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Článek 1 – Řízení soutěží  
Soutěže řídí Sportovně technická komise Okresního fotbalového svazu (dále jen STK 
OFS). Tato zasedá v sídle Regionálního sdružení sportů Svitavy, ul. Kpt. Nálepky 39, 
v termínech podle plánu práce, případně mimořádně podle potřeby. 
 
Článek 2 – Organizátor utkání  
Organizátorem utkání je členský klub uvedený v elektronickém zápisu o utkání (ZOU) 
na prvním místě. Organizátor utkání je povinen sehrát utkání na hřišti, jež v přihlášce 
do soutěže označil jako vlastní hřiště, pokud řídící orgán soutěže nestanoví jinak 

(SŘ § 39, odst. 1 a 2). 
 
Článek 3 – Podmínky pro zařazení do soutěží  
Pro soutěžní ročník 2018/2019 musí mít klub, jehož družstvo je zařazeno do 
okresního přeboru dospělých, minimálně 1 (jedno) mládežnické družstvo hrající 
pravidelnou soutěž. Kluby, které toto ustanovení nesplní, uhradí kompenzační 
poplatek ve výši 3000,- Kč stanovený Výkonným výborem OFS Svitavy, a to v 
termínu splatnosti do zahájení soutěžního ročníku 2018/2019. 
  
Ostatní podmínky zařazení do soutěží se řídí SŘ § 35. 
 
Článek 4 – Termíny utkání  
Povinnosti klubů týkající se termínů, hlášení utkání, začátků utkání a nastoupení k 
utkání, jsou upraveny příslušnými ustanoveními SŘ a tímto RS. 
 
1. STK OFS vydává termínovou listinu zvlášť pro podzimní a jarní část mistrovských 
soutěží. Stanovené termíny utkání jednotlivých kol jsou zveřejňovány v elektronickém 
informačním systému FAČR a jsou závazné pro všechna družstva příslušné soutěže. 
V případě zjištění jakékoli nesrovnalosti je povinností zúčastněných klubů neprodleně 
uvědomit řídící orgán. Sehrání utkání mimo termín uvedený v IS bez souhlasu 
řídícího orgánu bude považováno za svévolné přeložení termínu utkání se všemi 
důsledky podle SŘ § 7, odst.1, písm. b.  
 
2. Organizátor utkání je oprávněn navrhnout bez souhlasu soupeře řídícímu orgánu 
soutěže, že konkrétně vymezená soutěžní utkání odehraje v jiném termínu, než který 
byl stanoven pro soutěžní ročník, a to pro podzimní část soutěže nejpozději do 22. 7. 
2018 a pro jarní část soutěže do 15. 2. 2019. Tyto „Hlášenky mistrovských utkání“ 
vyplní administrátoři klubů přímo v Informačním systému FAČR. Termín oznámený 
„Hlášenkou mistrovských utkání“ je možno měnit pouze na základě dohody se 
soupeřem zadané a potvrzené do IS FAČR a podléhající schválení STK OFS. 
 
3. Družstva jsou oprávněna po vzájemné dohodě a souhlasu řídícího orgánu soutěže 
odehrát svá utkání mimo stanovený termín v termínové listině. Dohoda klubů o 
změně termínu utkání musí být v tomto případě zadána a potvrzena v IS FAČR 
nejpozději do 10 (deseti) dnů před úředním termínem utkání.  
 
STK OFS může vyhovět i žádosti o změnu při nedodržení předepsané lhůty 10 
(deseti) dnů před úředním termínem. V tomto případě bude dohoda zpoplatněna 
částkou (pro všechny kategorie) ve výši 200,- Kč. Nejzazším termínem, kdy lze do 
IS FAČR zadat potvrzenou dohodu, je středa před daným kolem do 15 hodin. 



Na žádosti zadané v pozdějším termínu nebude brán zřetel s výjimkou zcela 
mimořádných a zvlášť odůvodněných případů.   
 
4. Začátek utkání pro všechny věkové kategorie nesmí být stanoven dříve než v 9 
hodin. Dřívější začátek je přípustný pouze po oboustranně potvrzeném písemném 
souhlasu klubů.  
 
5. K zajištění regulérnosti soutěže může stanovit řídící orgán v posledních dvou 
kolech jednotné začátky bez možnosti čerpání čekací doby (SŘ § 49, odst. 3).  
 
6. Je-li vyhlášen kontumační výsledek v neprospěch hostujícího družstva z důvodu 
jeho nedostavení se k utkání ani v průběhu čekací doby, může domácí klub 
požadovat úhradu výdajů spojených s nesehráním utkání (SŘ § 49, odst. 7). 
 
7. V případě nesehraného nebo nedohraného utkání (a to prakticky jen z důvodů 
vyšší moci) jsou obě družstva povinna se na místě dohodnout na nejbližším možném 
náhradním termínu, zpravidla v časové lhůtě do 14 (čtrnácti) dnů. Tuto dohodu uvede 
rozhodčí do ZOU. V případě, že se družstva nedohodnou, termín nařídí STK OFS. 
 
8. V případě vzniku epidemie nebo karantény dotčený klub na nejbližší zasedání 
STK OFS doručí příslušný potvrzený doklad od kompetentní instituce s datem vzniku 
a předpokládanou délkou trvání epidemie nebo karantény. Uvedené potvrzení musí 
být vystaveno před termínem konání utkání.  
 
V případě nesplnění uvedené povinnosti se dotčený klub vystavuje disciplinárnímu 
postihu a herním důsledkům (SŘ § 7, odst. 1, písm. d). 
 
Článek 5 – Místa utkání  
1. Hrát se může pouze na hřištích schválených STK OFS, která jsou uvedena v 
přihláškách do soutěží, případně na „Hlášenkách mistrovských utkání“. Plánky hřišť 
ověřené STK OFS musí být k dispozici u klubů. Veškeré změny nebo úpravy na 
hřištích musí být schváleny STK OFS a nesmí narušit průběh soutěží. STK OFS si 
vyhrazuje právo kdykoliv provést kontrolu užívaných hracích ploch a jejich vybavení. 
Organizátor utkání nese plnou zodpovědnost, že všechna hřiště, na kterých budou 
soutěžní utkání hrána, odpovídají Pravidlům fotbalu, Soutěžnímu řádu a podmínkám 
soutěže uvedeným v tomto RS, a jsou řádně schválena řídícím orgánem. 
 
2. V případě změny místa utkání z důvodu nezpůsobilosti vlastního hřiště 
(rekonstrukce, zákaz startu apod.) je třeba oznámit STK OFS i soupeři místo, na 
kterém bude utkání hráno. Toto hřiště musí být schváleno STK OFS. 
 
3. Pro veškeré změny míst utkání platí stejná ustanovení jako pro změnu termínu 
utkání (RS čl. 4).  
 
4. Utkání soutěží řízených STK OFS se hrají na hřištích s travnatou hrací plochou. 
Rovněž lze hrát soutěžní utkání všech kategorií i na hřištích s umělým povrchem 
/UMT/ – umělý trávník III. generace – majících atestační osvědčení (Příloha č.1 SŘ). 
 
5. V případě vzniku situace, která zaviní zcela zjevnou nezpůsobilost hrací plochy, 
může organizátor utkání požádat o odvolání utkání. Této možnosti lze využít nejdříve 



24 hodin před zahajovacím výkopem prostřednictvím STK OFS. V případě rozsáhlé 
(plošné) kalamity si STK OFS vyhrazuje právo odložit celé kolo.  
 
6. Náležitosti hřišť pro soutěže řízené STK OFS: 
a) travnatá či UMT hrací plocha vyznačená v souladu s Pravidly fotbalu a SŘ, včetně 
technické zóny  
b) kryté hráčské lavice pro náhradníky a realizační tým s dostatečným počtem míst  
k sezení 
c) ohrazení hrací plochy v souladu s Pravidly fotbalu 

d) zabezpečení prostoru příchodu (odchodu) hráčů a rozhodčích před (po) utkání 
proti vniknutí diváků a nepovolaných osob. Je-li toto zajišťováno pomocí přenosného 
zařízení (zábradlí, provazy, páska apod.), musí být na místě přítomen dostatečný 
počet pořadatelů 

e) samostatná šatna, v chladných dnech vytápěná, soupeři přístupná nejpozději 45 
minut před utkáním 

f) samostatná koupelna s teplou i studenou vodou pro soupeře 

g) koutek pro poskytnutí první pomoci s příslušnými zdravotnickými potřebami, 
včetně nosítek 

h) samostatná šatna pro rozhodčí, v chladných dnech vytápěná 

 
Článek 6 – Účastníci soutěží  
Jednotlivá družstva členských klubů jsou zařazena podle své výkonnosti a kategorie 
do soutěží řízených STK OFS, jak je uvedeno v rozlosování soutěží v IS. Zařazená 
družstva musejí splňovat podmínky SŘ §16, §33 odst. 5 a §35. 
 
Článek 7 – Pořadatelská služba 

1. Povinnosti organizátora utkání v oblasti pořadatelské služby vymezuje SŘ §40 – 
42. Technické a pořádkové povinnosti organizátora utkání obsahuje SŘ §45 – 46.  
 
2. Počty a označení pořadatelů: 
Organizátor utkání má za povinnost zajistit pořadatelský sbor v potřebném počtu a 
kvalitě podle kategorií utkání v rámci soutěží OFS, a to tak, aby pořadatelská služba 
vykonávala své povinnosti od okamžiku počátku soustřeďování diváků až do doby 
jejich odchodu ze stadionu. Členové pořadatelského sboru jsou starší 18 let a 
nemusí být členy FAČR. 
 
Všichni pořadatelé musejí být viditelně označeni páskami (rozlišovacími vestami), z 
nich hlavní pořadatel výhradně páskou (rozlišovací vestou) s nápisem „HLAVNÍ 
POŘADATEL“. Hlavní pořadatel musí být členem FAČR a společně s organizátorem 
utkání je odpovědný za splnění technických a pořádkových povinností organizátora 
utkání. Bez uvedení hlavního pořadatele v Zápisu o utkání rozhodčí utkání nezahájí. 
 
3. Na hráčské lavice mají přístup pouze náhradníci v dresech a funkcionáři družstva 
uvedení v Zápise o utkání. V soutěžích dospělých musí být členové realizačního 
týmu viditelně označeni visačkami s označením funkce (trenér, asistent trenéra, 
vedoucí družstva, zdravotník, lékař, masér). 
 
Článek 8 – Předpisy  
Ve všech soutěžích řízených STK OFS platí a hraje se podle: 
- Soutěžního řádu (SŘ) v platném znění, 



- Soutěžního řádu mládeže a žen (SŘMŽ) v platném znění, 
- Pravidel fotbalu v platném znění (PF), 
- Rozpisu soutěží OFS Svitavy  (RS) v platném znění, 
- ustanovení FAČR o sdruženém startu družstev, uvedeném v SŘ, příloha č. 2, §9. 
 
Všechny uvedené i další předpisy jsou zveřejněny na webu FAČR v sekci Legislativa. 
 
Veškeré změny a dodatky k tomuto RS a dalším platným předpisům budou 
zveřejňovány jako závazné ve zprávách STK OFS na úřední desce na webu FAČR a 
na webu OFS Svitavy (www.fotbal.cz).. 
  
Článek 9 – Startují  
1. Věková hranice hráčů je uvedena v Soutěžním řádu mládeže a žen (SŘMŽ §2). 
 
2. Věkové kategorie mládeže: 
     a) dorost – hráči narození po 1. 1. 2000 a mladší 
     b) starší žáci – hráči narození po 1. 1. 2004  (dívky po 1. 1. 2003) 
     c) mladší žáci – hráči narození po 1. 1. 2006 (dívky po 1. 1. 2005) 
     d) starší přípravka – hráči narození po 1. 1. 2008 (dívky po 1. 1. 2007) 

     e) mladší přípravka – hráči narození po 1. 1. 2010 (dívky po 1. 1. 2009)  
 
3. Hráč může být zařazen do soutěží fotbalu nejdříve v den, kdy dovršil 5 (pět) let. Po 
dosažení stanoveného věku hráči přecházejí do nejbližší vyšší věkové kategorie vždy 
k 1. 1. následujícího roku dle SŘMŽ § 3, odst. 1. Všichni žáci a dorostenci, kteří 
splňují věkovou kategorii, mohou dohrát celý soutěžní ročník (tj. do 30. 6. 2019). 
 
4. Hráči mohou vedle své věkové kategorie nastoupit v souladu se Soutěžním řádem 
mládeže a žen (SŘMŽ) § 4 takto: 
a) mladší přípravka za starší přípravku 

b) starší přípravka za mladší žáky 

c) mladší žáci za starší žáky 

d) starší žáci za dorost 
e) dorostenci za muže 

 
Nastoupení hráče z vyšší věkové kategorie v soutěžním utkání nižší věkové 
kategorie je nepřípustné. 
 
Článek 10 – Podmínky účasti  
1. Všichni hráči musí být aktivními členy FAČR, řádně registrováni a uvedeni na 
Listině hráčů klubu.  
 
2. Všechny osoby uvedené v ZOU musí mít prokazatelně uhrazen členský příspěvek 
FAČR na daný kalendářní rok ve stanoveném termínu dle Směrnice pro vedení 
členské evidence FAČR. V opačném případě se kluby vystavují herním důsledkům 
(SŘ §7, odst 1, písm. h) a zahájení disciplinárního řízení. 
 
3. V soutěžním utkání může v družstvu nastoupit maximálně 5 (pět) hráčů, kteří 
nejsou občany členského státu Evropské unie (SŘ §34). 
 
Článek 11 – Zápis o utkání  



1. Zápis o utkání (ZOU) je záznamem o průběhu utkání. K jeho vyplnění poskytuje 
organizátor utkání rozhodčímu a soupeři potřebné vybavení, zejména výpočetní 
techniku (stolní PC či notebook) s internetovým připojením.  
 
2. ZOU se vyplňuje výhradně v IS, pro administrátory klubů s právy zápisu o utkání je 
otevřen 3 (tři) dny před zahájením utkání.  
 
3. Pokud technické nebo jiné podmínky neumožní zpracování ZOU v IS, vyplní se 
tištěný formulář ZOU ručně a do IS bude převeden dodatečně organizátorem utkání 
nebo rozhodčím. Organizátor utkání odpovídá za doručení písemného ZOU řídícímu 
orgánu soutěže (SŘ §9, odst. 4). V případě zneužití nebo nesplnění tohoto 
ustanovení se organizátor utkání vystavuje peněžité pokutě od řídícího orgánu 
soutěže (SŘ §7, odst. 3). 
 
4. Organizátor utkání je povinen pro potřeby delegovaného rozhodčího případně 
delegáta FAČR poskytnout před zahájením utkání výtisk ZOU vygenerovaný z IS pro 
jejich potřebu. 
  
5. V každém soutěžním utkání musí být jména náhradníků nominovaných k utkání 
uvedena v ZOU nejpozději před zahájením hry. Náhradníci, jejichž jména nebyla 
zapsána do ZOU před zahájením utkání, nemohou být do ZOU doplněni dodatečně 
(SŘ §5 5, odst. 3). 
 
Ustanovení předchozí věty neplatí pro případ doplňování družstva na počet hráčů 11 
v souladu s Pravidly fotbalu. 
 
6. Za start hráče, který nesplňuje příslušná ustanovení předpisů uvedených v čl. 9 
tohoto RS, zodpovídá v plném rozsahu trenér, kapitán a vedoucí družstva, za které 
hráč nastoupil. 
 
7. Do ZOU lze uvést maximálně 2 (dva) hráče ze soupisek družstev startujících ve 
vyšších soutěžích. Start hráčů ze soupisek upravuje RS čl. 14. 
 
Článek 12 – Zdravotní způsobilost  
1. Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady 
informaci o své zdravotní způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráčů mladších 18 let má 
tuto povinnost jejich zákonný zástupce. 
 
2. Hráč proto musí vlastnoručně podepsat prohlášení následujícího znění: „Prohlašuji 
na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý 
absolvovat fyzickou zátěž fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození 
svého zdraví.“ Za hráče mladšího 18 let podepíše takové prohlášení jeho zákonný 
zástupce. 
 
3. Prohlášení musí být opatřeno datem a nesmí být starší než jeden rok. Kluby jsou 
povinny mít k dispozici prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu prohlášení provádí 
řídící orgán soutěže, který v případě nedostatků (prohlášení s prošlou lhůtou, 
chybějící prohlášení hráčů) je oprávněn postihnout klub peněžitou pokutou (SŘ §37, 
odst. 3). 
 



Článek 13 – Odpovědnost hráče za nestandardní výstroj  
1. Hráč nebo jeho zákonný zástupce či opatrovník odpovídá za škodu způsobenou 
výstrojí, která není označena jako základní výstroj Pravidly fotbalu. 
 
2. O přípustnosti nestandardní výstroje rozhoduje výhradně rozhodčí utkání, a to 
před zahájením utkání.  
 
Článek 14 – Soupisky  
1. Kluby uvedou svoje soupisky do IS nejpozději 7 (sedm) dnů před zahájením 
příslušné části soutěží. 
 
2. Soupisky předkládají kluby, mající v soutěžích více než jedno družstvo stejné 
věkové kategorie. Na soupisce družstva musí být uvedeno 11 hráčů, kteří patří do 
příslušné věkové kategorie. 
 
3. Každý hráč uvedený na soupisce družstva kategorie dospělých musí nastoupit do 
hry nejméně na 2 (dvě) celá soutěžní utkání v průběhu příslušné části soutěžního 
ročníku. V případě nesplnění této povinnosti bude členský klub potrestán pořádkovou 
pokutou (SŘ § 7, odst. 3), přičemž výše pokuty činí 800,- Kč za každého hráče. 
 
4. Členský klub je oprávněn provést úpravu soupisky pouze: 
    a) při přestupu hráče uvedeného na soupisce do jiného klubu,  
   b) při lékařsky doloženém dlouhodobém zranění hráče, které vzniklo po termínu 
zahájení příslušné části soutěžního ročníku. 
 
Článek 15 – Kontrola totožnosti hráčů  
Kontrolu totožnosti hráčů a náhradníků družstev uvedených v ZOU je možné 
provádět na žádost vedoucího družstva. Přesný postup stanoví SŘ §58.   
 
Článek 16 – Doba hry  
1. Utkání dospělých a dorostu se hrají 2 x 45 minut.  
2. Utkání starších žáků U15 se hrají 2 x 35 minut. 
3. Utkání Poháru OFS Svitavy dospělých a přípravek se řídí samostatným rozpisem. 
4. Utkání mládeže se zásadně neprodlužují. 
 
Poločasová přestávka nesmí včetně odchodu a příchodu hráčů na hrací plochu 
přesáhnout 15 minut (v utkáních mládeže je povinná). Délku přestávky při utkání 
kontroluje rozhodčí. 
 
Článek 17 – Střídání hráčů  
Počet střídajících hráčů upravuje SŘ, příloha č. 2, §5. 
 
V soutěžních utkáních řízených STK OFS je možno střídat:  
 
1. V utkáních dospělých 5 (pět) hráčů. 
2. V utkáních mládeže hraných s nižším počtem hráčů (8 + 1, 7 + 1, 5 + 1, 4 +1) je 
povoleno opakované střídání, jehož princip spočívá v tom, že hráč, který byl 
vystřídán, se smí v témže utkání znovu vrátit na hrací plochu a zúčastnit se další hry. 
 
Článek 18 – Systém soutěží  



Mistrovské soutěže se hrají systémem každý s každým dvoukolově (příp. tříkolově, 
čtyřkolově nebo šestikolově) dle rozlosování v období podzim – jaro. Případné 
odchylky v konkrétních soutěžích jsou uvedeny v příslušných článcích tohoto RS.  
 
Článek 19 – Hlášení utkání  
Rozlosování mistrovských soutěží uvedené v IS považuje STK OFS za hlášení 
mistrovských utkání. Změny provádí STK OFS v souladu s RS čl. 4. 
 
Článek 20 – Hodnocení výsledků v soutěžích  
1. Provádí se dle SŘ §14. 
 
2.. Postup pro určení vítěze utkání v Poháru OFS Svitavy dospělých 

Ihned po skončení utkání se budou provádět kopy z pokutové značky podle Pravidel 
fotbalu, Pravidlo 10, bod 3.  
a) Každé družstvo provede pět kopů.  
b) Provedou-li obě družstva po pěti kopech a obě dosáhnou stejného počtu branek 

nebo nedosáhnou žádné branky, pokračují v provádění kopů – vždy po jednom 
kopu ve stejném sledu – další hráči družstva tak dlouho, dokud při stejném počtu 
kopů nedosáhne jedno z družstev o jednu branku více než druhé. Vítězné 
družstvo po kopech z pokutové značky se stane vítězným, případně postupujícím 
družstvem.  

 
3. O předčasně ukončeném utkání rozhodne řídící orgán soutěže v duchu 
ustanovení SŘ §60. 
 
Článek 21 – Návrat ošetřovaného hráče na hrací plochu  
1. V soutěžích dospělých se ošetřovaný hráč na hrací ploše po jejím opuštění smí 
vrátit nejdříve po uplynutí doby 3 (tří) minut (v souladu se SŘ, Příloha č. 2, §7). 
 
2. Rozhodujícím okamžikem pro opuštění hrací plochy je vstup lékaře, zdravotníka či 
jiné osoby ke zjištění zdravotního stavu hráče či jeho ošetření. V případě vstupu 
osoby na hrací plochu z důvodu zjištění zdravotního stavu hráče a případného 
ošetření musí hráč hrací plochu opustit, i kdyby k ošetření vůbec nedošlo. 
 
3. Ustanovení odst. 2 se neužije, pokud: 
a) je zraněn a ošetřován brankář 
b) jsou současně ošetřováni brankář a hráč soupeře z pole 

c) jsou ošetřováni dva hráči téhož družstva 

d) jsou ošetřováni dva hráči téhož družstva a s nimi hráč družstva soupeře 

e) je hráč ošetřován po přestupku, za který je provinivší se hráč soupeře vyloučen 
nebo napomenut 
 
4. Doba 3 (tří) minut se měří od okamžiku navázání hry po odchodu ošetřovaného 
hráče z hrací plochy. Za dodržení doby odpovídá rozhodčí a jeho asistenti. 
 
5. V případě, že hráč opustí hrací plochu sám za účelem ošetření mimo ni, aniž by 
vstoupila na hrací plochu jiná osoba a ve hře se pokračuje, je oprávněn se vrátit na 
hrací plochu se svolením rozhodčího ihned po ošetření. 
 
Článek 22 – Rozhodčí  



1. Pro rozhodčí platí v plném rozsahu Řád rozhodčích a delegátů FAČR (ŘRD). 
Fotbalová utkání v rámci OFS může řídit pouze rozhodčí, kterému byla udělena 
licence rozhodčího fotbalu. Vyšší druh licence opravňuje rozhodčího řídit i utkání, pro 
která postačuje licence nižší. Rozhodčí mladší 18 let může být delegován na utkání 
soutěží mládeže řízených KFS, OFS nebo KFŽ, jako asistent rozhodčího na utkání 
dospělých řízených KFS, OFS nebo KFŽ a na základě rozhodnutí a schválení VV 
OFS Svitavy i jako rozhodčí na utkáních dospělých řízených OFS. 
Rozhodčí mladší 18 let je oprávněn převzít funkci rozhodčího na utkání dospělých, 
pokud se delegovaný rozhodčí k utkání nedostaví nebo se v jeho průběhu zraní. 
V případě nedostavení se delegovaného rozhodčího a nepřítomnosti jiného 
rozhodčího s licencí se postupuje dle Pravidel fotbalu, Pravidlo 6. 
 
2. Nominační listina rozhodčích na příslušnou část soutěžního ročníku je na návrh 
KR schvalována VV OFS a zveřejněna na webových stránkách OFS. 
 
3. Rozhodčí deleguje k utkání Komise rozhodčích OFS prostřednictvím IS FAČR. 
Delegace jsou zveřejňovány v IS jako závazné, na případné nesrovnalosti jsou 
rozhodčí /asistenti/ povinni neprodleně upozornit obsazovací úsek KR (p. Raplík – 
tel. 731 975 976). V naléhavých případech nebo v časové tísni mohou být rozhodčí 
delegováni telefonicky, SMS zprávou nebo e-mailem. Vždy platí poslední delegace. 
Asistenty rozhodčích deleguje stejným způsobem rovněž KR. V zájmu regulérnosti 
soutěží může KR delegovat rozhodčí neveřejně.  
 
4. Na utkání soutěží OFS Svitavy se rozhodčí i jeho asistenti dostaví nejpozději 45 
minut před úředním začátkem, vždy vhodně oblečeni. 
 
5. Rozhodčí jsou povinni při utkání mít na dresu odznak rozhodčího schválený VV 
FAČR. 
 
6. Rozhodčí jsou osobně odpovědni za platnost své lékařské prohlídky, ne starší 
jednoho roku. 
 
7. Rozhodčí je povinen vyplňovat ZOU v  IS takto: 
a/ před utkáním (SŘ §53, odst. 3): 
- nejdříve 15 minut před úředním začátkem zkontroluje údaje vyplněné administrátory 
klubů, k čemuž je oprávněn vyžádat si listiny hráčů, a na základě sdělení vedoucích 
družstev opraví případné nedostatky. Před odchodem na hrací plochu je rozhodčí 
povinen uložit případné provedené změny, zahájit ZOU a odhlásit se z IS.   
b/ v poločasové přestávce (SŘ §57, odst. 1 a 2): 
- rozhodčí je povinen do ZOU uvést v poločasové přestávce průběžný výsledek 
utkání a střelce branek 

- rozhodčí je oprávněn do ZOU uvést v poločasové přestávce další skutečnosti, 
zejména udělené tresty, napomenutí, střídání 
c/ po utkání (SŘ §61, odst. 1, 2 a 3): 
- rozhodčí je povinen neprodleně po ukončení utkání do ZOU uvést: skutečný čas 
zahájení utkání, konečný výsledek utkání, střelce branek, uložené tresty příslušníkům 
družstva se stručným popisem skutku, střídání, dobu hry 

- vedoucí družstev jsou povinni po vyplnění zápisu o utkání dle písm. c) na výzvu 
rozhodčího zkontrolovat zapsané údaje v ZOU. Kontrolu zapsaných údajů jsou 



vedoucí družstev povinni za přítomnosti rozhodčího potvrdit ověřením své totožnosti 
v IS prostřednictvím koncovky svého rodného čísla (údaj za lomítkem) 

- rozhodčí je povinen do 12 hodin dne následujícího po utkání v ZOU vyplnit ve 
zprávě rozhodčího následující údaje: čerpání čekací doby včetně uvedení důvodů, 
závady zjištěné na hřišti z hlediska připravenosti hrací plochy k utkání, odůvodnění 
vyloučení hráčů nebo vykázání příslušníků družstva s detailním popisem skutku a 
okolností, za nichž k jednání došlo, ostatní údaje, které musí rozhodčí zaznamenat 
do ZOU podle PF, vyjádření k přestupkům hráčů, funkcionářů, diváků nebo ostatních 
účastníků utkání zapsaných do ZOU na základě sdělení delegáta utkání. 
 
8. Rozhodčí-laik (ve funkci R i AR) nesmí v utkání vykonávat jinou funkci uváděnou 
do ZOU (hlavní pořadatel, hráč, náhradník, trenér, vedoucí, asistent, lékař, masér). 
 
9. V případě svévolného odvolání družstva z hrací plochy jeho funkcionářem 
rozhodčí utkání ukončí a skutečnost podrobně popíše ve zprávě rozhodčího.  
 
10. Rozhodčí jsou povinni řídit se Statutem rozhodčího OFS Svitavy. 
 
11. Nasvědčují-li zjištěné okolnosti tomu, že byl rozhodčím spáchán disciplinární 
přečin, je KR povinna předat věc s návrhem na zahájení disciplinárního řízení DK. 
V případě méně závažných provinění může KR uložit rozhodčímu pořádkovou pokutu 
v souladu s ŘRD  §11, odst. 2 a 3 a Statutem rozhodčího OFS Svitavy. 
 
12. Obsazení nesoutěžních a turnajových utkání provádí KR OFS výhradně na 
písemnou žádost organizátora adresovanou KR (e-mail: rozhodci.sy@gmail.com) 

 
Článek 23 – Delegáti asociace a dohlížecí orgány  
1. Práva a povinnosti delegáta asociace upravuje SŘ §52. 
 
2. Delegáty asociace deleguje na utkání KR OFS prostřednictvím IS. Náklady na 
činnost delegáta (paušální odměna, cestovné) hradí OFS.  
 
3. Na utkání soutěží OFS Svitavy se delegáti asociace dostaví nejpozději 45 minut 
před úředním začátkem, vždy vhodně oblečeni. 
 
4. Řádně vyplněnou zprávu je delegát povinen zaslat elektronickou poštou nejpozději 
první pracovní den po konání utkání KR OFS podle jejich pokynů.  
 
5. Jako součást kontroly či disciplinárního opatření v soutěžích OFS může VV OFS či 
KR OFS vyslat na utkání delegáta nebo dohlížecí orgán(y) na náklady klubu. 
 
Článek 24 – Odměny rozhodčích a delegátů svazu pro mistrovská utkání 
1. Odměny a dopravné jsou pro soutěže řízené STK OFS stanoveny takto: 
  
Druh soutěže Rozhodčí AR Delegát svazu 

Okresní přebor 500 300 300 

III. třída 400 250 300 

Pohár OFS Svitavy 200 120  
Dorost 300   
Žactvo 250   



 
Rozhodčím a delegátům svazu se proplácí dopravné ve výši 5,- Kč za každý kilometr 
z místa bydliště do místa konání utkání a zpět nejkratším směrem. 
 
2. Odměny a dopravné se rozhodčím a delegátům svazu proplácejí převodem na 
účet na základě sběrné faktury. 
 
Článek 25 – Odvolání a protest 
1. Odvolání je řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí orgánu prvního 
stupně. Podmínky jeho podání stanoví Procesní řád §25. 
 
2. Podmínky podání protestu stanoví Procesní řád §30. 
 
Článek 26 – Pořizování videozáznamu  
Povinností organizátora utkání je umožnit pořídit videozáznam soupeři, případně 
může sám videozáznam pořizovat. O pořizování videozáznamu musí být před 
zahájením utkání vyrozuměn rozhodčí, případně delegát asociace. Rozhodčí tuto 
skutečnost uvede v ZOU. Videozáznam musí být nezkrácený a obsahovat i příchody 
a odchody hráčů a rozhodčích z hrací plochy, a to včetně poločasové přestávky. 
Videozáznam může sloužit jako důkazní materiál při řešení sporů, disciplinárním 
řízení, projednání protestu apod., v žádném případě však nemůže být použit jako 
podklad ke změně výsledku. Pokud klub videozáznam pořídil, je povinen ho uschovat 
na nosiči DVD nebo CD po dobu nejméně 4 (čtyř) měsíců a na požádání ho předložit 
odborným komisím OFS.  
 
Článek 27 – Doprava k utkání  
1. Za schválený dopravní prostředek se považují běžné veřejné dopravní prostředky, 
vlastní autobusy nebo autobusy jiných registrovaných provozovatelů. Hostující 
družstvo je povinno se dostavit k utkání tak, aby nebyla čerpána čekací doba a 
utkání mohlo být zahájeno ve stanoveném čase začátku. 
 
2. Případné nedostavení se k utkání nebo opožděný nástup k utkání řeší STK OFS 
podle SŘ §49 na svém nejbližším zasedání. Klub, jehož družstvo čerpalo čekací 
dobu, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 (tří) dnů, prokázat 
řídícímu orgánu soutěže důvody čerpání čekací doby. 
 
Článek 28 – Reprezentační výběry OFS 

Členské kluby jsou povinny uvolňovat svoje hráče pro okresní výběry za účelem 
reprezentace OFS Svitavy (SŘ §35, písm. c) na základě vydané nominace Komise 
mládeže OFS Svitavy, který je zasílána organizačním pracovníkům dotčených klubů 
a zveřejněna na webu OFS Svitavy. V případě písemně z řádných důvodů 
neomluvené absence nominovaného hráče bud příslušný členský klub předán k 
disciplinárnímu řízení k DK OFS Svitavy s návrhem na udělení peněžité pokuty 
1000,- Kč za každého hráče (SŘ § 7, odst. 3). 
 
Článek 29 – Postupy a sestupy  
Postupy a sestupy z jednotlivých soutěží v ročníku 2018/2019 se řídí podle 
ustanovení SŘ §19 – 21 a počty postupujících a sestupujících družstev vycházejí z 
následujícího klíče: 
 



OKRESNÍ PŘEBOR DOSPĚLÝCH 

 
Počet družstev               14               14               14               14               14 

Sestup z I. B třídy                 0               +1               +2               +3               +4 

Postup do I. B třídy                -1                -1                -1                -1                -1 

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

Postup ze III. třídy               +2               +2               +2                +2                +2 

Počet družstev               14               14               14               14               14 

 
 
Článek 30 – Ostatní povinnosti klubů  
1. Členské kluby musejí v rozhlasových relacích, případně i v tištěných programech, 
uvádět jména rozhodčích, asistentů rozhodčího i delegátů asociace. Hlavním úkolem 
rozhlasových relací je přispět k zajištění pořádku a klidu v hledišti. 
 
2. Družstva musí nastoupit k utkání včas v dresech odlišné barvy (domácí se 
přizpůsobují hostům) tak, aby podle pokynů rozhodčího byla zajištěna dobrá 
rozlišitelnost hráčů obou družstev, včetně brankářů. Čísla na dresech hráčů musí 
souhlasit s čísly uvedenými u jejich jmen v ZOU. 
 
3. Kapitán a vedoucí družstva odpovídají za to, že hráč, který je v utkání vyloučen, 
ihned opustí hrací plochu a odejde do kabin (nesmí zůstat na hráčské lavici). 
 
4. Organizátor utkání připraví ke hře čtyři míče shledané rozhodčím způsobilými ke 
hře, z nichž dva rezervní budou připraveny za brankami a jeden v místě u středu 
hrací plochy mezi hráčskými lavicemi. Za náhradní míče po dobu utkání odpovídá 
organizátor utkání. 
 
5. Při veškerém písemném a platebním styku v rámci FAČR jsou členské kluby 
povinny vedle přesného názvu uvádět i své identifikační číslo FAČR (sedmimístné), 
které se při platebním styku uvádí jako variabilní symbol (VS). 
 
6. Členské kluby jsou povinny zabezpečit, aby po skončení utkání a tréninků 
byly přenosné branky položeny na zem a uzamčeny. 
 
7. K trenérskému působení u družstev jsou vyžadovány trenérské kvalifikace. 
Klubům je dána možnost nechat si trenéry vyškolit. Každý klub zařazený v soutěžním 
ročníku 2018/2019 do okresního přeboru dospělých musí mít minimálně jednoho 
aktivního kvalifikovaného trenéra s platnou licencí. Školení a doškolení trenérů 
zajišťuje TMK OFS pravidelně jednou ročně, zpravidla v zimních měsících. 
 
8. STK OFS Svitavy pokládá organizační pracovníky členských klubů uvedené v 
oficiálním adresáři OFS Svitavy zveřejněném na www.fotbal.cz za plně zodpovědné 
osoby pro komunikaci mezi VV OFS, odbornými komisemi a členskými kluby.  
 
9. Součástí hodnocení soutěží jsou aktivy STK OFS a Valné hromady OFS, kterých 
se členské kluby povinně účastní na vlastní náklady. Neúčast se trestá peněžitou 
pokutou ve výši 500,- Kč. 
 



10. Organizátor utkání je povinen zpřístupnit družstvu soupeře volnou hráčskou 
kabinu nejpozději 45 minut před stanoveným začátkem utkání a za tímto účelem si 
upravit časy začátku svých předzápasů tak, aby výše uvedenou lhůtu splnil. 

 
Článek 31 – Styk svazu s členskými kluby, rozhodčími a delegáty  
Odborné komise (STK, DK, KR, KM, TMK) v rámci OFS zveřejňují svá rozhodnutí a 
další organizační opatření k řízení soutěží na úřední desce FAČR a na internetových 
stránkách OFS Svitavy (www.fotbal.cz). Úřední deska a sdělení zveřejněná na webu 
OFS v sekci Dokumenty, případně v jiných složkách, jsou závazná a členské kluby, 
rozhodčí a delegáti jsou povinni se jimi řídit.  
 
Článek 32 – Soutěže dorostu a žactva 

Okresní přebor dorostu U19 8 + 1 se hraje v jedné skupině, tříkolově doma – venku 
systémem každý s každým. V soutěží startují družstva OFS Svitavy, OFS Ústí nad 
Orlicí a OFS Chrudim. Soutěž řídí STK OFS Svitavy. Vítězem soutěže se stává 
družstvo, které skončí v konečné tabulce na 1. místě. 
Okresní přebor žáků U15 8 + 1 se hraje v jedné skupině, dvoukolově doma – venku 
systémem každý s každým. Vítězem soutěže se stává družstvo, které skončí v 
konečné tabulce na 1. místě. 
Obě soutěže se hrají v počtu hráčů 8 + 1. Pravidla soutěže jsou součástí tohoto RS a 
jsou zveřejněná na webu OFS Svitavy v sekci Dokumenty. 
Podmínky pro vytvoření sdruženého družstva dvou klubů v kategoriích mládeže 
upravuje Příloha č. 2 SŘ – Modifikace SŘ, §9. 
 
Článek 33 – Soutěže přípravek 

1. Řízení soutěže – STK OFS Svitavy ve spolupráci s KM OFS.  

2. Startují: 

     a) věkovou hranici hráčů a start ve vyšší věkové kategorii upravuje RS čl. 9 

b) hráč může být zařazen do soutěží fotbalu nejdříve v den, kdy dovrší 5 (pěti) let. 
Všichni hráči, kteří splňují věkovou kategorii, mohou dohrát celý soutěžní ročník 
(do 30.  6. 2019) 
c) možnost sdruženého startu upravuje Příloha č. 2 SŘ – Modifikace SŘ, §9. 
 

3. Pořadatelé turnajů: Organizátoři turnajů jsou určeni před zahájením příslušné 
části soutěžního ročníku, současně jim jsou přiděleny termíny turnajů. Změny 
termín či začátků lze provádět po dohodě účastníků, přičemž tyto podléhají 
schválení STK OFS. Organizátor zabezpečí hřiště s travnatým povrchem, 
případně UMT, řádné vyznačení hrací plochy a šatny. Organizátor je povinen řídit 
průběh turnaje a informovat zúčastněná družstva o jeho průběhu (rozhlas, 
nástěnka). Turnaje 5 + 1 a 4 + 1 lze hrát i na minihřištích, která schválí STK OFS.  

4. Podmínky účasti: 

a. všichni hráči musí mít zdravotní prohlídku. V turnaji může nastoupit za jedno 
družstvo 12 (dvanáct) hráčů uvedených v elektronických ZOU vyplněných 
před začátkem turnaje v IS FAČR.  

b. všichni hráči musí být aktivními členy FAČR a být řádně registrováni jako 
hráči. Kontrola totožnosti se provádí dle SŘ §58.  

c. Kluby jsou povinny zúčastnit se všech turnajů bez výjimek. Případná neúčast 
bude řešena vyhlášením kontumačního výsledku v každém utkání a peněžitou 

http://www.fotbal.cz/


pokutou. Klub, který si je vědom, že se na turnaj nedostaví, toto oznámí v 
předstihu pořadateli turnaje a řídícímu orgánu.  

5. Pravidla hry: Soutěže přípravek 5 + 1 a 4 + 1 se hrají turnajově podle Pravidel hry 
pro soutěže přípravek vydaných KM PKFS dne 22. 6. 2015. 
 
6. Hodnocení výsledků: Každý turnaj hodnotí organizátor samostatně. Výsledky 

přípravek se nezapočítávají do dlouhodobé tabulky, ani se nezveřejňují. Protokol 
s výsledky a přehled střelců branek všech družstev zašle organizátor STK OFS.   

7. Rozhodčí: rozhodčími pro jednotlivé turnaje jsou oddíloví rozhodčí-laici.  

8. Soupisky: kluby předkládají soupisky řídícímu orgánu ke kontrole a potvrzení 
nejpozději 7 (sedm) dnů před zahájením příslušné části soutěží OFS. Soupisky 
předkládají kluby, mající v soutěžích více než jedno družstvo stejné věkové 
kategorie. Na soupisce A družstva hrajícího vyšší soutěž musí být uvedeno 8 
(osm) hráčů, kteří patří do příslušné věkové kategorie. Hráči ze soupisky A 
družstva nesmějí hrát za B družstvo v okresní soutěži. Soupiska platí pro 
podzimní část soutěže, pro jarní se povoluje vyhotovit soupisku novou.  

9. Systém soutěže: bude určen podle počtu přihlášených družstev. Turnajů se 
účastní zpravidla 3 – 4 družstva.  

10. Odložení turnaje: v případě nepříznivého počasí a nezpůsobilého stavu hrací 
plochy vyrozumí organizátor ostatní kluby o zrušení turnaje a současně se s nimi 
dohodne na náhradním termínu. Tuto skutečnost dá současně na vědomí STK. 
Zneužitím této možnosti se organizátor vystavuje finančnímu postihu. 

13. Vyloučení hráče: hráč, který byl v utkání vyloučen, nesmí v jednom následujícím 
utkání turnaje nastoupit do hry.  

14. Jiné okolnosti: odhlášení družstva ze soutěže – dle ustanovení RS čl. 38. 

15. Rozlosování soutěží: rozlosování soutěží přípravek je zveřejněno na úřední 
desce v IS FAČR a na webu OFS Svitavy v sekci Dokumenty. 

Článek 34 – Pohár OFS Svitavy dospělých 

1. Pohár OFS Svitavy dospělých doplňuje mistrovské soutěže dospělých řízené 
OFS Svitavy a je kvalifikační soutěží pro účast v krajském kole. Řídí jej STK OFS. 
 
2. Systém soutěže. Pohár OFS Svitavy se hraje vylučovacím způsobem 
jednokolově. Skončí-li utkání v základní hrací době nerozhodně, tak se neprodlužuje 
a vítěze utkání určí kopy z pokutové značky provedené podle podle Pravidel fotbalu, 
Pravidlo 10, bod 3 (RS čl. 20 bod 2). Organizátorem utkání je klub uvedený v 
rozlosování na prvním místě (neplatí pro finálové utkání, kde je organizátorem OFS 
ve spolupráci s pořádajícím klubem).    
 
3. Účast v soutěži. Start v Poháru OFS Svitavy je povinný pro družstva, která jsou 
zařazena do okresního přeboru dospělých. U ostatních družstev, která jsou zařazena 
do III. třídy, je účast dobrovolná (na základě přihlášky zaslané na OFS Svitavy, 
přičemž družstva budou do soutěže zařazena postupně podle data přihlášení až do 
naplnění počtu 16). Z účasti v Poháru OFS Svitavy jsou vyloučena B a C družstva.  
 
4. Postupové schéma. Družstva startující v Poháru OFS Svitavy jsou v prvních dvou 
kolech zařazena do postupového schématu. V domácím prostředí hraje utkání 



Poháru OFS Svitavy  přednostně celek z nižší soutěže. Semifinále Poháru OFS 
Svitavy bude provedeno losem po skončení podzimní části soutěžního ročníku. 
 
5. Termíny. V průběhu soutěžního ročníku 2018/2019 budou sehrána celkem čtyři 
(pět) kola Poháru OFS Svitavy s tím, že během podzimní část budou sehrána dvě 
(tři) kola a během jarní části semifinále a finále. První kolo Poháru OFS Svitavy je v 
termínové listině zařazeno týden před zahájením mistrovských soutěží 2018/2019, 
případné předkolo 14 dnů před zahájením soutěží. Stanovené termíny utkání lze 
měnit dohodami klubů prostřednictvím IS FAČR, pohárová utkání však nebudou 
hrána v rámci mistrovské soutěže.  
 
6. Náhrady rozhodčím se v utkáních Poháru OFS Svitavy poskytují v této výši: 
rozhodčí 200,- Kč, asistenti rozhodčího 120,- Kč. Rozhodčí deleguje KR OFS. 
 
7. Vítěz okresního kola Poháru České pošty: a) má právo postupu do krajského 
kola poháru v sezoně 2019/2020, b) stává se držitelem poháru, c) podle rozhodnutí 
VV OFS Svitavy obdrží finanční odměnu ve výši 5000,- Kč. Dále bude odměněn 
poražený finalista (2000,- Kč). 
 
8. STK OFS Svitavy si vyhrazuje právo upravit a doplnit ustanovení tohoto rozpisu. 
Případné změny budou publikovány na úřední desce a na webu OFS Svitavy.  
 
Článek 35 – Hospodářské náležitosti klubů  
1. Mistrovská utkání hrají družstva na vlastní náklady. Nezbytné sportovně technické 
výdaje (zejména rozhodčí, delegáty asociace apod.) hradí organizátor utkání, a to 
prostřednictvím sběrné fakturace klubu. 
 
2. Startovné v soutěžích OFS Svitavy není stanoveno. 
 
Článek 36 – Vstupné a vstupenky  
1. Výši vstupného stanoví organizátor utkání. 
 
2. Organizátor utkání je povinen vyvěsit přehled o cenách vstupného na viditelném 
místě u všech pokladen. 
 
Článek 37 – Volný vstup  
1. Volný vstup mají hráči nominovaní k utkání (včetně předzápasu či pozápasu), 
příslušníci družstva, rozhodčí, sportovně techničtí pracovníci zabezpečující utkání 
(včetně předzápasu či pozápasu), členové VV OFS a jeho odborných komisí. 
 
2. Organizátor utkání je povinen vyhradit místo pro delegáta FAČR s náležitým 
rozhledem na hrací plochu. 
 
Článek 38 – Vystoupení ze soutěže  
V případě, že klub má v úmyslu vystoupit se svým družstvem ze soutěže jakékoli 
věkové kategorie po jejím rozlosování (tj. po losovacím aktivu, v průběhu podzimní 
části, v zimní přestávce nebo v průběhu jarní části), stanovuje se tento obecně 
závazný postup. Vystoupení ze soutěže musí být provedeno výhradně písemnou 
formou, oznámení bude vždy opatřeno razítkem klubu a jmény a podpisy dvou 
oprávněných funkcionářů klubu s uvedením funkcí. Písemné oznámení o vystoupení 



družstva ze soutěže předá zástupce klubu osobně na sekretariátu OFS, případně jej 
zašle listovní nebo elektronickou poštou. Na jiná sdělení nebude STK OFS brát 
zřetel. Do okamžiku, než STK převezme písemný dokument se všemi náležitostmi, 
nebude provádět žádná opatření a nebude informovat ostatní účastníky soutěže.  

Článek 39 – Soutěž o nejlepší střelce  
1. VV OFS Svitavy vyhlašuje soutěž o nejlepší střelce ve všech jím řízených 

soutěžích.  

2. Rozhodčí je povinen střelce branek uvést do elektronického zápisu o utkání. 
Vedoucí družstev potvrzují správnost uvedených údajů.  

3. Nedostaví-li se k utkání delegovaný rozhodčí, nebo není-li k danému utkání 
delegován, je povinností organizátora utkání uvést střelce branek do ZOU.  

4. Vedoucí družstev mají právo, aby rozhodčí uvedl střelce branek do elektronického 
ZOU v jejich přítomnosti. 

Článek 40 – Upozornění Disciplinární komise 

1. Působnosti disciplinární komise jsou uvedeny v Disciplinárním řádu (DŘ) FAČR 
následovně: časová §3, územní §4, osobní §5, věcná §6. 
 
2. Pro posouzení pravomoci jednotlivých DK je rozhodujícím datem 1. červenec 
každého roku. 
 
3. Účastník disciplinárního řízení („provinilec“) je vždy oprávněn se zasedání 
disciplinárního orgánu osobně zúčastnit nebo může své vyjádření k dané věci učinit i 
písemně. Pokud tak neučiní, disciplinární přečin bude projednán i tak automaticky. 
 
4. Povinnost osobní účasti má „provinilec“ pouze tehdy, byl-li výslovně disciplinárním 
orgánem na zasedání předvolán.  
 
5. Sazby disciplinárních poplatků (DŘ, příloha č. 1, §2): 
    a) soutěže dospělých – 150,- Kč  
    b) soutěže mládeže – 100,- Kč 

 
6. Po výkonu poloviny trestu může disciplinární orgán, který trest uložil v prvním 
stupni, rozhodnout na žádost potrestaného o prominutí výkonu zbytku trestu nebo ho 
podmíněně odložit na zkušební dobu dvou měsíců až patnácti let. Žádost podává 
výhradně písemnou formou provinivší se hráč, v případě klubu jeho statutární 
zástupce. Žádost bude zpoplatněna sazbou ve výši soutěže dle původního provinění. 
 
7. Rozhodčí a delegáti svazu za každé disciplinární provinění uhradí správní 
poplatek ve výši poplatku soutěže, ve které se provinili. 
 
8. V ostatních disciplinárních řízeních rozhodne o úhradě stanovených poplatků DK. 
 
9. Zástupci klubů, hráči, rozhodčí, delegáti svazu jsou povinni se při jednání DK 
prokázat průkazem totožnosti. 
 



10. V soutěžích dospělých řízených STK OFS se provádí evidence napomínání 
hráčů (DŘ §47), kterou je pověřena DK OFS na základě ZOU. Kluby jsou povinny 
rovněž vést vlastní evidenci.    
 
11. Za napomínání hráčů bude klubům uložena peněžitá pokuta (SŘ §47, odst. 4) ve 
výši:   
- dospělí 400,- Kč v pravidelné výši za každé 4 (čtyři) ŽK 

- dorost 300,- Kč v pravidelné výši za každé 4 (čtyři) ŽK 

- žactvo 200,- v pravidelné výši za každé 4 (čtyři) ŽK   
Evidence ŽK se v soutěžním ročníku 2018/2019 vede zvlášť v jednotlivých soutěžích 
řízených OFS Svitavy. 
 
12. V soutěžích řízených STK OFS Svitavy lze uložit peněžitou pokutu jednotlivcům a 
klubům dle DŘ § 20. 
 
13. Nebyla-li písemnost oznamující rozhodnutí DK doručena při úkonu disciplinárního 
řízení, doručuje ji disciplinární orgán prostřednictvím úřední desky na webu FAČR a v 
příslušné sekci na webu OFS Svitavy. Písemnost doručovaná prostřednictvím úřední 
desky se považuje za doručenou dnem následujícím po dni uveřejnění. 
 
14. Do uloženého trestu na počet soutěžních utkání nebo na časové období se 
započítávají rovněž utkání v Poháru OFS Svitavy. 
 
Článek 41 – Vyloučení po druhém napomenutí 
1. Vyloučení hráče v jednom utkání pro druhé napomenutí řeší DŘ §46. 
 
2. VV OFS v souladu s uvedeným paragrafem, odst. 2, schválil vedle zákazu závodní 
činnosti vyloučenému hráči možnost udělení peněžité pokuty. V takovém případě 
členský klub, jehož je provinivší se hráč členem, zašle na nejbližší zasedání DK 
(vždy do 24 hodin dne předcházejícímu jednání DK, tedy nejčastěji středy) 
následující prohlášení: „Souhlasím s projednáním provinění dle DŘ §46, odst. 2“. 
Vyjádření musí mít písemnou formu a být opatřené podpisem hráče a razítkem klubu. 
Pokud klub prohlášení nezašle, bude DK postupovat dle DŘ §46, odst. 1. Výše 
pokuty činí 600,- Kč v soutěžích dospělých a 400,- Kč v soutěžích mládeže 

 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
Tento Rozpis soutěží je nedílnou součástí SŘ FAČR a doplňuje příslušná ustanovení 
pro soutěže řízené STK OFS Svitavy.VV OFS Svitavy si vyhrazuje právo provést na 
návrh STK OFS v průběhu soutěže opatření zajišťující regulérní průběh soutěží. 
Veškerá mimořádná opatření budou zveřejňována na úřední desce na webu FAČR. 
 
Rozpis soutěží byl schválen VV OFS na pravidelném zasedání dne 25. 6 2018. 
 
 
 
 
 
Mgr. Jindřich NOVOTNÝ, v. r.                                  Radek HALVA, v.r.                             
předseda VV OFS Svitavy                                                  předseda STK OFS Svitavy 
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