obec.sosnova@seznam.cz  -----                          
554749501                                  
728768686 

stanislav.krusbersky@seznam.cz TJ Sokol Stěbořice        
706030 

Krusberský 
Stanislav     
Stěbořice 216               
74751 Stěbořice 

www.sweb.cz/sokol.steborice 

 -----                          
553661146                                  
602825677 

SK Meteor 
Strahovice    706058 

Dombek Josef             
Strahovice 99              
74724 Strahovice 

jan.dombek@tiscali.cz 553650642                          
553657384                                  
777799172 

TJ Sokol Sudice         
706004 

Mgr.Pavlíček Jan          
Stiborská 157                      
74725 Sudice 

tjsokolsudice.pavlicek@seznam.c
z 
 

553761036                            
-----                                   

776569452 

TJ Suché Lazce           
706055 

Satke Miroslav                
U Splavu 3                      
74770 Opava 9 

 553794266                          
581252115                                  
724305550 

TJ Sokol Šilheřovice       
706014 

Kopia Štěpán              
Záhumenní 234            
74715 Šilheřovice 

 595054246                          
-----                                  

602774587 
TJ Sokol 
Štěpánkovice   
706041 

Ing.Záloha Miroslav      
Svobody 14                 
74728 Štěpánkovice 

mirek.zaloha@seznam.cz 553675187                          
-----                                  

777021796 

TJ Tatran Štítina           
706015 

Popek Martin              
Příčná 251                  
74791 Štítina 

popekm@tiscali.cz 553677546                          
-----                                  

605204479 

TJ Sokol Těškovice      
706017 

Krčmář Pavel               
Těškovice 181               
74764 Těškovice 

senk@cesp.cz  -----                          
595952762                                  
728704002 

mailto:dsebestik@volny.cz
mailto:vladimir.grussmann@opavanet.cz
mailto:jiri.vicha@centrum.cz
mailto:paveliva@volny.cz
http://www.tjsluzovice.wz.cz
mailto:obec.sosnova@seznam.cz
mailto:stanislav.krusbersky@seznam.cz
http://www.sweb.cz/sokol.steborice
mailto:jan.dombek@tiscali.cz
mailto:mirek.zaloha@seznam.cz
mailto:popekm@tiscali.cz
mailto:senk@cesp.cz
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FK Nova Vávrovice        
706012 

Orlík Jiří                        
Novosvětská 20              
74773 Vávrovice 

j-orlik@seznam.cz 553793106                          
553760206                                  
737614390 

TJ Sokol Velké 
Heraltice  706031 

Kukol Petr                   
Opavská 94                  
74775 Velké 
Heraltice 

  -----                                  
-----                                     

603348026 

FK Velké Hoštice          
706061 

Machoň Robert            
Slezská 333                 
74731 Velké Hoštice 

 553764267                          
553698289                                  
737887429 

 TJ Dubina 
Větřkovice    706048 

Vlček Jaroslav             
Větřkovice 85               
74743 Větřkovice 

www.dubina.ic.cz 
556310078                          
553609289              
606749416 

TJ Vítkov                     
706035 

Holaň Zdeněk             
Wolkerova 836             
74901 Vítkov 

holan.zdenek@cpost.cz  -----                          
556316290                                  

----- 

TJ Vřesina                    
706021 

Kocián Jan                  
21.dubna 14                  
74720 Vřesina 

 595031246                          
595058276                                  

----- 

TJ Sokol Zlatníky           
706032 

Uvíra Josef                  
Ke Mlýnu 7                  
74601 Zlatníky 

 553661517                          
553606113                                  

----- 

TJ Papírny 
Žimrovice      
706027 

Kříž Radek                   
Hradecká 173               
74741 Žimrovice 

radek.kriz@sme.cz 553779177                          
553600508                                  
732752058 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:j-orlik@seznam.cz
http://www.dubina.ic.cz
mailto:holan.zdenek@cpost.cz
mailto:radek.kriz@sme.cz

