
RS OFS Sokolov 2014/15 
 
 

 1 

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ 

SOKOLOV 
 

se sídlem v budově malé tribuny hl. hřiště Baníku Sokolov, 1. patro 

 
 
 

adresa pro doručování pošty: 

Okresní fotbalový svaz Sokolov 
B.Němcové  1780 
356 01 Sokolov 

 
 
 
 

tel.:   352 622 747 
fax.:   352 622 747 
web. stránky:  www.fotbal.cz 

 
e-mail:   tvus@iol.cz 
č.účtu:   107-296980297/0100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZPIS 
 

mistrovských soutěží pro soutěžní ročník 
 

2014/15 
 

 

 
soutěže: 

 
1. OPM       –    okresní přebor mužů 
2. OPSŽ      –    Gazzasport okresní přebor starších žáků  
3. OPMŽ     –    Gazzasport okresní přebor mladších žáků 
4. OPSP        –    okresní přebor starších přípravek 
5. OPMP        –    okresní přebor mladších přípravek 

 
 

                  Bc. David Palla v.r.                            Jiří Špak, v.r. 
            předseda VV OFS Sokolov                           předseda STK OFS Sokolov 

 
 
 

                                                      V Sokolově,  1. července 2014 
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Adresář 
 

 

 
Výkonný výbor OFS 

předseda Bc. David PALLA 724 431 071  david.palla@fksokolov.cz 

místopředseda Pavel PEŠEK 602 188 560  pesek@suas.cz 

členové Lada VEINHOLDOVÁ 607 843 158  tvus@iol.cz 

  Petr PETERKA 602 475 795  ppeterka@volny.cz 

  Petr VOJÍŘ  607 201 933  p.vojir@centrum.cz 

 
Komise OFS 

předseda STK Jiří ŠPAK 731 125 144  fotbalkv@cuskv.cz 

předseda DK Pavel ŠEDIVEC 728 650 827 

předseda KR Pavel PEŠEK 602 188 560  pesek@suas.cz 

předseda KM Petr VOJÍŘ  607 201 933  p.vojir@centrum.cz 

předseda KRK Pavel SUCHÝ  602 419 790  suchy.pavel1@seznam.cz 

 
 
 
Ostatní vybrané kontakty 

FAČR Praha Diskařská 2431/4 
PRAHA 6 
160 17 

233 029 111   facr@fotbal.cz 

FAČR – 
registrace 

233 029 122 

KKFS K.Vary Dr. D.Bechera 18 731 125 144   fotbalkv@cuskv.cz 

OFS Cheb Karlova 997/32 354 430 382   vvsuch@quick.cz 

OFS K.Vary Dr. D.Bechera 18 353 236 810   fotbalkv@cuskv.cz 

TVUS Sokolov Lada Veinholdová 352 622 747 (i fax)   tvus@iol.cz 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

hlášení výsledků utkání: 
 

SMS na tel. 731 125 144  p. Jiří Špak 
       
 
 
  

obsah SMS zasílané kvalifikovaným rozhodčím: 
číslo utkání nebo soutěž a jména soupeřů, výsledek, poločas, střelci domácí – hosté, počet ŽK domácí – 
hosté, počet ČK domácí – hosté, počet diváků, mimořádnosti, jméno rozhodčího. 
      
 
  
obsah SMS zasílané rozhodčím laikem – odpovídá pořadatel utkání: 
domácí - hosté, výsledek, poločas, střelci domácí – hosté, počet diváků, mimořádnosti, laik. 

 

mailto:vvsuch@quick.cz
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Termínová listina – podzim 2014 
 

 
 
 

DATUM 
ÚZ 

mužů 
OP 

mužů  

OP 

st.žáků 

 

OP 

ml.žáků 

 

 

OP 

st.přípravek 

 

 

OP 

ml.přípravek 

 

SO 09.08. 

NE  10.08. 
17,00    

  

SO 16.08. 

NE  17.08. 
17,00 13    

  

SO 23.08. 

NE  24.08. 
17,00 1     

 

SO 30.08. 

NE  31.08. 
17,00 2 2 1  1  2 

ST 03.09. 

 
17,00         

SO 06.09. 

NE  07.09. 
17,00 3 3 2 2 3 

ST 10.09. 

 
17,00   3 3  

SO 13.09. 

NE  14.09. 
17,00 4 4 4 4 4 

SO 20.09. 

NE  21.09. 
16,30 5 5 5 5 5 

SO 27.09. 

NE  28.09. 
16,30 6 6 6 6 6 

SO 04.10. 

NE  05.10. 
16,00 7 7 7 7 7 

SO 11.10. 

NE  12.10. 
16,00 8 8 8 8 8 

SO 18.10. 

NE  19.10. 
15,30 9 9 9 9 9 

SO 25.10. 

NE  26.10. 
14,30 10 1 10 10 10 

ÚT  28.10. 

 
14,30   11 11   

SO 01.11. 

NE  02.11. 
14,00 11  12  12  1  

SO 08.11. 

NE  09.11. 
14,00 12   

 
 

  

 
  
 

Meziokresní soutěž žákovských výběrů:  23. 9.  16.30 – Březová u KV  

   7. 10. 16.30 – Sokolov  

14. 10. 16.00 – Cheb 
 



RS OFS Sokolov 2014/15 
 
 

 4 

Kapitola I 
Všeobecná ustanovení 

 
Mistrovské soutěže se hrají dle:  
Pravidel fotbalu, Souboru předpisů FAČR a tohoto Rozpisu soutěží, včetně později vydaných a 
schválených doplňků či dodatků.  
Rozpis soutěží je závazný pro: 
- kluby, jejich hráče, funkcionáře a zástupce hrající, pořádající nebo organizující soutěže řízené OFS 

Sokolov a další osoby podílející se na přípravě a organizaci chodu těchto klubů či jejich jednotlivých 
družstev 

- kluby hrající vyšší soutěže (KKFS apod.), jejichž hráči jsou nominováni do reprezentačních výběrů 
OFS a jejich hráče a funkcionáře, kteří se účastní nemistrovských utkání schvalovaných či řízených 
OFS Sokolov 

- členy VV OFS a členy odborných komisí OFS Sokolov 
- rozhodčí a delegáty 
Kluby nesou plnou odpovědnost za případná porušení řádů a předpisů svými členy, hráči, funkcionáři, 
ale i dalšími osobami, které pověřily výkonem funkcí nebo činností v soutěžích či při jednotlivých 
utkáních a za nedostatky vyplývající ze špatné či nedostatečné pořadatelské služby v soutěžních i 
nesoutěžních utkáních. 

 
1. Řízení soutěží 

Soutěže řídí sportovně technická komise OFS Sokolov (dále jen STK).  
 
2. Pořadatel utkání 

Pořadatelem utkání (turnaje) je oddíl (klub) uvedený v rozlosování soutěže na prvním místě. Výměna 
pořadatelství je možná pouze se souhlasem STK. Je však zakázáno pořádat obě soutěžní (při více 
kolovém systému více než polovinu) utkání se stejným soupeřem v jednom soutěžním ročníku. 

 
3. Termíny utkání, termínová listina 

Povinnosti oddílů týkající se termínů, hlášení utkání, začátků utkání a nastoupení k utkání, jsou 
upraveny Soutěžním řádem (dále jen SŘ) a Rozpisem soutěží (dále RS). 

a) STK vydává termínovou listinu zvlášť pro podzimní a jarní část mistrovských soutěží. Stanovené termíny 
utkání jednotlivých kol jsou zveřejňovány v úředních zprávách prostřednictvím el.pošty, na internetových 
stránkách www.fotbal.cz a jsou bez záruky zveřejňovány i v příslušném vydání regionálních novin - 
Sokolovský deník. Termín uvedený v úředních zprávách je závazný pro všechny účastníky. V případě 
jakékoliv nesrovnalosti je povinností zúčastněných oddílů, rozhodčích (delegátů) uvědomit STK. Sehrání 
utkání mimo termín uvedený v úředních zprávách bez souhlasu STK bude považováno za svévolné 
přeložení termínu utkání se všemi důsledky dle Sazebníku hospodářských náležitostí (dále jen 
Sazebník). Mimořádné změny provádí STK vůči klubům prostřednictvím úředních zpráv el.poštou, 
výjimečně i telefonicky. Změny a mimořádnosti v delegacích rozhodčích provádí KR dle vlastního 
opatření. Termínová listina je závazná a veškeré změny nebo výjimky musí být schváleny STK. 

b) Oddíly se mohou dohodnout na změně termínu utkání. Pokud nejde o přesun ve dnech pracovního klidu 
(So, Ne, svátek), musí být utkání předehráno. V mimořádných případech může STK povolit sehrát utkání 
i v jiném termínu, než je stanoveno v tomto RS. STK schválí pouze písemnou žádost s těmito 
náležitostmi: 
Uvedení důvodu změny, navrhovaný termín a oboustranný souhlas oddílů (v případě turnaje souhlasu 
všech jeho účastníků). Žádost podléhá poplatku dle Sazebníku. Nebude-li mít žádost o změnu veškeré 
náležitosti, nebude projednána. 

c) STK má právo, pokud nedojde k oboustranné dohodě oddílů, nařídit utkání na jakýkoliv jiný termín, 
s poplatkem dle Sazebníku (pro oba oddíly). 

d) K zajištění regulérnosti může STK stanovit pro některá utkání (celá kola) jednotné začátky, zejména 
v závěru soutěže. 

e) Je-li vyhlášen kontumační výsledek v neprospěch hostujícího družstva (při nedostavení se k utkání), 
může domácí oddíl požadovat od soupeře úhradu výdajů spojených s nesehraným utkáním, jejíž výše je 
stanovena paušálně:   

                                                       muži                         1.000,- Kč 
                                                       mládež                          500,- Kč   
  
f) V případě nesehrání nebo nedohrání utkání z „vyšší moci“ (neregulérní hr. plocha apod.), jsou obě 

družstva povinna dohodnout se na nejbližším náhradním termínu. Svou dohodu oddíly uvedou do zápisu 
o utkání – dodržení kontrolují HR popř. i DS (je-li delegován). V případě, že se družstva nedohodnou, 
termín nařídí STK. Náhradním termínem je zpravidla následující středa (za 10 dní). 
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g) Hrací dny pro jednotlivé soutěže jsou: 
muži:  OPM        sobota, neděle ÚZ 

      
                                        

  mládež:              OP  žáci  starší                        sobota, neděle      10:00   
OP  žáci mladší                   pátek    16:00 

    OP  st. přípravek                      sobota, neděle      10:00 
    OP  ml. přípravek                     sobota, neděle      10:00 
        
h) U soutěže žáků lze povolit termín předzápasu nebo pozápasu mužů. U soutěže přípravek je možné 

zvolit čas libovolně v závislosti na potřebách pořádajícího oddílu. 
i) Výjimku z termínu lze udělit v případech, kdy v rámci klubu je ve vyšší soutěži stejné věkové kategorie 

přidělen vyšším stupněm řízení soutěží shodný termín pro „A“ mužstvo a není možné použít termín dle 
čl. 3g. Výjimky uděluje STK jen se souhlasem VV OFS ve výjimečných a zvlášť odůvodněných 
případech. 

j) V průběhu soutěže lze změnit pravidelný termín domácích utkání jen se souhlasem STK (písemná 
žádost podaná min. 3 týdny předem) a nový termín musí splňovat podmínky článků 3g až 3i. 

 
4. Místa utkání 
a) Hrát se může pouze na hřištích schválených STK, která jsou uvedena v adresáři oddílů tohoto RS, 

případně na náhradních plochách schválených STK. Veškeré  změny  nebo úpravy hr.ploch musí být 
schváleny STK a nesmějí narušit průběh soutěží. Pořádající oddíl nese plnou zodpovědnost  za to, že 
všechna hřiště, jak hlavní, tak i náhradní, na kterých budou hrána soutěžní utkání, odpovídají PF, SŘ a 
podmínkám soutěže, uvedeným v RS a jsou schválena STK. 

b) V případě změny místa utkání z důvodu nezpůsobilosti vlastního hřiště (rekonstrukce, zákaz startu na 
vlastním hřišti, nezpůsobilý terén ve vymezeném období apod.), je třeba oznámit STK i soupeři náhradní 
místo utkání. Takové hřiště musí být schváleno STK. 

c) Pro veškeré změny míst utkání platí ustanovení čl. 3b tohoto RS. 
d) Utkání soutěží řízených STK se hrají na hřištích s travnatou hrací plochou nebo na hřišti s umělým 

trávníkem III. generace (klub musí předložit STK písemné atestační osvědčení od FAČR). Výjimečně lze 
hrát na hrací ploše s jiným povrchem za těchto podmínek: 

1. pokud byla taková hrací plocha schválena STK jako hlavní (platí jen v případech, kdy oddíl nemá 
travnatou plochu nebo je tato v rekonstrukci) 

2. v období od 25. října 2014 do 5.dubna 2015, kdy o povrchu hrací plochy rozhoduje domácí oddíl. 
POZOR zneužitím výhody se domácí oddíl vystavuje finančnímu postihu STK 

3. pokud rozhodčí utkání neuzná travnatou plochu za způsobilou pro utkání 
4. pokud je důvodná obava, že předzápas poškodí travnatou plochu natolik, že nebude způsobilá pro 

hlavní utkání soutěží řízených STK OFS nebo STK KKFS 
5. na základě souhlasu STK 

V případech 3 a 4 rozhoduje  výhradně  HR  utkání.  Hostující družstva musí s touto alternativou počítat. 
e) Utkání OP přípravek se hraje pouze na travnatém povrchu nebo UMT a hrací plocha musí splňovat 

podmínky dle přílohy č. 3 tohoto RS. 
f) Náležitosti hřišť pro soutěže řízené STK: 

 travnatá plocha – kromě výjimek dle čl. 4d. Hrací plocha a technická zóna musí být řádně 
vyznačena dle PF. 

 kryté hráčské lavice pro minimálně 10 osob 
 ohrazení hrací plochy v souladu s PF 
 samostatná šatna, v chladných dnech vytápěná, soupeři přístupná nejpozději 45 minut před 

utkáním a koupelna (sprchový kout) s teplou i studenou vodou 
 samostatná šatna pro rozhodčí, dostatečně velká s možností řádného umytí a přístupná nejméně 

45 minut před začátkem utkání 
 zdravotnické zajištění pro poskytnutí první pomoci ( lékárnička, nosítka atd.)  

Na základě žádosti oddílu před zahájením soutěží, může STK udělit výjimku z těchto povinností, a to 
dle její povahy a rozsahu. Udělení výjimky podléhá poplatku dle Sazebníku. 
Náhradní hřiště: 
Musí odpovídat PF a stanovené normě náležitosti hřišť, výjimka: nemusí být kryté hráčské lavice, 
ohrazení a travnatý povrch. 

g) Kontrolu náležitostí hřišť provádí STK nebo s jejím pověřením delegovaní rozhodčí či delegáti svazu. 
V případě nesplnění těchto náležitostí bude oddíl upozorněn s uvedením termínu, do kterého musí 
nedostatky odstranit. Pokud tento požadavek oddíl nesplní, přikročí STK k uložení pokuty dle Sazebníku. 
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5. Účastníci soutěží 
Zařazení oddílů do soutěží je uvedeno v Rozlosování soutěží tohoto RS. Zařazená družstva musí mj. 
splňovat podmínky SŘ čl. 11, 12. 
 

6. Pořadatelská služba 
Povinnosti pořadatele utkání vymezuje SŘ čl. 19 – 24. Povinnosti hostujícího družstva určuje SŘ čl. 25. 
Hlavní pořadatel a pořadatelé musí být viditelně označeni. 
Minimální počet pořadatelů pro soutěže OFS: utkání dospělých - HP + 5  

utkáních mládeže - HP + 3 
Pořadatel utkání je povinen zajistit vhodné osoby pro výkon obou oddílových pomezních rozhodčích, a 
to v případě, že není možné zajistit takového rozhodčího u hostujícího oddílu a k utkání nebyli 
delegováni nebo se nedostavili kvalifikovaní rozhodčí. 

a) Oddílům se doporučuje uzavřít s příslušným útvarem Policie ČR prováděcí smlouvy ve smyslu Dohody 
mezi Policií ČR a FAČR. Tato dohoda, popř. příslušné pokyny a SŘ jsou podkladem pro vypracování 
„Řádu pořadatelské služby“, který je nezbytný pro organizování utkání vzhledem k zajištěnosti 
bezpečnosti diváků a ochraně hráčů, rozhodčích, delegátů svazu a zástupců OFS. Tento „Řád“ 
schvaluje STK. 

b) Pořádající oddíl musí mít připraveny pro hru nejméně 3 míče, které předá 20 min. před utkáním HR, dále 
platný Zápis o utkání (u přípravek Zápis o turnaji), praporky pro asistenty rozhodčího, píšťalku, ŽK a ČK, 
přesně jdoucí hodinky a sportovní obuv a oblečení pro rozhodčího laika nebo kvalifikovaného 
rozhodčího, který bude řídit utkání místo delegovaného rozhodčího, který se k utkání nedostavil. 

c) Pro hostující oddíl v počtu 23 osob, rozhodčí a delegáta svazu je pořádající oddíl povinen zajistit 
v poločasové přestávce přiměřené množství občerstvení s přihlédnutím k počasí. 

d) Pořádající oddíl je povinen převzít odpovědnost za bezpečnost dopravního prostředku rozhodčích 
(delegáta) ve smyslu SŘ – čl. 2, odst. 11. Rozhodčí  a  delegát  musí splnit podmínku předání vozidla 
hlavnímu pořadateli, a to ihned po svém příjezdu k utkání. Pořadatel utkání je povinen vymezit místo pro 
parkování vozidla. SPZ vozidla je uvedeno v Zápise o utkání a údaj je podepsán hlavním pořadatelem. 

 
7. Hlášení výsledků utkání 

Výsledky všech mistrovských utkání (turnajů) se hlásí ihned po utkání pomocí SMS zprávy (zpráv) na 
telefonní číslo   731 125 144  p. Jiří Špak 

a) Za zaslání SMS o výsledku utkání (u turnaje přípravek všech utkání) odpovídá kvalifikovaný rozhodčí, 
který utkání (turnaj) řídil. To platí i v případě, kdy utkání řídí kvalifikovaný rozhodčí za původně 
delegovaného rozhodčího, který se k utkání nedostavil. Zpráva musí být odeslána  
do 30-ti minut po utkání a musí obsahovat: 

 číslo utkání (např. A1A3005) nebo uvedení soutěže a soupeřů 
 poločas a konečný výsledek (např. 2:1, 1:1)  
 střelci domácích – střelci hostů (při shodě příjmení i křestní jméno) 
 ŽK (např. 2:1) +  domácí – hosté   
 ČK (např. 0:1) +  domácí – hosté   
 počet diváků 
 příp. další důležité okolnosti související s průběhem utkání  
 jméno rozhodčího 

b) Při neúčasti delegovaného rozhodčího na utkání je pořádající oddíl povinen ohlásit výsledek utkání (u 
turnaje všechny výsledky), včetně dalších podrobností v souladu s čl. 7a (neohlašuje pouze ŽK a ČK a 
číslo utkání – stačí jen jména soupeřů), rovněž nejpozději do 30-ti minut po ukončení utkání. 

c) Nehlášení výsledků, pozdní hlášení nebo nahlášení špatného výsledku bude mít za následek uložení 
pořádkové pokuty dle Sazebníku (platí pro rozhodčí nebo oddíl). Pokutu ukládá STK.  

d) Pokud klub (oddíl) nebo rozhodčí použije k zaslání zprávy e-mail, musí tak učinit nejpozději do 1 hodiny 
po utkání na elektronickou adresu OFS, a to v úplném znění se všemi podrobnostmi dle čl. 7a.   

e) Pokud objem informací o utkání přesahuje 1 SMS, je nutné ji adekvátně rozdělit do dvou a více.  

 
 
8. Předpisy 

Hraje se podle PF, SŘ a tohoto RS ve znění pozdějších změn a dodatků, uveřejňovaných v úředních 
zprávách OFS el.poštou, na internetových stránkách www.fotbal.cz a bez záruky i na stránkách 
Sokolovského deníku. O obsahu úředních zpráv jsou kluby, jejich funkcionáři, rozhodčí a delegáti 
povinni se informovat dle svého vlastního opatření. Soutěže mládeže se dále řídí doplňky k pravidlům 
uvedené v přílohách tohoto rozpisu.  
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9. Startují 
Věkové hranice kategorie mládeže pro soutěžní ročník  2014/15: 

- v soutěži OP starších žáků             hráči narození  po 1.1. 2000 a mladší 
- v soutěži OP mladších žáků           hráči narození  po 1.1. 2002 a mladší 
- v soutěži OP st. přípravek              hráči narození  po 1.1. 2004 a mladší  
- v soutěži OP ml. přípravek             hráči narození  po 1.1. 2006 a mladší  
 

      Dívky mohou startovat v soutěžích OP mladších žáků a přípravek vždy o 1 rok starší.  
V soutěžích přípravek a mladších žáků nesmí startovat hráči s vyměnitelnými kolíky. 
V soutěžích řízených STK může nastoupit v jednom družstvu a v jednom utkání maximálně  
5 cizích státních příslušníků, kteří mají registrační průkaz. 

 
10. Podmínky účasti 

Klub se písemně v přihlášce do soutěže zavazuje, že je ekonomicky a organizačně schopen zajistit 
účast všech svých družstev v soutěžích a je si vědom veškerých povinností a práv vyplývajících ze SŘ, 
PF a RS, včetně doplňků a nařízení vydaných příslušnými orgány FAČR, KKFS a OFS. Nedohrání 
soutěže nebo odstoupení družstva ze soutěže z viny klubu má za následek pokutu dle Sazebníku. 

a) Kluby zařazené do soutěží OFS musí splňovat podmínky stanovené SŘ a tímto RS. Klubu, který 
neuhradí do konce předcházejícího ročníku veškeré pohledávky vůči OFS nebo ostatním oddílům, 
nebudou jeho družstva automaticky zařazena do soutěží OFS. 

b) Povinností klubu je nejpozději do termínu losovacího aktivu OFS (pokud není jiným opatřením určeno 
jinak) uhradit veškeré nařízené vklady do soutěže. 

c) Všichni hráči musí být řádně registrováni a musí se prokázat platnými registračními průkazy. Dále 
všichni hráči musí mít uhrazen členský poplatek FAČR. Toto platí i pro všechny aktéry zapsané 
v zápisu o utkání. Název oddílu v RS musí být totožný s názvem oddílu v registračním průkazu.V RS se 
v rozlosování soutěží používá zkrácená verze názvu oddílu. Přesné názvy oddílu jsou uvedeny 
v adresáři oddílů společně s organizačními pracovníky oddílů. V případě změny názvu oddílu musí být 
provedena i příslušná změna v registračním průkazu. V opačném případě se oddíl vystavuje nebezpečí 
udělení pokuty dle Sazebníku a herními důsledky dle PF, SŘ a RS. Výjimku lze udělit jen dle čl. 10g. 

d) Zápis o utkání se vyplňuje mimo kabinu HR. a musí být předán společně s RP nejpozději 20 min před 
utkáním HR. Zápis o utkání již může být opatřen podpisy obou kapitánů (u mládeže i vedoucích 
mužstev) a hlavního pořadatele. 

e) Každý klub musí mít k dispozici prohlášení všech svých hráčů o jejich zdravotním stavu a způsobilosti 
absolvovat fyzickou zátěž. Prohlášení nesmí být starší než 1 rok. Za hráče mladšího 18-ti let podepisuje 
prohlášení jeho zák. zástupce. Kontrolu prohlášení provede STK v průběhu soutěže a v případě 
zjištěných nedostatků nebo jeho nedodání v termínu bude klub postihnut pořádkovou pokutou dle 
Sazebníku. 

f) STK může na základě předložené písemné dohody 2 a více klubů umožnit start hráčů v mládežnických 
soutěžích na RP těchto klubů za jeden oddíl, který nese všechny povinnosti a práva účastníka soutěží. 
Jedná se o udělení výjimky těm klubům, které nejsou schopny přihlásit do soutěže samotné družstvo 
mládeže pro nedostatek hráčů. Před každým mistrovským utkáním je VD, kromě všech RP startujících 
hráčů, povinen předložit HR ke kontrole Seznam hráčů, kterým byl STK povolen start na RP „cizího“ 
oddílu. Nejnižší počet hráčů pro udělení takovéto výjimky je 4 (čtyři) za jeden klub. V ostatních případech 
musí klub hráče řádně zaregistrovat (např. formou hostování) u FAČR. 

g) Podmínky účasti družstev v soutěžním ročníku 2015/16.V souladu se SŘ vydá STK před ukončením 
stávajícího ročníku soutěží termín podání přihlášek do ročníku 2015/16 (platí písemné přihlášky 
doručené do tohoto termínu OFS, nikoliv datum zpracování nebo poštovního razítka). Družstva uvádějí 
do přihlášek název stávající soutěže. V případě postupu či sestupu STK přihlášku přeřadí do příslušné 
soutěže automaticky. Družstvo, které do vyhlášeného termínu řádně nepodá závaznou písemnou 
přihlášku se všemi náležitostmi nebo podá přihlášku v době od ukončení termínu do konání losovacího 
aktivu OFS, bude vyměřena pokuta ve výši 1.500,- Kč a pro příští ročník 2015/16 může být navíc 
zařazeno max. do nejnižší třídy soutěže OFS, která odpovídá příslušné věkové kategorii.     

  
11. Soupisky 

Soupisky předkládají ke schválení oddíly, mající v soutěžích FAČR více než jedno družstvo stejné 
věkové kategorie. Na soupisce družstva musí být uvedeno nejméně 11 hráčů (u přípravek 6), kteří patří 
do příslušné věkové kategorie. Soupisky se předkládají ve dvou vyhotoveních, vyplněné dle SŘ čl. 15 – 
18, na předepsaných formulářích. 

a) Každý hráč, uvedený na soupisce, musí nastoupit nejméně v jednom mistrovském utkání za družstvo, 
na jehož soupisce je uveden. V případě nesplnění této povinnosti bude oddíl potrestán pokutou (v 
souladu se SŘ čl. 57) dle Sazebníku. Při řádném zdůvodnění nesplnění této povinnosti (písemně do 7 
dnů po skončení příslušné části soutěže) může STK ustoupit od udělení této pokuty. 
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b) Kluby, jejichž družstva stejné věkové kategorie jsou zařazena současně do soutěží FAČR (KKFS) a OFS 
předloží před zahájením soutěží (zvlášť podzim a jaro) potvrzenou a schválenou Soupisku družstva 
(družstev) hrající „vyšší“ soutěž od příslušného řídícího orgánu soutěže. Nedodržení termínu je 
pokutováno v sazebníku trestů. 

c) Je povinností klubu zajistit, aby takto schválenou soupisku předložil vedoucí družstva před každým 
utkáním soutěže OFS rozhodčímu společně s RP startujících hráčů. 

d) Dle čl. 17 SŘ smí ze Soupisky družstva hrajícího vyšší soutěž nastoupit (tzn. odehrát např. jen 1 minutu) 
v utkání za družstvo hrající nižší soutěž max. 2 hráči (nezaměňovat s vyšším počtem hráčů ze Soupisky 
uvedených v Zápise o utkání). V případě porušení tohoto ustanovení se jedná o neoprávněný start hráče 
se všemi důsledky. 

e) Klub, jehož družstva „A“ a „B“ jsou výjimečně zařazena do stejné soutěže, musí do zahájení každé části 
soutěžního ročníku (podzim/jaro) předložit STK seznam hráčů obou družstev. Tito hráči smí následně 
nastoupit jen za to družstvo, na jehož seznamu je uveden (hráči „A“ nesmí nastoupit za „B“). Porušení 
tohoto ustanovení bude považováno za neoprávněný start se všemi důsledky. Seznamy hráčů obou 
družstev je VD povinen předložit s RP hráčů rozhodčímu před zahájením utkání.  

 
12. Doba hry 

utkání mužů             2 x  45 minut,  
utkání starších žáků           2 x  35 minut                                   
utkání mladších žáků           2 x  20 minut                    (1 utkání turnaje) 
utkání  st. přípravek             2 x  15 minut                      (1 utkání turnaje) 
utkání  ml. přípravek             2 x  20 minut                       
 

13. Střídání 
a) V utkání mužů řízených OFS Sokolov je možno střídat až 5 hráčů.  V utkání starších žáků je možno 

střídat všechny hráče napsané v zápise, tak, že vystřídaný hráč se smí dalším střídáním znovu vrátit na 
hrací plochu (tzv. hokejově, vždy v přerušené hře). Za střídání v těchto soutěžích odpovídá HR, a to bez 
evidence v Zápisu o utkání. Počet hráčů pro střídání je stanoven bez ohledu na to, zda se jedná o hráče 
v poli či brankáře. V utkání mladších žáků a přípravek se může střídat bez omezení. 

 
14. Systém soutěží 

Mistrovské soutěže OPM se hrají systémem každý s každým dvoukolově dle rozlosování v období 
podzim – jaro, přičemž k rozlosování je, pokud nebude stanoveno jinak, použito tzv. Bergerových 
tabulek. Soutěž mladších žáků a st. přípravek se hraje turnajovým způsobem, dle Metodické příručky, 
vydané OFS Sokolov v roce 2003. Soutěž mladších přípravek se hraje systémem každý s každým 
tříkolově dle rozlosování v období podzim – jaro, přičemž k rozlosování bude použito tzv. Bergerových 
tabulek.  

a) Postupy ze soutěží mládeže do soutěží KKFS jsou podmíněny možnostmi a zájmem klubů a v tomto 
případě nemusí rozhodovat kritérium pořadí v konečné tabulce. 

b) Soutěž o nejlepšího střelce probíhá v každé soutěži samostatně. Rozhodujícím podkladem pro evidenci 
střelců je vždy Zápis o utkání (turnaji). O vítězi soutěže v každé kategorii rozhoduje vyšší počet branek, 
v případě shody dvou a více hráčů rozhoduje nejprve průměr branek na 1 utkání v nichž hráč nastoupil a 
dále pak pořadí klubu, v němž hráč působil na konci soutěže v konečné tabulce. Branky docílené za více 
družstev v jedné soutěži (přestup, hostování) se každému takovému hráči sečítají.  

c) STK si vyhrazuje právo uzpůsobit pořadí kol jednotlivých soutěží v souladu s rozpisem soutěží vyšších 
soutěží (FAČR a KKFS), a to zvlášť pro termínovou listinu podzimu a jara.  

 
15. Pořádání nesoutěžních utkání a turnajů 

Kluby jsou povinny hlásit STK všechna utkání, hraná mimo rozlosování mistrovských soutěží, tzn. 
všechna přátelská utkání, turnaje apod., a to min. 5 dní předem,  pouze však v případě, že na utkání 
požadují delegovat rozhodčí. Nesplnění této povinnosti bude mít za následek finanční postih dle 
Sazebníku. Včasně ohlášená utkání a turnaje budou KR obsazena kvalifikovanými rozhodčími, jejich 
počet může být určen na základě požadavku a dohody s pořádajícím klubem a možnostmi KR. 

 
16. Hodnocení výsledků v soutěžních utkáních 

Vítězné družstvo obdrží 3 body a poražený 0 bodů. V případě nerozhodného výsledku v řádné hrací 
době se ve všech kategoriích u všech soutěží ihned po skončení utkání budou provádět kopy ze značky 
pokutového kopu podle Pravidel fotbalu, příloha A. Každé družstvo provede 5 kopů. Pokud obě 
družstva dosáhnou stejného počtu gólů, pokračují v provádění kopů (vždy po jednom kopu) další hráči 
družstva tak dlouho, dokud při stejném počtu kopů nedosáhne jedno družstvo o jednu branku více, než 
druhé. Vítěznému družstvu bude do tabulky na základě výsledku „rozstřelu“ připsán jeden bod navíc, 
tedy celkem 2 body. Poražený z „rozstřelu“ získává jeden bod. V tabulce počtu vstřelených a obdržených 
gólů bude zapsán výsledek dosažený v řádné hrací době. V případě, že by některé z družstev odmítlo 
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provádět pokutové kopy po skončení utkání, tak bod navíc získává soupeř. Za takovéto odmítnutí hrozí 
družstvu pokuta od STK. 
V soutěžích mladších žáků a obou kategorií přípravek se kopy zahrávají pouze jako dovednostní soutěž. 
Výsledek „rozstřelu“ nemá vliv na počet přidělených bodů. Oba soupeři po nerozhodném výsledku obdrží 
jeden bod. 

 
17. Pořadí družstev v soutěži 

Vítězem příslušné soutěže je družstvo, které dosáhne největšího počtu bodů. Družstvo, které dosáhne 
nejmenšího počtu bodů se umístí poslední. 

a) Pokud mají po ukončení soutěže dvě nebo více družstev stejný počet bodů, rozhoduje o jejich pořadí 
v tabulce následující ustanovení v tomto pořadí: 

1. větší počet bodů získaný ve vzájemných utkáních 
2. lepší brankový rozdíl ze vzájemných utkání 
3. větší počet branek vstřelený ve vzájemných utkáních 
4. lepší brankový rozdíl ze všech utkání v soutěži 
5. vyšší počet vstřelených branek v celé soutěži 
6. sehrání kvalifikačního utkání, to však jen v případě, má-li se určit postupující nebo sestupující 
7. los 

b) Pořadí soutěže mladších žáků a  starších přípravek (včetně jednotlivých turnajů) je upraveno čl. 9, 
„Metodické příručky“ pro soutěže přípravek, která je klubům předána do osobního používání. 

 
Pro soutěže mladších přípravek platí, že výsledky nebudou sledovány 
 
 
18. Postupy a sestupy 

Postupy a sestupy z jednotlivých soutěží se řídí dle SŘ čl. 7 – 10 a počty postupujících a sestupujících 
družstev vycházejí z následujícího klíče: 

a) Soutěže mužů 
Vítěz OP mužů postupuje do I.B třídy. 
Ostatní sestupy jsou závislé na počtu sestupujících z I.B třídy. 
 

     Soutěže mužů v příštím ročníku. 
1) Podoba soutěží mužů v ročníku 2015/16 je závislá na počtu přihlášených oddílů a počtu 

sestupujících družstev z 1.B třídy. Pokud počet družstev bude vyšší než 16, budou vytvořeny dvě 
skupiny OP nebo na základě umístění, vznikne také OS mužů. Toto rozhodne po uzavření přihlášek 
VV OFS Sokolov. 

 
b) Soutěže mládeže 

Postupy oddílů se mj. odvíjejí od potřeb a možností klubů a dohody s STK KKFS a OFS. 
Sestupy ze soutěží mládeže nejsou, v případě velkého množství přihlášených družstev, se příslušná 
soutěž upraví vhodným způsobem (např. vytvořením skupin). 

 
19. Tituly a ceny 
a) Vítězná družstva OP všech kategorií obdrží titul „Přeborník OFS Sokolov 2014/15, diplom, finanční 

odměnu dle Sazebníku a příp. i věcnou cenu. 
Pokud vítěz OPM odmítne postoupit do vyšší soutěže, obdrží finanční odměnu ve stejné výši jako vítěz, i 
družstvo, které postoupí z nepostupového místa, jako kompenzaci poplatku za postup mimo pořadí.  

b) VV OFS si vyhrazuje právo neudělit vítěznému družstvu příslušné soutěže finanční odměnu v případě 
závažného provinění klubu nebo jeho hráčů či funkcionářů v průběhu soutěžního ročníku, které by 
nemělo přes přijatá disciplinární opatření vliv na pořadí v tabulce. Neudělená finanční odměna z tohoto 
důvodu nemůže být udělena družstvu na dalším místě tabulky soutěže. 

 
20. Rozhodčí 
a) Rozhodčí deleguje k jednotlivým utkáním KR prostřednictvím úředních zpráv. Případné změny 

v delegacích budou rozhodčím oznámeny elektronickou poštou dle opatření KR. Vždy platí poslední 
delegace. Rozhodčí jsou povinni si zajistit  vhodným způsobem dostupnost aktuálních úředních zpráv. 
Všechny nesrovnalosti v obsazení utkání, včetně hlášení omluv z delegací musí rozhodčí oznámit KR 
ihned, jakmile to zjistí nebo v nejbližším možném termínu. Neobsazení utkání kvalifikovaným rozhodčím 
z důvodu neomluvené viny delegovaného rozhodčího může mít finanční následky a příp. i disciplinární 
postih. 

b) Rozhodčí, který obdrží delegaci jinak než formou vydáním v úředních zprávách, je povinen přijetí 
delegace telefonicky potvrdit předsedovi KR. 
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c) Na utkání všech soutěží deleguje KR zpravidla pouze hlavní rozhodčí. KR ve spolupráci s STK si 
vyhrazuje právo delegace 1HR + 2AR na vybraná utkání soutěže. Kluby mají možnost požádat 
prostřednictvím STK o delegaci 3 rozhodčích na utkání. STK takovou žádost neschvaluje, ale 
podstupuje KR, která dle možností požadavek splní.    

d) Kluby mohou pro každou část soutěžního ročníku odmítnout nejvýše 1 rozhodčího z nominační listiny 
rozhodčích na soutěžní ročník. Podmínkou je písemné předložení žádosti o vetaci (podzim nejpozději do 
31.07.2014, jaro nejpozději do 28.02.2015) a zaplacení manipulačního poplatku dle Sazebníku, jinak 
nebude na vetaci brán zřetel. 

e) Rozhodčí jsou povinni zaznamenat do Zápisu o utkání všechny předepsané náležitosti, čitelně a do 
správných rubrik, včetně střelců branek. Rozhodčí je povinen řádně vyplněný Zápis o utkání odeslat na 
adresu OFS první pracovní den po skončení utkání, nebo předat osobně na OFS (např. do schránky). 
Nejpozdější termín pro dodání Zápisu je osobně ve středu do 14:00. V případě, že dojde k závažnému 
disciplinárnímu provinění (inzultace, nedohrané utkání, výtržnosti diváků na stadionu, konfrontace nebo 
jiné mimořádné situace), je rozhodčí a je-li na utkání přítomen i DS, zaslat Zápis o utkání (DS Zprávu 
delegáta svazu) první pracovní den po skončení utkání do 13:00 hodin faxem na telefonní číslo 352 622 
747, nebo doručit osobně na OFS. 

f) Delegovaný rozhodčí je povinen se dostavit k utkání nejpozději 45 minut před stanoveným začátkem. 
g) V případě inzultace rozhodčího se registrační průkazy neodebírají. 
h) V případě nedostavení se delegovaného rozhodčího odpovídá za řádné vyplnění a odeslání Zápisu o 

utkání nejpozději první pracovní den po skončení utkání pořádající klub. Neodeslání zápisu, či pozdně 
odeslaný Zápis o utkání budou považovány za porušení soutěžního řádu a postiženy dle Sazebníku. 
Pokud utkání řídí rozhodčí laik, musí kapitáni (u mládeže i VD) před začátkem utkání sepsat na zadní 
stranu Zápisu o utkání „DOHODU O ROZHODČÍM LAIKOVI“. Dohodu podepíší obě strany. Pokud se 
oddíly na laikovi neshodnou, rozhoduje los (uvede se pod dohodu). Nesepsání dohody nebo nesehrání 
utkání pro tzv. „nedohodu“ na rozhodčím laikovi bude pokutováno částkou dle Sazebníku a v případě 
nesehrání utkání z tohoto důvodu i herními a disciplinárními důsledky. Za řádně vyplněný Zápis o utkání 
(poločas, výsledek, střelci, karty, střídání, zranění atd.) odpovídá v těchto případech vždy pořádající 
oddíl. 

i) Na utkání (turnaje) přípravek není KR delegován rozhodčí a utkání řídí laik, kterého zajistí pořádající 
oddíl. Laik musí být členem FAČR a nesmí být mladší 15 let.  

 
21. Delegáti a dohlížecí orgány 
a) Delegáty svazu deleguje k utkáním KR prostřednictvím úředních zpráv. Delegát, který obdrží písemnou 

nebo telefonickou (SMS) delegaci, je povinen přijetí této delegace telefonicky potvrdit KR. Delegát svazu 
je povinen (pokud KR individuálně nestanoví jinak), po provedení pohovoru s rozhodčími, zapsat 
známku, kterou ohodnotí výkon rozhodčího do Zápisu o utkání. 

b) Delegát svazu je povinen zpracovat Zprávu delegáta svazu dle pokynů KR a řádně vyplněnou ji odeslat 
na OFS první pracovní den po skončení utkání nebo odevzdat na OFS osobně. 

c) Delegát svazu se dopravuje k utkání vždy společně s rozhodčím(i)  - tzv. společná cesta 
d) Jako součást disciplinárního opatření může OFS vyslat na utkání dohlížecí orgán na náklady oddílu. 
 
22. Námitky, protesty a odvolání 

Řídí se ustanovením SŘ, článek 74 – 78. 
 
23. Doprava k utkání 

Za schválený dopravní prostředek ve smyslu tohoto Rozpisu soutěží se považují běžné veřejné dopravní 
prostředky, vlastní autobusy nebo vozidla jiných registrovaných provozovatelů. Při použití těchto 
dopravních prostředků omluví STK neúmyslný opožděný nástup družstva k utkání nebo jeho 
nedostavení se vůbec: 
 dodrží-li družstvo ostatní ustanovení SŘ a RS 
 předloží-li družstvo potvrzení orgánu Policie a řádné potvrzení provozovatele vozidla o dopravní 

nehodě během cesty. Samotné potvrzení provozovatele STK neuzná. 
 oddíl, který se nedostavil k soutěžnímu utkání, je povinen zaslat na STK do 48 hodin zprávu 

s odůvodněním, proč se k utkání nedostavil. Pokud tak neučiní, bude pokutován částkou dle 
Sazebníku. 

 
 
24. Reprezentace 

Kluby (OFS a KKFS) jsou povinny uvolňovat hráče pro reprezentační účely všech výběrů, vč. výběrů 
OFS Sokolov a nesou za jejich účast odpovědnost. Nominaci hráče (hráčů) obdrží klub prostřednictvím 
pozvánky, kterou před každou plánovanou akcí rozešle OFS na adresu klubu (zpravidla el.poštou). 
Z důvodu plnění reprezentačních povinností hráčů ve výběrech OFS povolí STK klubu přeložení 
soutěžního utkání. V případě neuvolnění hráče oddílem (nevydání RP) bude klub potrestán dle 
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Sazebníku. Nominace hráčů k utkáním je klubům oznamována prostřednictvím úředních zpráv. Účast 
hráče potvrdí vedoucímu reprezentačních výběrů elektronickou poštou na základě vnitřní klubové 
dohody buď hráč sám nebo pověřený zástupce klubu. Neúčast nominovaného hráče je povinen omluvit 
mateřský klub, a to elektronickou poštou předsedovi KM a předsedovi STK v  nejkratším možném 
termínu po zveřejnění nominace. Za účast hráčů v mládežnických výběrech OFS bude klubu adekvátně 
navýšena dotace z prostředků OFS (na dopravu hráčů apod.). V případě opakované neomluvené 
absence hráče nebude jeho mateřskému klubu navýšená dotace vyplacena vůbec. Nominaci provádí 
členové KM nebo trenéři výběrů OFS a to dohodou s trenéry nebo vedoucími oddílů a sekretáři 
jednotlivých klubů. Oddíly a rozhodčí jsou povinni umožnit členům KM nahlédnout do zápisu o utkání po 
celou dobu utkání. 

 
25. Pořizování videozáznamu 

Klubům se doporučuje pořizovat z utkání na vlastní náklady nezkrácený videozáznam vč. „stopáže“ a 
odchodu z hrací plochy po skončení utkání. Videozáznam slouží jako doklad při námitkách, stížnostech 
apod. Videozáznam nelze použít jako doklad ke změně výsledku utkání. 

 
 

Kapitola II.  
Jiná opatření k řízení soutěží 

 
26. Upřesnění některých povinností oddílů 
 a)   Oddíly jsou povinny sledovat úřední zprávy OFS Sokolov,které budou uveřejňovány na oficiálním webu 

FAČR/www.fotbal.cz/ - Karlovarský kraj - Sokolov. Zprávy vytištěné v Denících Bohemia jsou pouze 
informativního charakteru. Úřední zprávy budou též rozesílány na e-mailové adresy, které klub uvede 
v přihlášce do soutěže nebo nahlásí na sekretariátu OFS Sokolov.    

  b)  Ve všech utkáních řízených STK nastupují hráči v poli k zahájení hry 1. poločasu (dle Zápisu o utkání) 
s čísly 2 – 25. Brankář smí ve všech soutěžích v základní sestavě nastoupit i s jiným celým číslem než 1 
(12 až max. 99), pokud je správné číslo uvedeno i v Zápisu o utkání. V Zápisu o utkání musí být jak 
„základní“ sestava (kromě brankáře, ten vždy na první kolonce), tak i náhradníci napsáni dle čísel 
VZESTUPNĚ. 

c)  Domácí oddíl musí respektovat barvu dresů hostujícího oddílu. Družstva musí nastoupit k utkání 
v dresech (případně i stulpnách) odlišné barvy tak, aby podle pokynů rozhodčích byla zajištěna dobrá 
rozlišitelnost hráčů obou mužstev (vč. brankářů). Součástí hodnocení soutěží jsou aktivy OFS, kterých 
se oddíly povinně účastní na vlastní náklady. Neúčast oddílu na aktivech má za následek udělení 
správní pokuty dle Sazebníku.    

d)  K trenérskému působení u družstev zařazených do soutěží STK jsou oprávněni trenéři s minimální 
     kvalifikací: trenér  OFS  -  licence  C. 

Kluby uvedou jméno klubového trenéra (i pro všechna družstva společně) s platnou licencí v přihlášce 
do soutěže. STK si může na vyzvání nechat předložit od klubu kopii osvědčení o uvedené licenci. 
Nepředložením osvědčení se klub vystavuje správní pokutě dle Sazebníku. Výjimky z povinnosti tr. 
licence uděluje pouze VV OFS na základě žádosti klubu a její udělení podléhá správnímu poplatku.  
OFS ve spolupráci s TKM KKFS zajistí ve vhodných termínech konání trenérských kurzů pro nové 
trenéry a prodloužení platných licencí pro trenéry stávající. 

e)    Funkcionáři družstva musí být na lavičce náhradníků při všech utkáních řízených STK   
      viditelně označeny visačkou – vedoucí družstva, trenér, asistent trenéra, lékař, masér – a to  
  v souladu se Zápisem o utkání. 
 
 
 

Kapitola III 
Náležitosti disciplinárního řízení 

 
27. Působnost disciplinární komise OFS 

Pravomoc DK OFS se vztahuje na provinění všech hráčů, trenérů, funkcionářů družstev a klubů, včetně 
jejich představitelů příp. majitelů, startujících v soutěžích řízených STK, (včetně schválených přátelských 
utkání) a na provinění rozhodčích a DS, a to od 01.07.2014-30.6.2015. 

 
28. Povinnosti kapitána družstva 

Kapitán družstva je povinen ihned po skončení utkání odejít s HR do kabiny a podepsat v Zápise o 
utkání převzetí registračních průkazů i totožnost vyloučených a provinivších se příslušníků družstva (u 
mládeže společně s vedoucím družstva). 
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29. Základní povinnosti v disciplinárním řízení 
a) Zástupci oddílů, hráči, funkcionáři, rozhodčí a delegáti jsou povinni se při jednáních DK prokázat 

průkazem totožnosti. U hráčů mladších 15-ti let, kteří se nemohou prokázat průkazem totožnosti se 
doporučuje přítomnost zákonného zástupce, který je oprávněn prokázat totožnost takového hráče. 

b) Zasedání DK je v sídle OFS Sokolov v předem stanovených pravidelných termínech. Výjimky z termínu 
jednání DK budou oznámeny prostřednictvím úředních zpráv. Provinění bude vždy projednáno pouze za 
předpokladu, že bude k dispozici Zápis o utkání. Za nedoručení Zápisu o utkání k termínu jednání 
nenese DK odpovědnost. Pokud však nedoručení Zápisu o utkání prokazatelně zaviní rozhodčí utkání 
nebo pořádající klub (v případě řízení utkání laikem při nedostavení delegovaného rozhodčího), bude 
viník potrestán pokutou dle Sazebníku. 

c) Před zahájením každého disciplinárního řízení bude oddílu snížena částka Soutěžní zálohy (SZ) o 
správní poplatek pro projednání přestupku dle Sazebníku. Není-li i přes předešlou výzvu k doplnění SZ 
klubu k dispozici dostatečný finanční obnos k pokrytí  
částky disciplinárního řízení nebo se provinilec neprokáže dokladem o zaplacení poplatku v hotovosti 
nejpozději v den jednání DK, nebude případ projednán. 

d) Byl-li hráč v utkání vyloučen nebo dopustí-li se v době mezi ukončením utkání a podpisem Zápisu o 
utkání kapitánem provinění, které rozhodčí zapsal do Zápisu o utkání a kapitán podepsal, má okamžitě 
zastavenou závodní činnost. Tyto skutečnosti bere oddíl na vědomí prostřednictvím kapitána, který 
podepisuje zápis o utkání. Provinilec je povinen se nejbližšího disciplinárního řízení zúčastnit nebo může 
své vyjádření učinit i písemně s výslovným souhlasem k projednání provinění bez jeho účasti. Bez 
písemného vyjádření nebo účasti provinilce nebude DK případ projednávat. Nedostaví-li se však 
provinilec na zasedání DK nebo nezašle souhlas s projednáním do 10-ti dnů (zpravidla druhé jednání 
DK po příslušném utkání nebo provinění), bude případ projednán bez jeho účasti s následnou pokutou 
pro klub dle Sazebníku. 

e) V případě předvolání DK k projednání přestupku nebo podání vysvětlení je předvolaná osoba povinna se 
disciplinárního řízení zúčastnit. Za účast předvolaného odpovídá klub, v případě rozhodčích a delegátů 
svazu nesou tuto odpovědnost předvolané osoby. Jestliže se předvolaná osoba k projednání nedostaví 
ani nedodá DK písemnou omluvu své neúčasti, bude jeho klub potrestán pokutou dle Sazebníku 
(stejnou pokutou mohou být potrestáni i předvolaní rozhodčí či delegáti svazu). 

f) Tresty udělené DK budou uveřejněny v úředních zprávách formou – příjmení a jméno, ročník nar., druh 
trestu a jeho výše (rozsah). 

g) V případě nedohrání utkání z jakéhokoli důvodu, vyjma nedohrání z vyšší moci (při inzultaci rozhodčích, 
delegáta svazu, hráčů, funkcionářů, popř. výtržností diváků v areálu stadionu), je povinností aktérů 
utkání, tj. vedoucích a kapitánů obou družstev, hlavního pořadatele, odpovědných zástupců oddílů, 
rozhodčích (delegáta svazu) dostavit se k nejbližšímu jednání DK. Za nesplnění této povinnosti budou 
kluby, rozhodčí či delegáti postihnuty pokutou dle Sazebníku. V případě neomluvené neúčasti 
rozhodčích (delegáta svazu), budou tito předáni k dalšímu šetření komisi rozhodčích. 

h) V případě, že hráč bude vyloučen v utkání po obdržení 2 x ŽK a je splněna podmínka čl. 30b až 30d, 
může si klub (hráč) vybrat ze dvou způsobů projednání přestupku: 
 
A. Hráč nepožádá osobně (při jednání DK) nebo písemně o projednání bez tzv. „vykoupení“. 

Vykoupení se tak za níže uvedených podmínek realizuje automaticky. 
Podmínky pro splnění možnosti vykoupení: 

 hráč nemá v této době podmínečně zastavenou činnost 

 hráč nevyužil možnosti „vykoupení“ již 3 x v jednom soutěžním ročníku 
Klubu bude odečten ze soutěžní zálohy poplatek dle Sazebníku a vyloučení bude projednáno v DK 
bez dalšího opatření. Hráč se následně považuje jako netrestaný a může bez dalších podmínek 
nastoupit k dalšímu soutěžnímu utkání (neplatí v případě uplatnění čl. 30k). 
V případě, že hráč obdržel 2 ŽK = ČK v době, kdy byl v podmínečném trestu nebo možnost 
„vykoupení“ již využil 3 x v soutěžním ročníku, je povinen postupovat dle bodu B tohoto článku. 

 
B. Hráč osobně (při jednání DK) nebo písemně požádá o projednání vyloučení bez tzv. 

„vykoupení“ - hráč chce projednat přestupek běžným způsobem dle DŘ. 
Oddílu bude snížena soutěžní záloha o poplatek za projednání přestupku dle čl. 30c a přestupek hráče 
bude projednán DK běžným způsobem. Hráči je následně stanoven trest dle příkladového sazebníku 
trestů. 

 
i) Při uložení nepodmíněného trestu zastavení činnosti na počet utkání hráč nestartuje v  mistrovských a 

pohárových utkáních, může startovat pouze v přátelských utkáních.  
j) Hráč, jemuž byl uložen trest na časové období, nesmí po dobu trvání trestu startovat v žádném 

fotbalovém utkání. Tento trest platí ve všech utkáních, včetně vyšších soutěží řízených KKFS či FAČR. 
k) Za tzv. neoprávněnou manipulaci se Zápisem o utkání (nezapsání udělené ŽK či ČK nebo i jiného 

přestupku hráčů, funkcionářů či pořadatele utkání do Zápisu o utkání) či jiná porušení dalších 
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skutečností souvisejících s ustanovením tohoto článku se rozhodčí vystavují disciplinárnímu řízení a 
pokutě až do výše 1.000,- Kč. 

  
30. Úhrada pokut a poplatku při odvolání 
a) Uložené pokuty do 500,- Kč (pokud nepřesahují celkovou výši aktuálního stavu SZ) budou odečítány ze 

soutěžní zálohy. Pokuty nad 500,- Kč a příp. i nižší, které svou výší přesahují rámec aktuálního stavu SZ 
musí potrestaný oddíl uhradit nejpozději do 14-ti kalendářních dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí 
oznámeno, resp. kdy bylo zveřejněno v úředních zprávách OFS, a to bankovním převodem nebo 
složenkou na účet OFS, příp. v hotovosti. Případná odvolání nemají odkladný účinek. Neuhrazením 
pohledávek vůči OFS do termínu splatnosti se klub vystavuje udělení sankčního poplatku z prodlení dle 
Sazebníku a následně i příp. herním důsledkům.  

b) Pokud stanovená pokuta nepřekračuje aktuální výši Soutěžní zálohy a klub k tomu nevydá záporné 
stanovisko, je možné odečíst i pokutu vyšší než 1.000,- Kč z této zálohy. 

c) Při odvolání proti rozhodnutí DK uhradí odvolatel poplatek dle Sazebníku, který se vrací, je-li odvolání 
vyhověno (poplatek za odvolání nelze odečíst od soutěžní zálohy). 

 
 

 
Kapitola IV. 

Hospodářské náležitosti 
 
31. Mistrovské soutěže a poháry 
a) Mistrovská utkání a poháry hrají družstva na své náklady. Nezbytné sportovně technické výdaje 

(zejména náklady za rozhodčí, delegáty svazu, občerstvení pro hostující družstvo, pořadatele atd.) hradí 
pořádající oddíl. 

b) Pro soutěžní ročník 2014/2015 se stanovuje startovné – viz Sazebník. Pokud nebude stanoveno jinak, 
platí toto ustanovení i pro ročník 2015/2016.   

c) Startovné za všechna družstva musí být klubem uhrazeno na účet OFS, a to na základě přihlášek do 
soutěží OFS a nejpozději do termínu losovacího aktivu OFS. Neuhrazení předepsané výše startovného 
do stanoveného termínu bude mít za následek nepřijetí družstva (družstev) do soutěží. 

d) Pro soutěžní ročník 2014/15 se stanovuje výše soutěžní zálohy – viz Sazebník 
e) Soutěžní záloha musí být uhrazena do zahájení soutěží na účet OFS. Pokud není stanoveno na základě 

zůstatku zálohy na účtu OFS z předchozího ročníku soutěží jinak, uhradí klub SZ do určeného termínu 
v plné výši. Výši zůstatku a doplatku SZ se zástupce klubu dozví písemně nejpozději na losovacím 
aktivu OFS. 

f) Pokuta v případě vystoupení z rozehrané soutěže – viz Sazebník 
g) Pokuta v případě odhlášení družstva ze soutěže, před jejím zahájením – viz Sazebník 
h) Veškeré poplatky a pokuty jsou oddíly povinny hradit na účet OFS vedený u Komerční banky: 

  číslo:    107– 296980297/0100 
variabilní symbol:  700 – startovné 

701 – soutěžní záloha 
702 – pokuty a poplatky STK + DK a ostatní 

specifický symbol:  číslo oddílu !!! 
 
32. Vstupné a vstupenky 

Pořádající oddíl umožní bezplatný vstup do areálu hřiště pro hráče a funkcionáře hostujícího družstva do 
počtu maximálně 23 osob. Volný vstup musí být zaručen i funkcionářům FAČR, kteří se prokáží platným 
průkazem (průkaz OFS se žlutým pruhem nebo průkaz rozhodčího či delegáta).Výši vstupného,jakož i 
ceny zlevněných vstupenek stanoví pořádající oddíl.Pořádající oddíl je povinen vyvěsit přehled o cenách 
vstupného na vhodném místě u všech pokladen. 

 
33. Náhrady rozhodčím a delegátům 
a) Náhradami jsou jízdné (cestovné) a stravné. 
b) Jízdné lze proplatit: 

 na základě předložených prvotních dokladů, tzn. platné jízdenky (příp. jízdenky vč. místenky) ČD, 
ČSAD, MHD ve výši skutečných nákladů 

 při použití vlastního motorového vozidla ve výši 5,- Kč (auto) nebo 3,- Kč (motocykl) za ujetý km 
z místa bydliště do místa konání utkání nejkratším směrem. Rozhodčí a delegáti svazu jsou 
povinni využívat v maximální možné míře společných cest. 

c) Stravné účtují rozhodčí a delegáti svazu do výše stanovené obecně platnou vyhláškou. 
d) Za neoprávněně inkasované náhrady nebo stravné může být rozhodčí (delegát) potrestán KR zákazem 

činnosti s příp. návrhem trestu k DK a neprávem inkasované finanční prostředky bude rozhodčí (delegát) 
vracet příslušnému klubu. Navíc bude vždy potrestán STK pokutou dle Sazebníku. V případě neuhrazení 
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pokuty nebo nevrácení neprávem inkasovaných prostředků klubu do stanoveného termínu, bude 
k příslušné částce připočítán i sankční poplatek z prodlení dle Sazebníku. 

 
34. Společná a závěrečná ustanovení 
a) Náhrady rozhodčím (delegátům) vyplácí pořádající oddíl nejpozději po skončení utkání. V případě, že se 

utkání neuskuteční, nárokuje rozhodčí (delegát) pouze cestovné. V případě utkání turnaje (soutěž 
přípravek) je rozhodčí oprávněn účtovat náhradu jen za utkání, která skutečně řídil (která se hrála). 

b) Zástupci klubů, kteří přijímají od OFS oficiální informace prostřednictvím el.pošty, jsou povinni je 
neprodleně předat všem zástupcům a členům klubu dle vlastního opatření. 

c) Při komunikaci el.poštou bude OFS považovat za důvěryhodné všechny tiskopisy (žádosti, prohlášení 
apod.), které budou doručeny na adresu OFS ze schránky el.pošty nahlášené klubem jako oficiální a 
budou opatřeny jménem odpovědného zástupce klubu.  
Tiskopisy (vyjma přihlášky do soutěží) proto nemusí být v tomto případě opatřeny razítkem klubu a 
podpisem odpovědné osoby. V případě projednání žádostí, u nichž je nutno souhlasu více klubů, pošle 
po dohodě každý klub svoji žádost (své vyjádření) samostatně el.poštou ze své schránky (se všemi výše 
uvedenými náležitostmi) a OFS tato stanoviska tzv. „spáruje“. 

d) Tiskopisy doručované prostřednictvím el.pošty musí být doručeny OFS nejpozději do 12:00 hodin v den 
jednání komisí. V opačném případě bude žádost nebo vyjádření projednáno až při dalším jednání. OFS 
doporučuje pro tyto případy odesílat zprávy el.poštou s podmínkou o doručení a přečtení příjemcem !!!!!  
 
 
 
Přílohy: 
1. Sazebník odměn rozhodčím a delegátům 
2.   Sazebník hospodářských náležitostí 
3.   Doplňující pravidla pro soutěž starších žáků 
4.   Doplňující pravidla pro soutěž mladších žáků 
5.   Doplňující pravidla pro soutěž starších přípravek 
6.   Doplňující pravidla pro soutěž mladších přípravek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RS OFS Sokolov 2014/15 
 
 

 15 

Rozlosování okresních soutěží 2014/15 

A1A   Okresní přebor mužů 
                                    

 

 1. Spartak Horní Slavkov B                         NE  ÚZ  

 2. SK Kraslice                      SO  ÚZ  

 3. Baník Bukovany SO  ÚZ  

 4. Baník Krásno                                    SO  ÚZ  

 5. Spartak Chodov B             SO  15:00  

 6. SK  Dolní Rychnov B                     NE  ÚZ  

 7. OSS Lomnice B                                   NE  15:00  

 8. Baník Svatava                                   SO  ÚZ   

 9. FK Olympie Březová C                              NE  15:00  

10. FK Jindřichovice                       SO  ÚZ  

11. TJ Staré Sedlo                                     *  

12. Slavoj Kynšperk B             dle hlášenek  

13. Sokol Šindelová               SO  10:15  

14. BU Nové Sedlo B      NE  15:00  

 

*) TJ Staré Sedlo odehraje všechna utkání na podzim na hřištích soupeřů a v jarní části bude 

všechna utkání hrát na svém hřišti – důvodem je rekonstrukce kabin (upřesněné výkopy budou 

schválené STK před zahájením soutěží a jsou již k dispozici na internetu) 

 
 

Podzim 2014 
 

 

1. kolo (13.)  16.08.2014 17:00     2. kolo ( 1.)  23.08.2014 17:00    

A1A1301  Lomnice B - Nové Sedlo B A1A0101  H.Slavkov B - Nové Sedlo B 

A1A1302  Svatava - D.Rychnov B A1A0102  Kraslice - Šindelová 

A1A1303  Březová C - Chodov B A1A0103  Bukovany - Kynšperk B 

A1A1304  Jindřichovice - Krásno A1A0104  Krásno - St.Sedlo 

A1A1305  Bukovany - St.Sedlo A1A0105  Chodov B - Jindřichovice 

A1A1306  Kynšperk B - Kraslice A1A0106  D.Rychnov B - Březová C 

A1A1307  Šindelová - H.Slavkov B A1A0107  Lomnice B - Svatava 

 

 

 3. kolo ( 2.)  30.08.2014 17:00     4. kolo ( 3.)  06.09.2014 17:00    

A1A0201  Nové Sedlo B - Svatava A1A0301  Kraslice - Nové Sedlo B 

A1A0202  Březová C - Lomnice B A1A0302  Bukovany - H.Slavkov B 

A1A0203  Jindřichovice - D.Rychnov B A1A0303  Krásno - Šindelová 

A1A0204  Chodov B - St.Sedlo A1A0304  Chodov B - Kynšperk B 

A1A0205  Kynšperk B - Krásno A1A0305  D.Rychnov B - St.Sedlo 

A1A0206  Šindelová - Bukovany A1A0306  Lomnice B - Jindřichovice 

A1A0207  H.Slavkov B - Kraslice A1A0307  Svatava - Březová C 

 

 

 5. kolo ( 4.)  13.09.2014 17:00     6. kolo ( 5.)  20.09.2014 16:30    

A1A0401  Nové Sedlo B - Březová C A1A0501  Bukovany - Nové Sedlo B 

A1A0402  Jindřichovice - Svatava A1A0502  Krásno - Kraslice 

A1A0403  Lomnice B - St.Sedlo A1A0503  Chodov B - H.Slavkov B 

A1A0404  Kynšperk B - D.Rychnov B A1A0504  D.Rychnov B - Šindelová 

A1A0405  Šindelová - Chodov B A1A0505  Lomnice B - Kynšperk B 

A1A0406  H.Slavkov B - Krásno A1A0506  Svatava - St.Sedlo 

A1A0407  Kraslice - Bukovany A1A0507  Březová C - Jindřichovice 
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7. kolo ( 6.)  27.09.2014 16:30     8. kolo ( 7.)  04.10.2014 16:00    

A1A0601  Nové Sedlo B - Jindřichovice A1A0701  Krásno - Nové Sedlo B 

A1A0602  Březová C - St.Sedlo A1A0702  Chodov B - Bukovany 

A1A0603  Kynšperk B - Svatava A1A0703  D.Rychnov B - Kraslice 

A1A0604  Šindelová - Lomnice B A1A0704  Lomnice B - H.Slavkov B 

A1A0605  H.Slavkov B - D.Rychnov B A1A0705  Svatava - Šindelová 

A1A0606  Kraslice - Chodov B A1A0706  Březová C - Kynšperk B 

A1A0607  Bukovany - Krásno A1A0707  Jindřichovice - St.Sedlo 

 

 

 9. kolo ( 8.)  11.10.2014 16:00    10. kolo ( 9.)  18.10.2014 15:30    

A1A0801  Nové Sedlo B - St.Sedlo A1A0901  Chodov B - Nové Sedlo B 

A1A0802  Kynšperk B - Jindřichovice A1A0902  D.Rychnov B - Krásno 

A1A0803  Šindelová - Březová C A1A0903  Lomnice B - Bukovany 

A1A0804  H.Slavkov B - Svatava A1A0904  Svatava - Kraslice 

A1A0805  Kraslice - Lomnice B A1A0905  Březová C - H.Slavkov B 

A1A0806  Bukovany - D.Rychnov B A1A0906  Jindřichovice - Šindelová 

A1A0807  Krásno - Chodov B A1A0907  Kynšperk B - St.Sedlo 

 

 

11. kolo (10.)  25.10.2014 14:30    12. kolo (11.)  01.11.2014 14:00    

A1A1001  Nové Sedlo B - Kynšperk B A1A1101  D.Rychnov B - Nové Sedlo B 

A1A1002  Šindelová - St.Sedlo A1A1102  Lomnice B - Chodov B 

A1A1003  H.Slavkov B - Jindřichovice A1A1103  Svatava - Krásno 

A1A1004  Kraslice - Březová C A1A1104  Březová C - Bukovany 

A1A1005  Bukovany - Svatava A1A1105  Jindřichovice - Kraslice 

A1A1006  Krásno - Lomnice B A1A1106  H.Slavkov B - St.Sedlo   

A1A1007  Chodov B - D.Rychnov B A1A1107  Kynšperk B - Šindelová 

 

 

13. kolo (12.)  08.11.2014 14:00                                        

A1A1201  Nové Sedlo B - Šindelová           

A1A1202  H.Slavkov B - Kynšperk B           

A1A1203  Kraslice - St.Sedlo           

A1A1204  Bukovany - Jindřichovice           

A1A1205  Krásno - Březová C           

A1A1206  Chodov B - Svatava           

A1A1207  D.Rychnov B - Lomnice B           
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E1A   Gazzasport okresní přebor starších žáků 
                                    

 

 

 1. Sokol Velká Hleďsebe          NE  10:30  

 2. SK Kraslice/Rotas Rotava               SO  2,5 hod. př. ÚZ mužů   hř. Kraslice           

 3. Baník Bukovany                SO  10:00  

 4. Baník Královské Poříčí                          NE  14:00  

 5. Spartak Chodov           SO  10:30  

 6. Slavoj Kynšperk        SO  10:00  

 7. Jiskra Plesná                 SO  10:30  

 8. volné číslo                                            

 9. Baník Habartov                SO  10:00  

10. OSS Lomnice                                     NE  14:00  

 

Podzim 2014 
 

1. kolo ( 2.)  30.08.2014 10:00     2. kolo ( 3.)  06.09.2014 10:00    

E1A0201  Lomnice - Kynšperk E1A0301  Kraslice/Rotava - Lomnice 

E1A0202  Plesná - Chodov E1A0302  Bukovany - V.Hleďsebe 

E1A0203  volno - Kr.Poříčí E1A0303  Kr.Poříčí - Habartov 

E1A0204  Habartov - Bukovany E1A0304  Chodov - volno 

E1A0205  V.Hleďsebe - Kraslice/Rotava E1A0305  Kynšperk - Plesná 

 
 

 3. kolo ( 4.)  13.09.2014 10:00     4. kolo ( 5.)  20.09.2014 10:00    

E1A0401  Lomnice - Plesná E1A0501  Bukovany - Lomnice 

E1A0402  volno - Kynšperk E1A0502  Kr.Poříčí - Kraslice/Rotava 

E1A0403  Habartov - Chodov E1A0503  Chodov - V.Hleďsebe 

E1A0404  V.Hleďsebe - Kr.Poříčí E1A0504  Kynšperk - Habartov 

E1A0405  Kraslice/Rotava - Bukovany E1A0505  Plesná - volno 

 
 

 5. kolo ( 6.)  27.09.2014 10:00     6. kolo ( 7.)  04.10.2014 10:00    

E1A0601  Lomnice - volno E1A0701  Kr.Poříčí - Lomnice 

E1A0602  Habartov - Plesná E1A0702  Chodov - Bukovany 

E1A0603  V.Hleďsebe - Kynšperk E1A0703  Kynšperk - Kraslice/Rotava 

E1A0604  Kraslice/Rotava - Chodov E1A0704  Plesná - V.Hleďsebe 

E1A0605  Bukovany - Kr.Poříčí E1A0705  volno - Habartov 

 
 

 7. kolo ( 8.)  11.10.2014 10:00     8. kolo ( 9.)  18.10.2014 10:00    

E1A0801  Lomnice - Habartov E1A0901  Chodov - Lomnice 

E1A0802  V.Hleďsebe - volno E1A0902  Kynšperk - Kr.Poříčí 

E1A0803  Kraslice/Rotava - Plesná E1A0903  Plesná - Bukovany 

E1A0804  Bukovany - Kynšperk E1A0904  volno - Kraslice/Rotava 

E1A0805  Kr.Poříčí - Chodov E1A0905  Habartov - V.Hleďsebe 

 
 

 9. kolo ( 1.)  25.10.2014 10:00                                        

E1A0101  V.Hleďsebe - Lomnice           

E1A0102  Kraslice/Rotava - Habartov           

E1A0103  Bukovany - volno           

E1A0104  Kr.Poříčí - Plesná           

E1A0105  Chodov - Kynšperk 
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F1B  Gazzasport okresní přebor mladších žáků  
                                    

 

 

 1. Baník Královské Poříčí                          PÁ  16:00  

 2. Dynamo Krajková               PÁ  16:00  

 3. FK  Nová Role                           ST  16:00  

 4. Baník Svatava                                   PÁ  16:00  

 5. Olympie Březová                                 PÁ  16:00  

 6. FK Loket                               PÁ  16:00  

 7. Baník Vintířov                                  PÁ  16:00  

 8. Sport klub Oloví                              PÁ  16:00  

 9. Sokol Citice                  PÁ  16:00  

 

 

Podzim 2014 
 

 

1. kolo      29. 08. 2014 16:00      2. kolo      05. 09. 2014 16:00     

F1B0101  Loket - Nová Role     F1B0201  Citice - Oloví 

F1B0102  Nová Role – Krajková    F1B0202  Oloví - Loket 

F1B0103  Loket – Krajková     F1B0203  Citice - Loket 

F1B0104  Oloví – Svatava     F1B0204  Březová - Svatava 

F1B0105  Svatava - Kr.Poříčí     F1B0205  Svatava - Krajková 

F1B0106  Oloví - Kr.Poříčí     F1B0206  Březová - Krajková 

F1B0107  Vintířov – Citice     F1B0207  Nová Role - Kr.Poříčí 

F1B0108  Citice – Březová     F1B0208  Kr.Poříčí - Vintířov 

F1B0109  Vintířov – Březová     F1B0209  Nová Role – Vintířov 

 

 

3. kolo      10. 09. 2014 16:00     4. kolo     12. 09. 2014 16:00    

F1B0301  Kr.Poříčí – Citice     F1B0401  Březová - Kr.Poříčí 

F1B0302  Citice – Loket     F1B0402  Kr.Poříčí - Svatava 

F1B0303  Kr.Poříčí – Loket     F1B0403  Březová - Svatava 

F1B0304  Krajková – Oloví     F1B0404  Loket - Krajková 

F1B0305  Oloví – Vintířov     F1B0405  Krajková - Oloví 

F1B0306  Krajková – Vintířov     F1B0406  Loket - Oloví 

F1B0307  Svatava – Březová     F1B0407  Vintířov - Nová Role 

F1B0308  Březová - Nová Role     F1B0408  Nová Role - Citice 

F1B0309  Svatava - Nová Role     F1B0409  Vintířov – Citice 

 

 

5. kolo      19. 09. 2014 16:00     6. kolo      26. 09. 2014 16:00    

F1B0501  Kr.Poříčí – Loket     F1B0601  Březová - Svatava 

F1B0502  Loket – Citice     F1B0602  Svatava - Kr.Poříčí 

F1B0503  Kr.Poříčí – Citice     F1B0603  Březová - Kr.Poříčí 

F1B0504  Krajková – Vintířov     F1B0604  Citice - Krajková 

F1B0505  Vintířov – Svatava     F1B0605  Krajková - Vintířov 

F1B0506  Krajková – Svatava     F1B0606  Citice - Vintířov 

F1B0507  Nová Role – Oloví     F1B0607  Oloví - Loket 

F1B0508  Oloví – Březová     F1B0608  Loket - Nová Role 

F1B0509  Nová Role – Březová     F1B0609  Oloví - Nová Role 
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7. kolo     03. 10. 2014 16:00      8. kolo     10. 10. 2014 16:00   

F1B0701  Nová Role – Oloví     F1B0801  Vintířov - Loket 

F1B0702  Oloví – Krajková     F1B0802  Loket - Nová Role 

F1B0703  Nová Role – Krajková    F1B0803  Vintířov - Nová Role   

F1B0704  Svatava - Kr.Poříčí     F1B0804  Krajková - Svatava 

F1B0705  Kr.Poříčí – Citice     F1B0805  Svatava - Citice 

F1B0706  Svatava – Citice     F1B0806  Krajková - Citice 

F1B0707  Loket – Vintířov     F1B0807  Kr.Poříčí - Oloví 

F1B0708  Vintířov – Březová     F1B0808  Oloví - Březová 

F1B0709  Loket – Březová     F1B0809  Kr.Poříčí – Březová 

 

 

 

9. kolo     17. 10. 2014 16:00     10. kolo   24. 10. 2014 15:00     

F1B0901  Citice - Kr.Poříčí     F1B1001  Loket - Krajková   

F1B0902  Kr.Poříčí – Oloví     F1B1002  Krajková - Březová 

F1B0903  Citice – Oloví     F1B1003  Loket - Březová 

F1B0904  Svatava – Loket     F1B1004  Svatava - Nová Role 

F1B0905  Loket – Krajková     F1B1005  Nová Role - Kr.Poříčí 

F1B0906  Svatava – Krajková     F1B1006  Svatava - Kr.Poříčí 

F1B0907  Březová – Vintířov     F1B1007  Oloví - Citice 

F1B0908  Vintířov - Nová Role     F1B1008  Citice - Vintířov 

F1B0909  Březová - Nová Role     F1B1009  Oloví – Vintířov 

 

 

 

11. kolo    28. 10. 2014 14:30     12. kolo    31. 10. 2014 14:30    

F1B1101  Citice – Oloví     F1B1201  Svatava - Citice 

F1B1102  Oloví – Březová     F1B1202  Citice - Nová Role 

F1B1103  Citice – Březová     F1B1203  Svatava - Nová Role 

F1B1104  Nová Role – Svatava     F1B1204  Vintířov - Březová 

F1B1105  Svatava – Krajková     F1B1205  Březová - Krajková 

F1B1106  Nová Role – Krajková    F1B1206  Vintířov - Krajková 

F1B1107  Kr.Poříčí – Vintířov     F1B1207  Oloví - Kr.Poříčí 

F1B1108  Vintířov – Loket     F1B1208  Kr.Poříčí - Loket 

F1B1109  Kr.Poříčí – Loket     F1B1209  Oloví – Loket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tučně vytištěn je vždy pořadatel turnaje. 

Podrobné rozlosování (s upřesněnými výkopy nebo hřišti) naleznete na internetových stránkách 

FAČR (www.fotbal.cz – Karlovarský kraj – Sokolov – OP ml.žáků 5+1 – Los soutěže). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fotbal.cz/
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G1A  Okresní přebor starších přípravek 
                                    

 

 

 1. SK Dolní Rychnov                       SO  10:30  

 2. Baník Svatava                                   NE  10:00  

 3. Baník Habartov                NE  10:00  

 4. Olympie Březová                                 SO  15:00  

 5. SK Dolní Rychnov B                     SO  10:30  

 6. OSS Lomnice                                     SO  10:00  

 7. Baník Bukovany                NE  10:00  

 8. Baník Královské Poříčí                          SO  10:00  

 9. SK Kraslice                      NE  10:00  

 

 

Podzim 2014 
 

 

1. kolo       30. - 31. 08. 2014       2. kolo       06. - 07. 09. 2014      

G1A0101  Lomnice – Habartov    G1A0201  Kraslice - Kr.Poříčí 

G1A0102  Habartov – Svatava     G1A0202  Kr.Poříčí - Lomnice 

G1A0103  Lomnice – Svatava     G1A0203  Kraslice - Lomnice 

G1A0104  Kr.Poříčí – Březová     G1A0204  D.Rychnov B - Březová 

G1A0105  Březová - D.Rychnov    G1A0205  Březová - Svatava 

G1A0106  Kr.Poříčí - D.Rychnov    G1A0206  D.Rychnov B - Svatava 

G1A0107  Bukovany – Kraslice    G1A0207  Habartov - D.Rychnov 

G1A0108  Kraslice - D.Rychnov B    G1A0208  D.Rychnov - Bukovany 

G1A0109  Bukovany - D.Rychnov B    G1A0209  Habartov – Bukovany 

 

 

3. kolo      10. 09. 2014  17:00     4. kolo      13. - 14. 09. 2014      

G1A0301  D.Rychnov – Kraslice    G1A0401  D.Rychnov B - D.Rychnov 

G1A0302  Kraslice – Lomnice     G1A0402  D.Rychnov - Březová 

G1A0303  D.Rychnov – Lomnice    G1A0403  D.Rychnov B - Březová 

G1A0304  Svatava - Kr.Poříčí     G1A0404  Lomnice - Svatava 

G1A0305  Kr.Poříčí – Bukovany    G1A0405  Svatava - Kr.Poříčí 

G1A0306  Svatava – Bukovany     G1A0406  Lomnice - Kr.Poříčí 

G1A0307  Březová - D.Rychnov B    G1A0407  Bukovany - Habartov 

G1A0308  D.Rychnov B – Habartov    G1A0408  Habartov - Kraslice 

G1A0309  Březová – Habartov     G1A0409  Bukovany – Kraslice 

 

 

5. kolo      20. - 21. 09. 2014       6. kolo      27. - 28. 09. 2014      

G1A0501  D.Rychnov – Lomnice    G1A0601  D.Rychnov B - Březová 

G1A0502  Lomnice – Kraslice     G1A0602  Březová - D.Rychnov 

G1A0503  D.Rychnov – Kraslice    G1A0603  D.Rychnov B - D.Rychnov 

G1A0504  Svatava – Bukovany    G1A0604  Kraslice - Svatava 

G1A0505  Bukovany – Březová    G1A0605  Svatava - Bukovany 

G1A0506  Svatava – Březová     G1A0606  Kraslice - Bukovany 

G1A0507  Habartov - Kr.Poříčí    G1A0607  Kr.Poříčí - Lomnice 

G1A0508  Kr.Poříčí - D.Rychnov B    G1A0608  Lomnice - Habartov 

G1A0509  Habartov - D.Rychnov B    G1A0609  Kr.Poříčí - Habartov 
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7. kolo      04. - 05. 10. 2014        8. kolo      11. - 12. 10. 2014     

G1A0701  Habartov - Kr.Poříčí    G1A0801  Bukovany - Lomnice 

G1A0702  Kr.Poříčí – Svatava     G1A0802  Lomnice - Habartov 

G1A0703  Habartov – Svatava     G1A0803  Bukovany - Habartov 

G1A0704  Březová - D.Rychnov    G1A0804  Svatava - Březová 

G1A0705  D.Rychnov – Kraslice    G1A0805  Březová - Kraslice 

G1A0706  Březová – Kraslice     G1A0806  Svatava - Kraslice 

G1A0707  Lomnice – Bukovany    G1A0807  D.Rychnov - Kr.Poříčí 

G1A0708  Bukovany - D.Rychnov B    G1A0808  Kr.Poříčí - D.Rychnov B 

G1A0709  Lomnice - D.Rychnov B    G1A0809  D.Rychnov - D.Rychnov B 

 

 

9. kolo      18. – 19. 10. 2014     10. kolo    25. – 26. 10. 2014      

G1A0901  Kraslice - D.Rychnov    G1A1001  Lomnice - Svatava 

G1A0902  D.Rychnov - Kr.Poříčí    G1A1002  Svatava - D.Rychnov B 

G1A0903  Kraslice - Kr.Poříčí     G1A1003  Lomnice - D.Rychnov B 

G1A0904  Březová – Lomnice     G1A1004  Březová - Habartov 

G1A0905  Lomnice – Svatava     G1A1005  Habartov - D.Rychnov 

G1A0906  Březová – Svatava     G1A1006  Březová - D.Rychnov 

G1A0907  D.Rychnov B – Bukovany    G1A1007  Kr.Poříčí - Kraslice 

G1A0908  Bukovany – Habartov    G1A1008  Kraslice - Bukovany 

G1A0909  D.Rychnov B – Habartov    G1A1009  Kr.Poříčí – Bukovany 

 

 

11. kolo    28. 10. 2014       12. kolo    01. – 02. 11.2014       

G1A1101  Kraslice - Kr.Poříčí     G1A1201  Březová - Kraslice 

G1A1102  Kr.Poříčí - D.Rychnov B    G1A1202  Kraslice - Habartov 

G1A1103  Kraslice - D.Rychnov B    G1A1203  Březová - Habartov 

G1A1104  Habartov – Březová    G1A1204  Bukovany - D.Rychnov B 

G1A1105  Březová – Svatava     G1A1205  D.Rychnov B - Svatava 

G1A1106  Habartov – Svatava     G1A1206  Bukovany - Svatava 

G1A1107  D.Rychnov – Bukovany    G1A1207  Kr.Poříčí - D.Rychnov 

G1A1108  Bukovany – Lomnice    G1A1208  D.Rychnov - Lomnice 

G1A1109  D.Rychnov – Lomnice    G1A1209  Kr.Poříčí - Lomnice 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Tučně vytištěn je vždy pořadatel turnaje. 

Podrobné rozlosování (s upřesněnými výkopy nebo hřišti) naleznete na internetových stránkách 

FAČR (www.fotbal.cz – Karlovarský kraj – Sokolov – OP st.přípravek – Los soutěže). 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fotbal.cz/
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H1B   Okresní přebor mladších přípravek 
                                    

 

 

 1. Spartak Horní Slavkov                           SO  10:00  

 2. Slavoj Kynšperk     dle hlášenek  

 3. Baník Královské Poříčí                          NE  10:00  

 4. BU Nové Sedlo NE  14:00  

 5. Sokol Citice                  SO  12:30  

 6. Olympie Březová                                 dle hlášenek  

 7. SK Dolní Rychnov                       NE  13:00  

 8. OSS Lomnice                                     NE  10:30  

 
 

 

 

Podzim 2014 
 

 

 

 

1. kolo ( 2.)  30.-31.08.2014       2. kolo ( 3.)  06.-07.09.2014      

H1B0201  Lomnice – Citice  H1B0301  Kynšperk - Lomnice  

H1B0202  Březová - Nové Sedlo  H1B0302  Kr.Poříčí - H.Slavkov  

H1B0203  D.Rychnov - Kr.Poříčí  H1B0303  Nové Sedlo - D.Rychnov  

H1B0204  H.Slavkov – Kynšperk  H1B0304  Citice - Březová  

 

 

 3. kolo ( 4.)  13.-14.09.2014       4. kolo ( 5.)  20.-21.09.2014      

H1B0401  Lomnice – Březová  H1B0501  Kr.Poříčí - Lomnice  

H1B0402  D.Rychnov – Citice  H1B0502  Nové Sedlo - Kynšperk  

H1B0403  H.Slavkov - Nové Sedlo  H1B0503  Citice - H.Slavkov  

H1B0404  Kynšperk - Kr.Poříčí  H1B0504  Březová - D.Rychnov  

 

 

 5. kolo ( 6.)  27.-28.09.2014       6. kolo ( 7.)  04.-05.10.2014      

H1B0601  Lomnice - D.Rychnov  H1B0701  Nové Sedlo - Lomnice  

H1B0602  H.Slavkov – Březová  H1B0702  Citice - Kr.Poříčí  

H1B0603  Kynšperk – Citice  H1B0703  Březová - Kynšperk  

H1B0604  Kr.Poříčí - Nové Sedlo  H1B0704  D.Rychnov - H.Slavkov  

 

 

 7. kolo ( 8.)  11.-12.10.2014       8. kolo ( 9.)  18.-19.10.2014      

H1B0801  Lomnice - H.Slavkov  H1B0901  Citice - Lomnice  

H1B0802  D.Rychnov – Kynšperk  H1B0902  Nové Sedlo - Březová  

H1B0803  Březová - Kr.Poříčí  H1B0903  Kr.Poříčí - D.Rychnov  

H1B0804  Citice - Nové Sedlo   H1B0904  Kynšperk - H.Slavkov  

 

 

 9. kolo ( 10.)  25.-26.10.2014       10. kolo (1.)  01.-02.11.2014      

H1B1001  Lomnice – Kynšperk  H1B0101  H.Slavkov – Lomnice  

H1B1002  H.Slavkov - Kr.Poříčí  H1B0102  Kynšperk - D.Rychnov 

H1B1003  D.Rychnov - Nové Sedlo  H1B0103  Kr.Poříčí – Březová 

H1B1004  Březová – Citice  H1B0104  Nové Sedlo - Citice 
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Adresář organizačních pracovníků fotbalových oddílů  
 

 
4130121   FK Olympie Březová                                 
 Stadión FK Olympie             S: Petr Peterka                   

 35761    Březová                         Mánesova 1668                  

   35605  Sokolov  

HH: tráva             

NH: UMT Sokolov (u sp. haly) Mob: 602 475 795          

EP: fkolympie@gmail.cz                                 EP: ppeterka@volny.cz                                  

_______________________________________________________________________________________  

4130011   Tělovýchovná jednota BANÍK BUKOVANY                
 Na Hřišti 84                   S: Martin Severa                  

 35755    Bukovany                        č.p. 43                        

   35755  Bukovany                       

HH:  tráva Mob: 724 440 652          

T: 603 836 737 EP: severa7@seznam.cz                                  

_______________________________________________________________________________________  

4130191   Tělovýchovná jednota SOKOL CITICE                  
                                S: David Peřina                   

 35756    Citice                          Plzeňská 1485                  

   35601  Sokolov                        

HH: tráva Mob: 773 867 216          

T: 777 766 213 EP: david.perina@seznam.cz                             

_______________________________________________________________________________________  

4130151   Sportovní klub Dolní Rychnov                       
 Hřbitovní 141                  S: Ing. Vladimír Sedláček              

 35604    Dolní Rychnov                   Hřbitovní 141                  

   35604  Dolní Rychnov                  

HH: tráva           

T: 603 202 337 Mob: 728 348 866          

EP: sk.dolnirychnov@seznam.cz                          EP: ing.sedli@seznam.cz                                

 kalabza@centrum.cz                                 

_______________________________________________________________________________________  

4130021   Tělovýchovná jednota Baník Habartov                
 Karla Čapka 834                S: Richard Mašek                      

 35709    Habartov                        Karla Čapka 89/7               

HH: tráva  35709  Habartov                       

NH: písek           

T: 774 418 037 Mob: 725 520 960          

EP: jardaklarner@seznam.cz                             EP: masek5@suas.cz                                  

_______________________________________________________________________________________  

4130231   TJ Spartak Horní Slavkov                           
 Sportovní 868                  S: Zdeněk Gruber                  

 35731    Horní Slavkov                   Školní 850/2                   

   35731  Horní Slavkov                  

HH: tráva     

T:  724 431 011 Mob: 724 111 130          

EP: spartak.horni.slavkov@seznam.cz                  EP: gruber.zdenek@volny.cz                             

_______________________________________________________________________________________  

4130241   Tělovýchovná jednota Spartak Chodov, o.s.          
 Tyršova ul.                    S: Petr Vojíř                     

 35735    Chodov                          Čapkova 769                    

   35735  Chodov                         

HH: tráva  

NH: UMT Baník Sokolov TB: 352 695 921          

T: 606 733 189 Mob: 607 201 933, 608 777 002          

EP: pojo@seznam.cz                                    EP: p.vojir@centrum.cz                                 

_______________________________________________________________________________________  
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4130321   Fotbalový klub Jindřichovice                       
 č. p. 63                       S: Tomáš Havlík                   

 35705    Jindřichovice                   Lidické nábřeží 191            

   35601  Sokolov                        

HH:  tráva Mob: 733 142 609         

  EP: tomas@havlici.cz                                   

_______________________________________________________________________________________  

4130081   Tělovýchovná jednota Dynamo Krajková                         
                     S: Jitka Lukešová                   

 35708    Krajková              Krajková 5                   

   35709  Habartov                        

HH: tráva              

   Mob: 605 318 933          

T: 721 904 052 EP: lukesovajitka@seznam.cz                                    

_______________________________________________________________________________________  

4130031   TJ Baník Královské Poříčí                          
 Šechetní 231                   S: Viktor Friml                   

 35741    Královské Poříčí                Vítězná 2235                   

   35601  Sokolov                        

HH: tráva              

NH: UMT Mob: 777 575 379          

T: 608 666 685 EP: vfriml@volny.cz                                    

_______________________________________________________________________________________  

4130141   Sportovní klub Kraslice-fotbal                     
 ul.ČSA                         S: Petr Müller                    

 35801    Kraslice                        Tisová 160                     

   35801  Kraslice                       

HH:  tráva Mob: 602 976 425          

T: 731 171 191 EP: petulamuller@seznam.cz                             

_______________________________________________________________________________________  

4130041   TJ Baník Krásno                                    
 Kladenská 580                  S: Ing. Jan Masopust                   

 35747    Krásno                          Náměstí 116                    

   35747  Krásno                         

HH:  tráva Mob: 724 170 387          

T: 603 192 080 EP: b.krasno@seznam.cz                                 

_______________________________________________________________________________________  

4130091   Tělovýchovná jednota Slavoj Kynšperk nad Ohří      
 Okružní ul.                    S: Miloš Munka                    

 35751    Kynšperk                        Františka Palackého 127        

   35751  Kynšperk n.Ohří                

HH: tráva           

T: 736 514 093 Mob: 602 492 977          

EP: jiri.hruby@ss-po.cz                                EP: mmunka@tor.cz                                      

_______________________________________________________________________________________  

4130101   Fotbalový klub Loket                               
 Sportovní 594                  S: Michal Kolesnáč                

 35733    Loket                           Sportovní 539                  

   35733  Loket                          

HH: tráva Mob: 737 141 236          

T: 604 235 810 EP: kolesnac@volny.cz                                  

_______________________________________________________________________________________  

4130131   TJ OSS Lomnice                                     
 Sokolovská ul.                    S: Jiří Tišl                      

 35601    Lomnice                         Alšova 1740                    

   35601  Sokolov                        

HH: tráva č.1, tráva č.2         

NH: UMT Rotava Mob: 731 191 196          

T: 721 066 423 EP: tisl.j@seznam.cz                                   

_______________________________________________________________________________________  
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4120271   Fotbalový klub Nová Role                           
 Chodovská ul.                  S: Oldřich Macháček               

 35225    Nová Role                       Svobodova 204                  

HH: tráva  36225  Nová Role                      

NH: škvára          

T:  725 120 674 Mob: 603 983 606          

EP: strejdahajek63@seznam.cz                            EP: fk.novarole@seznam.cz                              

_______________________________________________________________________________________  

4130161   Tělovýchovná jednota Baník Union Nové Sedlo, o.s.  
 Masarykova 534                 S: Zdeněk Joza               

 35734    Nové Sedlo                      Dvořákova 104           

   35601  Lomnice                    

HH: tráva 

T: 604 401 759, 603 573 804 Mob: 724 131 128           

EP: bunovesedlo@seznam.cz                              EP: zdenek.joza@seznam.cz                               

___________________________________________________________________________________  

4130171   Sport klub Oloví                                  
 Potoční ul.                   S: Jakub Hofman                   

 35707    Oloví                          Hory 32                 

   35707 Oloví                         

           

HH: tráva Mob: 777 970 435          

   EP: jakub.hofman@seznam.cz                             

_______________________________________________________________________________________  

4130271   T.J. ROTAS Rotava                                  
 Sídliště 738                   S: David Kaszai                   

 35701    Rotava                          Nová Plzeň 428                 

   35701  Rotava                         

HH: UMT           

  Mob: 721 823 063          

T: 777 884 450, 723 493 047 EP: fotbalrotava@gmail.com                             

_______________________________________________________________________________________  

4130361   FK Baník Sokolov a.s.                              
 Jednoty 1628                   S: Bc. David Palla                    

 35601    Sokolov                         Heyrovského 1609               

      35605  Sokolov                        

           

T: 352 605 440 Mob: 724 431 071          

EP: banik@fksokolov.cz                                 EP: david.palla@fksokolov.cz                           

_______________________________________________________________________________________  

4130251   Fotbalový klub Stará Chodovská                     
 Stará Chodovská                        S: Martin Hejna                   

 35735    Chodov                          Dvořákova 1089                 

   35735  Chodov                         

HH: tráva           

T: 602 485 400 Mob: 603 702 221         

EP: liska70@volny.cz EP: martin.hejna@centrum.cz                            

_______________________________________________________________________________________  

4130261   TJ Staré Sedlo                                     
 Sokolovská ul.                 S: Ivan Hegeduš                

 35746    Staré Sedlo                     Heyrovského 1594                   

   35601  Sokolov                    

HH:  tráva Mob: 720 204 909          

T: 607 257 599 EP: tjstaresedlo@seznam.cz                             

_______________________________________________________________________________________  
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4130061   TJ Baník Svatava                                   
 Sportovní 220                  S: Václav Zetek                   

 35703    Svatava                         U Přádelny 429                 

   35703  Svatava                        

HH: tráva            

 Mob: 724 132 307          

T: 602 226 990 EP: zetekv@seznam.cz                                   

_______________________________________________________________________________________  

4130221   Tělovýchovná jednota Sokol Šindelová               
 Šindelová                      S: Zdeněk Fišer                  

 35801    Kraslice                        Šindelová 92                   

   35801  Kraslice                       

HH:  tráva TB: 352 695 280          

T: 723 144 073 EP: fcsindelova@seznam.cz                              

_______________________________________________________________________________________  

4130071   TJ Baník Vintířov                                  
 č.p. 62                        S: Pavel Vašek                    

 35744    Vintířov                        č.p.   75                      

HH: tráva č.1  35744  Vintířov                       

NH: tráva č.2           

T: 720 333 709 Mob: 724 256 450          

EP: fkbanikvintirov@seznam.cz                          EP: fkbanikvintirov@seznam.cz                          

_______________________________________________________________________________________  

4110071   Tělovýchovná jednota Jiskra Plesná                                  
                           S: Jaromír Štefek                    

 35135    Plesná                        Kostelní 490                      

HH: tráva    35135    Plesná                       

            

T: 737 465 473 Mob: 604 504 291          

  EP: jaraste@seznam.cz                          

_______________________________________________________________________________________  

4110181   Tělovýchovná jednota Sokol Velká Hleďsebe                                  
 U Hřiště 291                          S: Josef Bouček                    

 35471    Velká Hleďsebe                        Pod Lesem 103                    

HH: tráva    35471    Velká Hleďsebe                       

            

T: 775 020 720 Mob: 606 565 828          

EP: krampy@seznam.cz EP: josef.zadransky@seznam.cz                          

_______________________________________________________________________________________  
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PŘÍLOHA Č. 1 
 
 

SAZEBNÍK ODMĚN ROZHODČÍM A DELEGÁTŮM 
 

 

Druh soutěže 

Utkání  
mistrovské 

Utkání přátelské,  
turnaje  

norm. hr. čas 

Utkání přátelské,  
turnaje  

zkrác. hr.čas 

HR AR HR AR HR AR 

Dospělí 

okresní přebor  500 300 300 150 x x 

       

Mládež 

výběry OFS žáci x x 250 150 x x 

OP st. žáků 250 150 x x x x 

OP ml. žáků  * 300 x x x x x 

OP st. přípravek * 250 x x x x x 

OP ml. přípravek 100      

  Delegát OFS 200 (bez rozdílu kategorie) 
 
 
  *) odměna za celý turnaj 
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PŘÍLOHA Č. 2   

 
 

SAZEBNÍK HOSPODÁŘSKÝCH NÁLEŽITOSTÍ 
 

 Odměny klubům Částka  

  Vítězný klub OP mužů                                                      4000 *  

  Klub na 2.místě 1500 *  

  Klub na 3.místě 1000 *  

  Každý klub, postupující do I.B mimo pořadí                                                        
 

4000 .  

  Vítězný klub –        st.žáci,ml.žáci a st.přípravky        věcné ceny  

  Klub na 2.místě –   st. žáci,ml.žáci a st. přípravky věcné ceny  

  Klub na 3.místě –    st.žáci,ml.žáci a st. přípravky  věcné ceny  

  Vítězný klub ml. přípravky věcné ceny  

  Ostatní kluby ml. přípravky věcné ceny  
 
 
 

*) Odměna za umístění se vyplácí v plné výši pouze v případě postupu do vyšší soutěže. V případě, že vítězný klub odmítne postup 

do vyšší soutěže, tak se vyplácí pouze 50%. To samé platí u klubů umístěných na 2. nebo 3. místě. Pokud jim bude nabídnutý postup 
mimo pořadí z důvodu odmítnutí postupu toho klubu, který je umístěný před nimi a oni také odmítnou, opět se bude vyplácet pouze 
50% výše stanovené odměny za umístění. 
 

 
 
 
 
 

 Správní poplatky STK částka  

Startovné (klub bez min. 1 družstva mládeže) – dospělí  3.000,-  

Startovné (klub s min. 1 družstvem mládeže) – dospělí 1.000,-  

Startovné za 1 družstvo – mládež 300,-  

Startovné za 2 a více družstev mládeže  500,-  

   

Soutěžní záloha (plná výše) – dospělí (za 1 družstvo) 1.500,-  

Soutěžní záloha (plná výše) – mládež (za všechna družstva) 500,-  

Žádost o přeložení termínu utkání  15 a více dnů  předem 100,-  

Žádost o přeložení termínu utkání  14 – 8 dní předem 200,-  

Žádost o přeložení termínu utkání  7 a méně dní předem 300,-  

Nedohodnutí náhradního termínu při nesehrání utkání z důvodu vyšší moci 
(nezpůsobilý terén apod.) 

200,-  

Udělení výjimky z předepsaných náležitostí hřiště 500,-  

Za přijatou vetaci rozhodčího 500,-  

Klub bez trenéra s licencí 1.000,-  

Přítomnost cizích osob na hřišti při utkání mladších žáků a přípravek, které 
nejsou uvedeny v zápisu o utkání  

300,-  

Za odvolání proti rozhodnutí STK či DK 500,-  

 
 
 

 Pokuty DK částka  

Neúčast (nedodání prohlášení) na dalším jednání DK   200,-  

Neúčast na jednání DK na základě předvolání (klub, funkcionář, hráč, 
rozhodčí, delegát nebo jiná osoba) 

300,-  

Neúčast osoby s povinnou účastí dle SŘ na jednání DK při nedohrání utkání 
(inzultace, výtržnosti apod.)  

500,-  

 Správní poplatky mezi kluby částka  

Náhrada při nesehrání utkání z viny hostů a domácich – dospělí     1000.  

Náhrada při nesehrání utkání z viny hostů a domácích – mládež       500.-  

 Správní poplatky DK částka  

Za projednání v DK – dospělí, rozhodčí, delegát 100,-  

Za projednání v DK – mládež 50,-  

Za tzv. vykoupení po 2 ŽK = ČK 200,-  

Za obdrženou ŽK v utkání -  
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 Pokuty STK částka  

Přeložení termínu utkání bez schválení STK   500,-  

Nedostavení se oddílu k utkání – dospělí    3.000,-  

Nedostavení se oddílu k utkání – mládež 1.500,-  

Nedodání omluvy o neúčasti hráčů - na utkání 200,-  

Nedohrání utkání pro nedostatečný počet hráčů – dospělí až 2.500,-  

Nedohrání utkání pro nedostatečný počet hráčů – mládež až 1.000,-   

Nedohrání utkání pro inzultaci rozhodčího 
až 

10.000,-  
  

Nedohrání pro závažné závady pořadatele utkání 
až 

10.000,- 
 

Narušení soutěže porušením řádů a norem 
až 

30.000,-  
 

Nedodržení povinností pořadatelské služby až 3.000,-  

Neoprávněné čerpání čekací doby         200  

Neodstranění závad z náležitostí hřiště do termínu až 2.000,-  

   

Nenahlášení výsledku utkání (rozhodčí nebo poř. oddíl) 300,-  

Neoprávněný start hráče v utkání (turnaji)dospělí  
                                                                   Mládež 

2500,- 
1000,- 

 

Neoprávněně vyúčtovaná částka rozhodčím vůči klubu 300,-  

Neplatná nebo chybějící prohlášení o zdravotním stavu hráče (hráčů) při 
kontrole STK 

až 300,-  

Porušení ustanovení o soupisce (nenastoupení k utkání) 
300,- / 
hráč 

 

Nesepsání dohody o rozhodčím laikovi (oba oddíly) 100,-  

Neodehrání utkání pro nedohodu na laikovi – dospělí 1.000,-  

Neodehrání utkání pro nedohodu na laikovi – mládež 700,-  

Neúčast zástupce klubu na aktivu nebo semináři OFS 500,-  

Nedoručení Zápisu o utkání do termínu jednání STK, DK 200,-  

Nedoručení Zápisu o utkání s vyloučením či jiným disciplinárním proviněním do 
termínu jednání DK 

300,-  

Opak. nedostavení se k utkání bez RP z vlastní viny 500,-  

Odstoupení ze zahájené soutěže – muži 8.000,-  

Odstoupení ze zahájené soutěže - mládež   4.000,-  

Odstoupení po losování před zahájením soutěží OFS Sokolov  4.000,-  

Nedostatečně vyplněný Zápis o utkání, pokud řídí odd.rozhodčí – laik       50,-  

Neposkytnutí vhodného a dostatečného občer.soupeř+rozhodčí     300,-  

Nepředložení soupisky na STK v určeném termínu     300,-  

Nevyplacení rozhodčích a delegátů 500,-  

Neomluvená absence hráče na akci výběrů OFS (za hráče) 100,-  

Opakovaná absence hráče na akci výběrů OFS (za hráče) 300,-  
 
 

STK či DK může v případě potřeby nařídit i další finanční postihy vůči klubu nebo jednotlivci a to 
v souladu se SŘ, DŘ a RS. To platí i pro bodové hodnocení takových postihů v rámci soutěže 
slušnosti. 
 
KR zasedá zpravidla ve středu od 15.30 hod., DK – středa 15.00 hod.,  
STK – středa 14.30 hod.  
Doporučujeme všem, dostavit se na jednání včas.  
Změny v jednacích termínech jsou oznamovány v úředních zprávách. 
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Příloha č. 3 

 
DOPLŇUJÍCÍ PRAVIDLA FOTBALU  PRO SOUTĚŽ GAZZASPORT OKRESNÍ PŘEBOR  

STARŠÍCH ŽÁKŮ 
platí od 1.7. 2014 do odvolání 

 

Pozn.: Každý bod těchto pravidel přípravek doplňuje nebo upřesňuje  příslušné pravidlo 
základních “Pravidel fotbalu, vydaných FAČR”. Pokud není uvedeno jinak platí tyto 
základní pravidla v plném rozsahu.   

Hrací plocha: Hrací plocha je široká dle klasického fotbalového hřiště a co se týká délky tak je 

zkrácená o pokutové území, hraje se tedy tzv. „od vápna k vápnu“. Půlicí čára je namalována 

klasicky jako na celém hřišti. 

Pokutové území: viz nákres, šířka jako u klasického hřiště a délka 9 m a je vyznačeno minimálně  

     přerušovanou čarou (nebo pomocí met); pokutový kop se provádí ze vzdálenosti 

     9 m; brankové území je vyznačeno pokutovým obloukem klasického hřiště 

Branky: Rozměry – 2 metry výška, 5 metrů šířka. Branka musí být opatřena sítěmi. 

Míč: Hraje se zásadně míčem velikosti č. 5. 

Hráči: Počet hráčů 7 + 1. Utkání nesmí být zahájeno pokud některé z družstev má méně než 7 

hráčů. Totéž platí i v souvislosti s předčasným ukončením utkání pro nedostatečný počet hráčů 

družstva. Střídat je v průběhu utkání dovoleno všem hráčům napsaných v zápise, přičemž vystřídaní 

hráči se mohou opětovně zapojit do hry. Střídání smí být provedeno v přerušené hře se souhlasem 

rozhodčího v souladu se základními pravidly fotbalu – pravidlo III. 

Výstroj hráčů: neomezeně dle pravidel fotbalu. 

Rozhodčí: Delegaci rozhodčího provádí OFS prostřednictvím úředních zpráv v denním tisku. Při 

utkání se používá klasický Zápis o utkání, kde se vyplňují všechny předepsané údaje (včetně střelců 

branek). Pomezní rozhodčí se při utkáních  starších žáků nepoužívají.   

Doba hry: 2x35 min. Poločasová přestávka 15 minut. 

Upozornění: V průběhu utkání je přísný zákaz vstupu rodičům hráčů na hrací plochu. 

V případě porušení bude klub trestán pokutou dle sazebníku. 
 

Plánek hřiště 

9m

5
 x

 2
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Příloha č. 4 
 

DOPLŇUJÍCÍ PRAVIDLA FOTBALU  PRO SOUTĚŽ GAZZASPORT OKRESNÍ PŘEBOR  
MLADŠÍCH ŽÁKŮ 

platí od 1.7. 2014 do odvolání 
 

 

Hrací plocha: Rozměry hřiště jsou  45 x 25 metrů. Střed hrací plochy se vyznačí křížem o délce 

čáry 0,5 m nebo bodem o průměru 22 cm. Branka normální hrací plochy (pokud nelze odstranit) 

není součástí hrací plochy. Z důvodu bezpečnosti hráčů je doporučeno obalit tyče této branky 

měkkým materiálem (do 1,5 m). Rohové praporky se nepoužívají. Lavičky pro příslušníky družstva 

nemusí být při utkání k dispozici. V případě, že budou použity přenosné lavičky (pro min. 6 osob) 

musí být umístěny podél pomezní čáry (vedle branky normální hrací plochy). Lavičky normální 

hrací plochy se nepoužívají. 

 

 

Pokutové území: Pokutové území 15 x 7 metrů. Značka pokutového kopu se vyznačí 7 m od 

brankové čáry v ose středu branky bodem o průměru 22 cm.   

 

 

Branky: Rozměry - 2 m výška a 5 m šířka. Branky musí opatřeny sítěmi.  

 

 

Míč: Hraje se zásadně míčem o velikosti “4”. To se týká i náhradních míčů. 

 

 

Hráči: Počet hráčů 5 + 1. Každé družstvo má nejvýše 6 (šest) hráčů, z nichž jeden musí být 

brankář. Utkání nesmí být zahájeno pokud některé z družstev má méně než 5 (pět) hráčů. Totéž 

platí i v souvislosti s předčasným ukončením utkání pro nedostatečný počet hráčů družstva. Střídat 

je v průběhu utkání dovoleno  všem hráčům napsaných v zápise, přičemž vystřídaní hráči se mohou 

opětovně zapojit do hry, tzv. hokejové střídání. 

 

 

Výstroj hráčů: Není dovoleno hrát s kopačkami s vyměnitelnými kolíky. 

 

 

Rozhodčí: Delegaci rozhodčího provádí OFS prostřednictvím úředních zpráv v denním tisku. Při 

utkání se používá Zápis o turnaji, kde se vyplňují všechny předepsané údaje (včetně střelců branek). 

Pomezní rozhodčí se při utkáních  mladších žáků nepoužívají.   

 

 

Doba hry: 2x20 min./ 1 turnajové utkání.  Poločasová přestávka 5 minut. Přestávka mezi 

jednotlivými utkáními turnaje musí trvat 15. minut 

 

 

Hra Brankáře: Malá domů je zakázána. Platí jak pro přihrávku nohou, tak pro autové vhazování.  

Kop od branky: Provádí brankář nebo hráč a to výkopem nebo vyhozením. Brankář přitom nesmí 

opustit pokutové území. Pokud brankáři při kopu od branky vypadne míč z ruky uvnitř pokutového 

území, smí jej rozehrát již pouze nohou. Hráči soupeře musí být při kopu od branky mimo pokutové 

území. Při kopu od branky (výkopem nebo vyhozením) brankář nesmí přehodit půlicí čáru bez 

doteku míče s hráčem nebo hrací plochou na vlastní polovině. Porušení tohoto pravidla se trestá 

nepřímým volným kopem (dále jen NVK). 
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Volné kopy: Vzdálenost hráčů soupeře od míče při zahrávání přímých nebo nepřímých volných 

kopů je stanoveno na 5 metrů. Současně však platí pravidlo, že při takovém kopu nesmí stát hráč 

před soupeřovým brankářem ve vzdálenosti 2 metrů, tak aby brankář měl prostor pro výkon své 

činnosti. 

 

 

Ofsajd: Toto pravidlo se neuplatňuje. 

 

 

Upozornění: V průběhu utkání je přísný zákaz vstupu rodičům hráčů na hrací plochu. 

V případě porušení bude klub trestán pokutou dle sazebníku. 
 

 

 

PLÁNEK HŘIŠTĚ 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7m

5 m
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Příloha č. 5 
 

DOPLŇUJÍCÍ PRAVIDLA FOTBALU  PRO SOUTĚŽ OKRESNÍ PŘEBOR                  
STARŠÍCH PŘÍPRAVEK 

platí od 1.7. 2014 do odvolání 
 

 

Hrací plocha: Rozměry hřiště jsou 45 x 25 metrů. Střed hrací plochy se vyznačí křížem o délce 

čáry 0,5 m nebo bodem o průměru 22 cm. Branka normální hrací plochy (pokud nelze odstranit) 

není součástí hrací plochy. Z důvodu bezpečnosti hráčů je doporučeno obalit tyče této branky 

měkkým materiálem (do 1,5 m). Rohové praporky se nepoužívají. Lavičky pro příslušníky družstva 

nemusí být při utkání k dispozici. V případě, že budou použity přenosné lavičky (pro min. 6 osob) 

musí být umístěny podél pomezní čáry (vedle branky normální hrací plochy). Lavičky normální 

hrací plochy se nepoužívají. 

 

 

Pokutové území: Pokutové území 15 x 7 metrů. Značka pokutového kopu se vyznačí 7 m od 

brankové čáry v ose středu branky bodem o průměru 22 cm.   

 

 

Branky: Rozměry - 2 m výška a 5 m šířka. Branky musí opatřeny sítěmi.  

 

 

Míč: Hraje se zásadně míčem o velikosti „4” nebo odlehčená „4“. To se týká i náhradních míčů. 

 

 

Hráči: Počet hráčů 5 + 1. Každé družstvo má nejvýše 6 (šest) hráčů, z nichž jeden musí být 

brankář. Utkání nesmí být zahájeno, pokud některé z družstev má méně než 5 (pět) hráčů. Totéž 

platí i v souvislosti s předčasným ukončením utkání pro nedostatečný počet hráčů družstva. Střídat 

je v průběhu utkání dovoleno všem hráčům napsaných v zápise, přičemž vystřídaní hráči se mohou 

opětovně zapojit do hry, tzv. hokejové střídání. 

 

 

Výstroj hráčů: Není dovoleno hrát s kopačkami s vyměnitelnými kolíky. 

 

 

Rozhodčí: Rozhodčího pro kategorii starších přípravek zajišťuje domácí družstvo. Při utkání se 

používá Zápis o turnaji, kde se vyplňují všechny předepsané údaje (včetně střelců branek).  

 

 

Doba hry: 2x15 min./ 1 turnajové utkání.  Poločasová přestávka 5 minut. Přestávka mezi 

jednotlivými utkáními turnaje musí trvat 15. minut 

 

 

Hra Brankáře: Malá domů je zakázána. Platí jak pro přihrávku nohou, tak pro autové vhazování.  

Kop od branky: Provádí brankář nebo hráč a to výkopem nebo vyhozením. Brankář přitom nesmí 

opustit pokutové území. Pokud brankáři při kopu od branky vypadne míč z ruky uvnitř pokutového 

území, smí jej rozehrát již pouze nohou. Hráči soupeře musí být při kopu od branky mimo pokutové 

území. Při kopu od branky (výkopem nebo vyhozením) brankář nesmí přehodit půlicí čáru bez 

doteku míče s hráčem nebo hrací plochou na vlastní polovině. Porušení tohoto pravidla se trestá 

nepřímým volným kopem (dále jen NVK). 
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Volné kopy: Vzdálenost hráčů soupeře od míče při zahrávání přímých nebo nepřímých volných 

kopů je stanoveno na 5 metrů. Současně však platí pravidlo, že při takovém kopu nesmí stát hráč 

před soupeřovým brankářem ve vzdálenosti 2 metrů, tak aby brankář měl prostor pro výkon své 

činnosti. 

 

 

Ofsajd: Toto pravidlo se neuplatňuje. 

 

 

Upozornění: V průběhu utkání je přísný zákaz vstupu rodičům hráčů na hrací plochu. 

V případě porušení bude klub trestán pokutou dle sazebníku. 

 
 

PLÁNEK HŘIŠTĚ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7m

5 m
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Příloha č. 6 
 

DOPLŇUJÍCÍ PRAVIDLA FOTBALU  PRO SOUTĚŽ OKRESNÍ PŘEBOR                   
MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK 

platí od 1.7. 2014 do odvolání 
 

 

Hrací plocha: Rozměry hřiště jsou 45 x 25 metrů. Střed hrací plochy se vyznačí křížem o délce 

čáry 0,5 m nebo bodem o průměru 22 cm. Branka normální hrací plochy (pokud nelze odstranit) 

není součástí hrací plochy. Z důvodu bezpečnosti hráčů je doporučeno obalit tyče této branky 

měkkým materiálem (do 1,5 m). Rohové praporky se nepoužívají. Lavičky pro příslušníky družstva 

nemusí být při utkání k dispozici. V případě, že budou použity přenosné lavičky (pro min. 6 osob) 

musí být umístěny podél pomezní čáry (vedle branky normální hrací plochy). Lavičky normální 

hrací plochy se nepoužívají. 

 

 

Pokutové území: Pokutové území 15 x 7 metrů. Značka pokutového kopu se vyznačí 7 m od 

brankové čáry v ose středu branky bodem o průměru 22 cm.   

 

 

Branky: Rozměry - 2 m výška a 5 m šířka. Branky musí opatřeny sítěmi.  

 

 

Míč: Hraje se zásadně míčem o velikosti „3” nebo odlehčená „4“. To se týká i náhradních míčů. 

 

 

Hráči: Počet hráčů 5 + 1. Každé družstvo má nejvýše 6 (šest) hráčů, z nichž jeden musí být 

brankář. Utkání nesmí být zahájeno, pokud některé z družstev má méně než 5 (pět) hráčů. Totéž 

platí i v souvislosti s předčasným ukončením utkání pro nedostatečný počet hráčů družstva. Střídat 

je v průběhu utkání dovoleno všem hráčům napsaných v zápise, přičemž vystřídaní hráči se mohou 

opětovně zapojit do hry, tzv. hokejové střídání. 

 

 

Výstroj hráčů: Není dovoleno hrát s kopačkami s vyměnitelnými kolíky. 

 

 

Rozhodčí: Rozhodčího pro kategorii starších přípravek zajišťuje domácí družstvo. Při utkání se 

používá klasický zápis o utkání, kde se vyplňují všechny předepsané údaje (včetně střelců branek).  

 

 

Doba hry: 2x20 min.  Poločasová přestávka 15 minut.  

 

 

Hra Brankáře: Malá domů je povolena. Platí jak pro přihrávku nohou, tak pro autové vhazování.  

Kop od branky: Provádí brankář nebo hráč a to výkopem nebo vyhozením. Brankář přitom nesmí 

opustit pokutové území. Pokud brankáři při kopu od branky vypadne míč z ruky uvnitř pokutového 

území, smí jej znovu vzít do ruky a rozehrát. Hráči soupeře musí být při kopu od branky mimo 

pokutové území. Při kopu od branky (výkopem nebo vyhozením) brankář nesmí přehodit půlicí čáru 

bez doteku míče s hráčem nebo hrací plochou na vlastní polovině. Porušení tohoto pravidla se trestá 

nepřímým volným kopem (dále jen NVK). 
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Volné kopy: Vzdálenost hráčů soupeře od míče při zahrávání přímých nebo nepřímých volných 

kopů je stanoveno na 5 metrů. Současně však platí pravidlo, že při takovém kopu nesmí stát hráč 

před soupeřovým brankářem ve vzdálenosti 2 metrů, tak aby brankář měl prostor pro výkon své 

činnosti. 

 

 

Ofsajd: Toto pravidlo se neuplatňuje. 

 

 

Upozornění: V průběhu utkání je přísný zákaz vstupu rodičům hráčů na hrací plochu. 

V případě porušení bude klub trestán pokutou dle sazebníku. 

 

 

PLÁNEK HŘIŠTĚ 
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Okresní fotbalový svaz  Sokolov 
 

Boženy Němcové 1780 

356 01  SOKOLOV 

 

 

tel.  352 622 747 

fax 352 622 747 

  

e-mail: tvus@iol.cz 

internetové stránky: www.fotbal.cz  

číslo účtu: KB Sokolov 107-296980297/0100 

IČ: 22882502 
 

 
 



OJEDINĚLÁ KNIHA O OJEDINĚ-
LÝCH HRÁČÍCH.  

TATO ENCYKLOPEDIE       NEJLEP-
ŠÍCH FOTBALISTŮ OD POČÁTKŮ 
ČESKOSLOVENSKÉHO A ČESKÉ-
HO   FOTBALU UDĚLÁ RADOST 
KAŽDÉMU SKALNÍMU       FA-
NOUŠKOVI TÉTO HRY. 

VÍCE NEŽ STO MEDAILONŮ O 
HRDINECH ZELENÉHO TRÁVNÍ-
KU JE DOPLNĚNO O BOHATOU 
FOTOGRAFICKOU PŘÍLOHU. 

Cena 449,- 

VÝSLEDKY, ZÁPASY,         

OKAMŽIKY! KOMPLETNÍ 

PŘEHLED O MISTROVSTVÍ 

SVĚTA A UDÁLOSTECH      

KOLEM NĚJ.  

PUBLIKACE JE DOPLNĚNA 

MNOŽSTVÍM PROFESIO-

NÁLNÍCH FOTOGRAFIÍ. 

Cena 449,- 

e-shop: WWW.IOLYMPIA.CZ, tel.:  233 089 998, mob.: 602 387 509 

Prodej:  Nakladatelství Olympia, Havlíčkovo náměstí 2, 130 00  Praha 3 


