FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Okresní fotbalový svaz Hodonín
Adresa:
IČO:

Tyršova č. 3214/8 695 01 Hodonín
22 88 31 18

Bankovní spojení:
Variabilní symbol:

246083272/0300
číslo oddílu

Sekretariát:
Telefon:
E-mail:
Web:

Jiří Trnka– sekretář
603 556 934
ofshodonin@seznam.cz
www.ofshodonin.com

R O Z P I S
mistrovských soutěží řízených OFS Hodonín
2020/2021
Mistrovské soutěže:

Okresní přebor muži
III. muži sk. A,B,C
Okresní pohár muži
Okresní přebor dorostu
Okresní přebor starších žáků (10+1)
Okresní přebor mladších žáků (8+1)
Okresní soutěž starších žáků (10+1)
Okresní soutěž mladších žáků (8+1)

Pohárová soutěž:

Okresní pohár mužů
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Adresář členů VV OFS Hodonín:
Ing. Petr KOTÁSEK
Předseda VV OFS

Ratíškovice
M: 602 501 742

Jaroslav BÍLA
Místopředseda VV OFS

Hroznová Lhota
M: 604 201 671

Zdeněk BLAHA

Ratíškovice
M: 731 452 885

Petr BLAHA

Mutěnice
M: 607 149 672

Vojtěch BÁRTEK

Veselí n. Mor.
M: 608 629 750

Marek VAJDÍK
Zdeněk HULCKÝ

Prušánky
M: 702 968 266
Moravany
M: 777 740 119

Předsedové odborných komisí:
STK OFS Hodonín:

Zdeněk Blaha
M: 731 452 885

DK OFS Hodonín:

Marek Vajdík
M: 702 968 266

KRD OFS Hodonín:

Luboš Drozdy ml.
M: 731 226 644

Obsazovací úsek:

Lubomír Řičica MUDr.
M: 606 645 465 e.mail: krofshodonin@gmail.com

KM OFS Hodonín:

Ing. Josef Foltýn
M: 603 496 549 e.mail: josef.foltyn@tiscali.cz
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Adresy fotbalových institucí
Fotbalová asociace České republiky, Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6
ústředna: 233 029 111, e.mail: facr@fotbal.cz, web: www.fotbal.cz
registrační úsek: 233 029 122 (telefon)
Řídicí komise FAČR pro Moravu, Na Střelnici 39, PO BOX 92,779 00 Olomouc 9
sekretariát: tel. 585 203 940-1, M: 734 173 374, e.mail: sindelar@fotbal.cz
Jihomoravský krajský fotbalový svaz, Vídeňská č. 9, 639 00 Brno
Bankovní spojení: 27-5826790267/0100, IČO: 70940029
sekretariát: Josef Dvořáček: M: 777 222 170 Stanislav Schwarz: M: 734 447 990
E-mail: sekretar@jmkfs.cz Web: www.jmkfs.cz
Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39, 772 11 Olomouc 2
telefon: 585 220 241, 585 220 239 (fax) e-mail: kfsol@email.cz
Zlínský krajský fotbalový svaz, Hradská 854, 762 36 Zlín
telefon: 577 019 393, fax: 577 222 783, e-mail: lukas@kfszlin.cz
Krajský fotbalový svaz Vysočina, E.Rošického 6, 586 04 Jihlava
Telefon + fax: 567 320 657, e-mail: kfs.vysocina@seznam.cz
Moravskoslezský krajský fotbalový svaz, nám. Sv. Čecha č. 10, 702 00 Moravská Ostrava
T: 596 625 757, e-mail: janosko@mskfs.cz

Okresní fotbalové svazy v působnosti JmKFS Brno
Okresní fotbalový svaz Blansko
Rožmitálova 40, 678 01 Blansko
telefon: 516 833 231, 731 955 717
e-mail: fotbalbk@seznam.cz
předseda VV OFS: JUDr. Vladimír Kristýn
sekretář: Miloš Jarůšek

Městský fotbalový svaz Brno
Vídeňská č. 9, 639 00 Brno
telefon + fax: 542 212 675, 732 210 487
e. mail: sekretar@fotbalbrno.cz
předseda VV MěFS: Mgr. Jan Maroši
sekretář: Libor Charvát

Okresní fotbalový svaz Brno-venkov
Vídeňská č. 9 639 00 Brno
telefon: 543 254 963, M: 732 210 467
e.mail: brno-venkov@fotbal.cz
předseda VV OFS: Jan Zycháček
sekretář: Libor Charvát

Okresní fotbalový svaz Břeclav
Veslařská 1, 690 02 Břeclav
telefon + fax: 519 371 913, M: 604 604 991
mail: sekretariat@ofsbreclav.cz
předseda VV OFS: František Stejskal
sekretář: František Čermák

Okresní fotbalový svaz Znojmo
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo
telefon: 515 248 312, 728 143 021
e-mail: ofs.znojmo@tiscali.cz
předseda VV OFS: Milan Večeřa
sekretář: Roman Švarc

Okresní fotbalový svaz Vyškov
Mlýnská 10, 682 01 Vyškov
telefon + fax: 517 341 834,731 315 850
e-mail: ofs@vyskov.cz
předseda VV OFS: Ondřej Šišma
sekretář: Zdeněk Jelínek
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SEZNAM ORGANIZAČNÍCH PRACOVNÍKU
6250011 TJ Sokol
696 33

Archlebov
M: 606 050 515

Jan Šedivý, Archlebov č. 140
dakeban@email.cz

6250021

FK
696 71

Blatnice p.sv.A
M: 776 275 557

Vaněk Kamil Ing. Blatnice č. 676
vanek@sroubk.cz

6250031 Sokol
696 55

Bohuslavice
M:723 267 791
M: 602 582 834

Josef Horáček, Nádražní 7 696 55 Kyjov

6250041 TJ Družba
696 31

Bukovany
M: 603 873 037

Kamil Daněk, Bukovany č. 254
danekkkamil@seznam.cz

6250061 TJ Slovan
696 81

Bzenec
M: 731 226 644

Luboš Drozdy, Sportovní č. 1579, Bzenec
jednatel@fotbalbzenec.cz

6250071 SK
696 14

Čejč z.s.
M: 737 287 654

Radek Peš Ing. Nádražní 179, Čejč
pesradek@seznam.cz

6250741 FC
696 16

Čejkovice z.s.
M. 776 018 447

Pavel Pastorek, Malý Újezd č. 984
fccejky@seznam.cz

6250081 TJ Sokol
696 35

Dambořice z.s.
M: 723 915 930

Michal Konečný, Za humny č. 539 Dambořice
sokol.damborice@seznam.cz konecny@topgeosys.cz

6250091 SK
696 17

D. Bojanovice z.s.
M: 602 514 745

Zdeněk Osička Dlouhá č. 964 D. Bojanovice
dolbojfotbal@seznam.cz

6250101 FK
696 83

Domanín z.s.
M: 604 738 042

Petr Klempíř, Domanín č. 28
Petr.klempir@seznam.cz

6250111 FK Baník
696 03

Dubňany
M: 728 150 062

Aleš Hartman Dipl. Ing. Včelínek 1788
hartmik@seznam.cz

6250631 FC Nesyt
695 01

Hodonín z.s.
M: 607 557 693

Martin Měchura, Seifertova 12, Hodonín
marzabak@seznam.cz

6250731 FK
695 01

Hodonín z.s.
M: 775 875 202

Vlastimil Polák, Břeclavská č. 244. 691 01 M. Žižkov
fkhodonin@seznam.cz

6250121 FK
696 12

Hovorany z.s.
M: 774 701 588

Zdeněk Šurýn, Hovorany č. 579
fotbalhovorany@seznam.cz

6250131 TJ Sokol
696 63

Hr. Lhota z.s.
M: 773 957 798

Petr Lipčík, Hr. Lhota 406
sokolhroznovalhota@seznam.cz

6250181 TJ Horňácko
696 73

Hrubá Vrbka
M: 776 046 246

Stanislav Horák ml. Kuželov 144
stanislav.horak25@seznam.cz

6250141 TJ Vlast
696 48

Ježov z.s.
M: 731 452 747,

Miroslav Ryba, Ježov č. 50
miroslavryba@seznam.cz

pepa.josefhoracek@seznam.cz
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6250151 TJ Sokol
696 64

Kněždub z.s.
M: 724 171 308

Libor Grabec, Kněždub č. 254
starosta.knezdub@centrum.cz

6250161 Sportovní klub Kozojídky z.s.
696 63
M: 777 942 870

Viktor Kolůch, Kozojídky č. 1,
koluch@acsteel.cz

6250171 SK
696 51

Kostelec z.s.
M: 737 149 482

Břetislav Junášek Mgr., Kostelec č. 58
junasek@seznam..cz

6250751 FC
697 01

Kyjov 1919
M: 731 452 857

Rostislav Řihák, (PO BOX 4) Kyjov
sekretar@fckyjov1919.cz

6250781 FC
696 72

Lipov
M: 602 783 183

Zdeněk Maňák, Lipov č. 84
podlahymanak@sendme.cz

6250761 TJ Sokol
696 76

Louka z.s.
M: 606 763 698

Kolacia Libor Ing. Louka č. 40
kolacial@seznam.cz

6250701 TJ FK Sokol
696 39

Lovčice z.s.
M: 732 967 396

Jiří Krška, Lovčice č. 359
fk.lovcice@seznam.cz

6250201 TJ Baník
696 18

Lužice z.s.
M: 602 757 611

Josef Staněk, Česká 1 , Lužice
stanek@lutes.cz

6250211 TJ
696 19

Mikulčice z.s.
M: 606 155 229,

Jaromír Kazík, Velkomoravská 328, 696 18 Lužice
jaromír.kazik@centrum.cz

6250221 FK
696 05

Milotice z.s.
M: 728 922 102

Radek Kundrata, Záfaří č. 319 Milotice
fkmilotice@seznam.cz

6250231 TJ Slavoj
696 50

Moravany z.s.
M: 602 620 775

Miroslav Zbořil Ing, Moravany č. 171
zborilmirek@seznam.cz

6250241 FC
696 85

Mor. Písek z.s.
M: 797 630 027

Petr Štepaník, J.Volkra č. 1256, Bzenec
fcmoravskypisek@seznam.cz

6250251 FK
696 11

Mutěnice
M: 607 149 672

Petr Blaha, ul. Nová č. 868
pe.blaha@seznam.cz

6250261 TJ Moravia
696 36

Násedlovice
M: 776 294 990,

Richard Dobeš, Násedlovice č. 146
dobesrisa@seznam.cz josef.lojan@apinvesting.cz

6250271 Fotbalový klub Nová Lhota
696 74
M: 777 713 463

Petr Fusek Ing., N. Lhota č. 350 696 74 Velká n. Vel.
petfusek@gmail.com

6250281 TJ Sokol
696 37

Nenkovice
M: 602 780 071

Jaroslav Kučera Ing., Nenkovice 227
nenkovice@seznam.cz

6250291 TJ Sokol
696 65

Petrov
M: 603 873 447

Ladislav Krůtil Ing., Petrov č. 530
ladislav.krutil1985@seznam.cz

6250301 SK Podlužan
696 21

Prušánky z.s.
M: 603 783 170

Zbyněk Hromek, 696 21 Prušánky 621
hromekz@seznam.cz
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6250311 TJ Sokol
696 67

Radějov z.s.
M: 605 976 915

Miroslav Monček, Přívoz 1426, 696 81 Bzenec
moncekmir@seznam.cz

6250321 FK Baník
696 02

Ratíškovice
M: 737 712 304

Jan Toman, Družstevní č. 1112, Ratíškovice
fkbanik@post.cz

6250331 TJ Slavoj
696 01

Rohatec
M: 773 104 082

Erik Chalupa, Budovatelská 42
slavoj.rohatec@email.cz

6250341 TJ Sokol
697 01

Sobůlky z.s.
M: 777 070 786

Petr Vyhňák, Sobůlky 697 01 Kyjov
petrvyhnak@seznam.cz

6250351 TJ
696 16

St. Poddvorov
M: 725 438 983

Miroslav Rabušic, St. Poddvorov č. 121
tj.starypoddvorov@email.cz

6250381 Sokol

Strážovice z.s.
M: 604 111 204

Zbyněk Válka Mgr. Za stadionem 1165, Kyjov
zbynekvalka@seznam.cz

6250371 TJ Jiskra
696 62

Strážnice
M: 731 362 394

Lubomír Botek, Rumunská č. 1127
rencabotkova@seznam.cz

6250391 FK
696 71

Suchov
M: 723 149 362

Jaroslav Švrček, Suchov č. 124, 696 71 Blatnice
jaroslav.svrcek@seznam.cz

6250401 SK Spartak
696 04

Svatobořice z.s.
M: 775 991 190,

Kamil Maršálek, Hlavní č. 84, Svatobořice
spartaksm@seznam.cz

6250411 Sportovní klub Sudoměřice z.s.
696 66
M: 777 277 714

František Mikéska, Sudoměřice 435
sk.sudomerice@seznam.cz

6250771 TJ Baník
696 13

Šardice z.s.
M: 773 000 504

Josef Foltýn ml. Šardice č. 835
fola5@seznam.cz

6250451 TJ Sokol
696 84

Těmice z.s.
M: 604 424 111

Petr Rachvala, Těmice č. 306
rachvalapetr@seznam.cz

6250461 TJ Sokol
696 63

Tv. Lhota z.s.
M: 777 563 579

Rudolf Tomík, Tv. Lhota č. 235,
tomikrudolf@seznam.cz

6250471 SK
696 34

Uhřice
M: 728 259 641,

Josef Mokrý, Uhřice č. 44
ozywet@email.cz

6250481 SK
696 06

Vacenovice z.s.
M: 731 452 824,

Marian Steinhübel, Jezérka č. 452 Vacenovice
skmogul@centrum.cz

6250491 TJ Kordárna
696 74

Velká nad. V.
M: 606 763 711,

Rostislav Machálek, Velká nad Veličkou. č. 548
machalekr@kordarna.cz

6250501 FC
698 01

Veselí nad M. z.s.
M: 739 276 470

Jaroslav Trbušek, U stadionu 1339, Veselí n. M
trbusekjaroslav@seznam.cz

6250511 TJ KEN
698 01

Veselí nad M. z.s.
M: 721 225 680,

Květoslav Polášek, Crhounkova č. 150
tjken@seznam.cz polasek.kvetos@seznam.cz
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6250521 TJ Sokol
697 01

Věteřov
M: +421 948 590 777

Zuzana Poláčková, Veternicová 8, 841 05 Bratislava
tjsokolveterov@gmail.com zuz.pola@gmail.com

6250531 TJ Sokol
696 41

Vlkoš z.s.
M: 736 625 728

Roman Lunga, Skoronice č. 92
LenkaLungova@seznam.cz

6250541 SK Agro
696 61

Vnorovy z.s.
M: 775 024 231

Marek Janoušek, Dolina č. 584, Vnorovy
hariguti@seznam.cz

6250551 FC
696 42

Vracov z.s.
M: 724 002 327

Jiří Kudlík, B. Němcové č. 668, Vracov
jiri.kudlik@seznam.cz

6250561 TJ Sokol
696 48

Vřesovice
M: 731 457 670

Libor Pazdera, Vřesovice č.171, 696 48 Ježov
pazderal@seznam.cz

6250571 TJ Kovo
696 32

Ždánice z.s.
M: 604 268 740

Petr Ruban, Ždánice, Malá strana 786
kovozdanice@seznam.cz

6250581 TJ Sokol
696 49

Žádovice z.s.
M: 737 789 073,

Jiří Bystřický Ing, Žádovice č. 87
j.bystricky@seznam.cz

6250591 SK
696 34

Žarošice
M: 724 281 561

Dušan Adamec, Žarošice č. 224
starosta@zarosice.cz adamec@emp-slavkov.cz

6250601 TJ Sokol
696 37

Želetice z.s.
M: 724 974 791

František Marada Ing. Želetice č. 179
sokol.zeletice@centrum.cz

6250611 TJ Sokol

Žeravice

Pavel Soukup, Žeravice č. 362

M: 724 130 320

soukup.362@seznam.cz

6240251 TJ Sokol

Kobylí z.s.
M:

Michal Zich, Ant. Slavíka 17, Brno 602 00
ZichM@seznam.cz; info@fotbalkobyli.cz

6240431 TJ Slavoj

Podivín
M: 603 785 341

Bronislav Krška, Revoluční 565, 691 45 Podivín
krskab@tiscali.cz

6240201 TJ Sokol

Charvatská Nová Ves
603 287 653

Jaroslav Votava Ing. S:K:Neumana 9 690 06 Břeclav
jara.votava@seznam.cz; jan.fabicovic@seznam.cz

696 47

Termíny jednání STK a DK
STK – zpravidla každou středu v soutěžním období v 8.30 hod. Hodonín, ul. Tyršova č. 8
DK – zpravidla každou středu v soutěžním období od 16:00 hod. na OFS
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Textová část
I. Všeobecná ustanovení
Článek 1 – Řízení soutěží
1. Rozpis soutěží OFS Hodonín pro soutěžní ročník 2020/2021 (dále jen „tento rozpis“) vydává VV OFS v
souladu s § 6 čl. 1a 2 SŘF FAČR.
2. Soutěže zabezpečuje VV OFS a přímo je řídí STK.
3. Rozhodnutí o případném odložení celého kola mistrovských soutěží si vyhradil VV OFS
Článek 2 – Pořadatelský klub a změna pořadatelství
1. Pořadatelem soutěžního utkání je to družstvo, které je v rozlosování příslušné části mistrovských soutěží
(podzimní a jarní část) nebo v rozlosování Okresního poháru FAČR 2019/2020 uvedeno na prvním místě
(dále jen „pořadatelský klub“).
2. STK může povolit sehrání mistrovských utkání v opačném pořadí, než je uvedeno v rozlosování
soutěžního ročníku (tzv. změna pořadatelství).
3. O změnu pořadatelství požádá klub prostřednictvím IS FAČR, 17 dnů před stanoveným termínem utkání
s tím, že poplatek za schválení změny činí 200 Kč. Žádost o změnu pořadatelství musí být opatřena
souhlasem soupeře. V odůvodněných případech může STK změnu pořadatelství schválit i při nedodržení
stanovené lhůty, ale poplatek za schválení změny v tomto případě činí 400 Kč. O rozhodnutí ve věci změny
pořadatelství, ať kladném nebo záporném, bude STK vždy informovat vhodným způsobem oba kluby.
Článek 3 – Účastníci soutěží
1. Jednotlivá družstva jsou na základě přihlášky do soutěží OFS zařazena podle své výkonnosti (kategorie
dospělých) a věkové kategorie (žáci, přípravka) do příslušných soutěží v působnosti OFS.
2. Zařazení jednotlivých družstev je uvedeno v rozlosování mistrovských soutěží dospělých, dorostu a žáků,
které tvoří přílohy tohoto rozpisu. Zařazená družstva přitom musí splňovat podmínky stanovené SŘF,
Pravidly fotbalu a tímto rozpisem.
3. Kluby, jejichž družstva jsou účastníky mistrovských soutěží OFS, jsou povinny vyslat svého zástupce na
oficiální akce pořádané OFS, zejména pak na losovací aktiv klubů k přidělení losovacích čísel, VH OFS,
semináře s předsedy jednotlivých klubů a podobně. Případná neúčast zástupce klubu bude postižena
pořádkovou pokutou ve výši 1000,- Kč.
Článek 4 – Předpisy FAČR a úřední tiskovina OFS
1. Při konání a v souvislosti s konáním jednotlivých utkání, na které se vztahuje tento rozpis, se postupuje
podle platné legislativy FAČR, zejména pak podle SŘF, Pravidel fotbalu a tohoto rozpisu včetně jejich změn
a doplňků.
2. Veškeré zprávy a rozhodnutí OFS a příslušných komisí budou zveřejněny prostřednictvím úředních zpráv
OFS a prostřednictvím úřední desky v IS FAČR.
3. Informace vztahující se k soutěžím OFS uvedené ve zprávě OFS a na úřední desce IS FAČR a na
internetových stránkách OFS mají závaznost úředních zpráv.
4. Komunikace mezi OFS, odbornými komisemi a kluby je umožněna prostřednictvím IS FAČR, e.-mailu
popř. doporučené pošty. V případě zasílání e-mailem vyžadujte potvrzení o přijetí a přečtení dané zprávy.
Článek 5 – Termíny a začátky utkání
1. Povinnosti klubů týkající se hlášení mistrovských utkání, jejich termínů, začátků a nástupů družstev jsou
upraveny v § 8, bod 1-3 SŘF.
2. Termínová listina s úředními začátky soutěžních utkání pro podzimní část soutěžního ročníku 2020/21 je
vyvěšena na úřední desce a byla doručena všem oddílům. Pro jarní část soutěžního ročníku bude
termínová listina uveřejněna ke konci podzimní části SR 2020/21 ve zprávě OFS a úřední desce FAČR.
3. Pořadatelské kluby vyplní hlášenky v IS FAČR do termínu 29. 7. 2020 pro kategorie mužů, dorostu a
žáků.
Pro jarní část bude termín upřesněn formou úřední zprávy.
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5. Mistrovská utkání dospělých a dorostu mohou začínat nejdříve v 10.00 hod. STK výjimečně povolí
sehrání mistrovského utkání dorostu se začátkem nejdříve v 08.00 hod., ale pouze tehdy, doloží-li žádající
klub souhlas soupeře.
6. Dorostenecké předzápasy začínají nejpozději 2 hodiny a 15 minut před stanoveným začátkem
následujícího utkání.
7. Mistrovská utkání žáků mohou začínat nejdříve v 09.00 hod. STK zásadně neschválí začátky mistrovských
utkání žáků dříve než v 09.00 hod. nebo začátky stanovené na nedělní odpoledne (vyjma předzápasu)
8. Žákovské předzápasy starších žáků začínají nejpozději 1 hodinu 45 minut před stanoveným začátkem
následujícího utkání, předzápasy mladších žáků začínají nejpozději 1 hodinu 30 minut před stanoveným
začátkem následujícího utkání.
9. O čerpání čekací doby platí ustanovení § 49 SŘF.
10. Bude-li soutěžní utkání zahájeno po uplynutí čekací doby, musí klub, z viny jehož družstva k zahájení
utkání po čekací době došlo, zaslat STK písemné vyjádření s uvedením důvodů zahájení soutěžního utkání
po uplynutí čekací doby. Své vyjádření příslušný klub doručí STK do 48 hodin po skončení daného utkání.
Zástupce klubu se následně může zúčastnit nejbližšího jednání STK osobně, kde může písemné vyjádření
klubu doplnit o další skutečnosti. V případě, kdy klub vyjádření ve stanoveném termínu nezašle, uloží mu
STK pořádkovou pokutu do výše 1000,- Kč
11. Nebude-li soutěžní utkání sehráno z důvodu nenastoupení jednoho z družstev k danému utkání, musí
klub, jehož družstvo se k utkání nedostavilo, doručit STK písemné vyjádření k nedostavení se k soutěžnímu
utkání s uvedením důvodů nedostavení, a to do 48 hodin po stanoveném termínu příslušného soutěžního
utkání. Zástupce klubu se následně může zúčastnit nejbližšího jednání STK osobně, kde může písemné
vyjádření klubu doplnit o další skutečnosti. V případě, kdy klub vyjádření ve stanoveném termínu nezašle,
uloží mu STK pořádkovou pokutu do výše 1000,-Kč.
12. Jestliže se družstva dohodnou na náhradním termínu, uvedou tuto svoji dohodu do IS FAČR. STK
následně tuto dohodu, pokud bude odpovídat jiným ustanovením RS OFS, schválí.
Jestliže se družstva dohodnou na náhradním termínu utkání, který bude předcházet nejbližšímu
zasedání STK, je pořadatelský oddíl povinen oznámit tuto dohodu e. mailem sekretariátu OFS do 10:00
hod. nejbližšího pracovního dne.
13. V případech, kdy nebude soutěžní utkání z vyšší moci sehráno nebo bude z tohoto důvodu přerušeno
nebo předčasně ukončeno, postupuje se podle § 60, bod 3 SŘF. Zúčastněná družstva jsou povinna
dohodnout se prostřednictvím vedoucích družstev na náhradním termínu. V případě, že se družstva na
náhradním termínu utkání nedohodnou, uvede rozhodčí do Zápisu o utkání návrhy konkrétních termínů a
začátků utkání ze strany obou družstev a tyto návrhy potvrdí vedoucí obou družstev.
15. Oddíl, který žádá o přeložení utkání z důvodu nemoci hráčů, musí předložit žádost + nejméně sedm
samostatných lékařských potvrzení o nemoci hráčů příslušného družstva (u ml. žáků 4). Případné zranění
hráčů není považováno za nemoc a nebude započítáno.
Článek 6 – Změny termínů, hřiště a začátků utkání
1. Pokud pořadatelskému klubu následně nevyhovuje termín nebo začátek mistrovského utkání uvedený v
hlášence a hodlá dané utkání sehrát v příslušném víkendu podle termínové listiny, ale v jiný den nebo
začátek, je povinen tuto změnu zadat v IS FAČR a to nejpozději 17 dnů před stanoveným termínem utkání
(poplatek 200,-Kč).
Družstva jsou dále oprávněna po vzájemné dohodě a souhlasu řídícího orgánu soutěže odehrát svá utkání
mimo stanovený termín uvedený v termínové listině (např. všední dny neuvedené v TL kromě pátku, svátky
atd.). Dohoda družstev o změně termínu utkání musí být vložena do IS FAČR nejpozději 17 dnů (poplatek
200,-Kč) před původně stanoveným termínem utkání. V odůvodněných případech může STK schválit
dohodu družstev o změně termínu nebo změně místa utkání při nedodržení lhůty 17 dnů. Dohoda družstev
a souhlas řídícího orgánu soutěže dle předchozí věty musí být proveden vždy prostřednictvím
elektronického informačního systému (poplatek 400,- Kč při změně 16-10 dnů před stanoveným termínem
utkání, poplatek 600,- Kč při změně termínu menší než 9 dnů před stanoveným termínem utkání). Tuto
změnu jsou oddíly povinny zadat jednak v IS FAČR ale i oznámit tel. nebo e. mailovou poštou sekretariátu
OFS a předsedovi STK OFS.
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2. Všechna výše uvedená ustanovení o změnách termínů, hřišť a začátků mistrovských utkání platí pro
všechny věkové kategorie s výjimkou soutěží žáků, kdy STK zásadně neschválí změnu termínu a začátku na
nedělní odpoledne, i kdyby byla doložena souhlasem soupeře a pokud se nejedná o předzápas mužů nebo
pozápas dorostu popř. žáků.
3. Pokud STK změnu termínu nebo začátku uplatněného podle bodů 1. tohoto článku neschválí, vyrozumí o
této skutečnosti vhodným způsobem příslušné kluby. V případě schválení bude změna zaznamenána v IS
FAČR.
4. STK má právo na základě odůvodněné žádosti pořadatelského nebo hostujícího klubu, nedojde-li
předtím k oboustranné dohodě, nařídit soutěžní utkání na jakýkoli jiný termín, než ten, který je uveden v
hlášence. Přitom však STK musí dbát na to, aby nebyla narušena regulérnost soutěže. Za nařízení termínu
uhradí klub, který o nařízení požádal, poplatek dle bodu 1 tohoto článku v závislosti na charakteru
požadované změny.
5. Sehrání mistrovského utkání mimo termín nebo začátek uvedený v hlášence nebo mimo termín nebo
začátek schválený STK na základě předchozí žádosti a nebo sehrání mistrovského utkání na hrací ploše,
která nebyla STK schválena, bude považováno za svévolné přeložení mistrovského utkání s možnými
disciplinárními důsledky.
6. K zajištění regulérnosti jednotlivých soutěží může STK stanovit pro některá mistrovská utkání jednotné
termíny a začátky i s případným vyloučením čekací doby (jedná se zejména o závěrečná dvě kola
mistrovských soutěží).
8. Hracími dny dle příslušné termínové listiny se rozumí PA navečer 17:00 a více, (večer při umělém
osvětlení), dále pak SO a NE. Jinak pouze po vzájemné dohodě oddílů.
Článek 7 – Místa utkání
1. Jednotlivá mistrovská utkání mohou být uskutečněna pouze v areálech klubů a na hracích plochách,
které jsou schváleny STK.
2. Schválenými areály klubů (dále jen „areály“) jsou pro soutěžní ročník 2020/21 pouze ty areály, pro které
mají pořadatelské kluby od STK schváleny Řády pořadatelské služby (dále jen „ŘPS“), když datum jejich
schválení nesmí být starší než 1.7.2014. Využívá-li pořadatelský klub pro konání svých mistrovských utkání
více areálů, musí mít ŘPS zpracován a schválen pro každý areál samostatně. Nově příchozí fotbalové kluby,
které dosud neměly v rámci OFS Hodonín zařazeno žádné družstvo, předloží ŘPS a plánek areálu. Nově
příchozí kluby z jiného OFS předloží ŘPS a plánek areálu potvrzený příslušným OFS.
3. STK schválenými hracími plochami jsou pouze ty hrací plochy, které se nacházejí ve schválených areálech
a jsou zakresleny v pláncích těchto areálů.
4. STK schválené areály a hrací plochy pro soutěžní ročník 2020/21 jsou evidovány na STK OFS.
5. Neschválené areály budou STK schváleny na základě písemné žádosti pořadatelského klubu, jejíž
součástí musí být:
a) prohlášení pořadatelského klubu (jedno vyhotovení), že příslušný areál splňuje požadavky pro konání
fotbalových utkání uvedené v SŘF, Pravidlech fotbalu a v rozpisu soutěží,
b) Řád pořadatelské služby v jednom vyhotovení
c) plánek areálu v jednom vyhotovení, který musí být opatřen razítkem a podpisem funkcionáře územně
příslušného OFS na znamení, že se údaje v plánku shodují se skutečností.
6. Hodlá-li pořadatelský klub v odůvodněných případech sehrát mistrovské utkání v jiném areálu nebo na
jiné hrací ploše, postupuje se stejně jako v článku 6, bod 1 RS OFS.
7. Požadavky na vybavení areálů a hracích ploch v soutěžích OFS se řídí dle znění § 45-46 SŘF a následně
také takto:
a) kryté lavičky pro členy družstev oddělené od hlediště a skýtající sezení pro 5 osob, přičemž jedno místo
na sezení má mít šířku 0,5 m (v případě, kdy bude mít družstvo v konkrétním utkání více jak 7 příslušníků
družstva, kteří mají právo sedět na lavičce pro členy družstva, a lavičky nebudou mít dostatečnou kapacitu,
je pořadatelský klub povinen zajistit odpovídající sezení i pro další členy družstva. (v případě nutných
stavebních úprav může STK udělit pro soutěžní ročník 2019/20 výjimku na vzdálenost mezi lavičkami),
b) hrací plocha připravená v souladu s Pravidly fotbalu (včetně vyznačení technické zóny) s upřesněním
uvedeným v písmenu c) tohoto bodu,
c) pevné ohrazení kolem hrací plochy s tím, že toto pevné ohrazení nebo jiné pevné překážky (např. lavičky
pro členy družstev, betonové nebo kamenné zídky nebo stupně pro diváky, vyvýšené obrubníky kolem
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hrací plochy, odtokové kanály snížené oproti terénu) musí být z důvodu bezpečnosti všech aktérů utkání
ve vzdálenosti minimálně 2 metry od pomezních i brankových čar,
d) samostatná šatna pro hostující družstvo, která musí být dostatečně velká, čistá, řádně osvětlená, v
chladných dnech vytápěná, uzamykatelná a přístupná u soutěží dospělých minimálně 45 minut před
stanoveným začátkem utkání (u soutěží mládeže minimálně 30 minut před stanoveným začátkem utkání),
e) samostatná šatna pro rozhodčí splňující podmínky podle písmene d) tohoto bodu sloužící výhradně
rozhodčím, popř. DS a navíc vybavená stolem a minimálně čtyřmi židlemi,
f) koupelna s teplou a studenou vodou a WC splňující hygienické požadavky dle obecně závazných právních
předpisů, nejlépe samostatně oddělené,
g) řádné vybavení pro poskytnutí první pomoci (lékárnička, nosítka).
h) Pořadatelský klub odpovídá za řádné provedení revizí elektrických, popř. plynových zařízení, která jsou
součástí areálu.
8. V případě, kdy bude kolem části hrací plochy pevné ohrazení chybět, zajistí pořadatelský klub:
a) organizačním opatřením to, že diváci nebudou vpuštěni do míst kolem hrací plochy, kde pevné ohrazení
chybí, nebo
b) nahradí chybějící pevné ohrazení provizorním ohrazením (např. přenosným zábradlím nebo zřetelně
viditelnou páskou) tak, aby bylo jednoznačné, kde je hranice mezi prostorem hřiště a prostorem hlediště
(přitom platí, že provizorní ohrazení musí být umístěno ve vzdálenosti minimálně 2 metry od pomezních i
brankových čar).
9. Soutěžní utkání OFS, které hodlá klub sehrát na hrací ploše s umělým povrchem třetí a vyšší generace se
řídí § 3, bodem 1 a 2 přílohy číslo 1. SŘF.
10. „Utkání při umělém osvětlené je možno hrát po dohodě soupeřů a po schválení STK, při splnění
následujícího paragrafu SŘF. § 18 SŘF – Osvětlení. V případě použití umělého osvětlení při soutěžních
utkáních musí jejich intenzita, pokud není stanovena rozpisem soutěží, vyhovovat ČSN EN 12193 dle
příslušné kategorie, přičemž je vždy nutno doložit řádný protokol o intenzitě osvětlení.
11. Pro určení konkrétní hrací plochy, na které bude mistrovské utkání sehráno, je závazné pořadí hracích
ploch tak, jak je uvedeno v hlášence mistrovských utkání ve sloupci „hrací plocha“ u každého konkrétního
mistrovského utkání. Mistrovské utkání musí být sehráno na té hrací ploše, která je uvedena v hlášence u
konkrétního mistrovského utkání na prvním místě. Pouze v případě její nezpůsobilosti, o které rozhoduje
výhradně rozhodčí, se mistrovské utkání sehraje na té hrací ploše, která je v hlášence uvedena u každého
konkrétního mistrovského utkání ve sloupci „hrací plocha“ jako druhá v pořadí, pokud není také
nezpůsobilá. Stejný postup platí i v případě, že má pořadatelský klub v hlášence u konkrétního
mistrovského utkání uvedenu i třetí nebo další hrací plochu.
12. Má-li pořadatelský klub v areálu více hracích ploch se stejným povrchem, které chce pro mistrovská
utkání využívat, musí v hlášenkách (IS ve sloupci hrací plocha) identifikovat každou z nich tak, aby byla
vyloučena jejich případná záměna.
13. U mistrovských utkání žáků musí být v hlášenkách ve sloupci „hrací plocha“ povinně na první pozici
uvedena hrací plocha s travnatým povrchem nebo umělou trávou třetí a vyšší generace, pokud ji má
pořadatelský klub k dispozici.
14. S přihlédnutím k počasí neplatí ustanovení bodů 10. a 12. tohoto článku v období od soboty 10.10.2020
do pondělí 5.4.2021, kdy o skutečnosti, na které hrací ploše z těch, které jsou v hlášence ve sloupci „hrací
plocha“ u konkrétního mistrovského utkání uvedeny, rozhodne pořadatelský klub bez ohledu na jejich
pořadí v hlášence. Pro případ, kdy bude hrací plocha stanovená pořadatelským klubem ke hře nezpůsobilá,
je pořadatelský klub povinen připravit i další hrací plochu nebo hrací plochy, které má u daného
konkrétního mistrovského utkání v hlášence ve sloupci „hrací plocha“ uvedeny, když o jejich případné
nezpůsobilosti rozhoduje jedině a s konečnou platností rozhodčí.
15. Pořadatelské kluby nemohou do svých hlášenek uvádět takové hrací plochy nacházející se mimo areály
klubů, které nejsou vybaveny minimálně:
a) krytými lavičkami pro členy družstev oddělenými od hlediště a skýtajícími sezení pro 7 osob ( dle čl. 7
odst.7a RS OFS)
b) pevným ohrazením alespoň části hrací plochy s tím, že pro případy, kdy u části hrací plochy bude pevné
ohrazení chybět platí postup podle bodu 8. tohoto článku,
c) samostatnými šatnami zvlášť pro rozhodčí a hráče hostujícího klubu, které budou v chladných dnech
vytápěné,
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d) WC splňující hygienické požadavky dle obecně závazných právních předpisů.
Výše uvedené zásady platí i v těch případech, kdy se rozhodčí a obě družstva budou před a po utkání
převlékat v šatnách nacházejících se v areálu klubu.
16. Zásady uvedené v bodu 15. tohoto článku pod písmeny a) a b) platí i pro další hrací plochy nacházející
se přímo v areálu klubu. Zpravidla se jedná o náhradní hrací plochy s méně kvalitním travnatým či
pískovým nebo škvárovým povrchem.
Článek 8 – Povinnosti pořadatelského klubu a hostujícího družstva
1. Veškeré povinnosti pořadatelského klubu související s konáním utkání jsou uvedeny v § 45-46 SŘF.
2. Pořadatelský klub je kromě povinností uvedených v SŘF dále povinen zejména:
a) zajistit, aby funkci hlavního pořadatele vždy vykonávala osoba starší 18 let,
b) zajistit na utkání účast kvalifikovaného zdravotníka nebo lékaře a obsluhu nosítek,
c) zajistit vhodným organizačním opatřením bezpečný příchod a odchod aktérů utkání (rozhodčích a
příslušníků družstev) na hrací plochu a z hrací plochy do šaten,
d) mít k dispozici funkční píšťalku, praporky pro asistenty rozhodčího, žlutou a červenou kartu a
standardizované tiskopisy zápisů (viz bod 1. článku 11 tohoto rozpisu),
e) mít k utkání připraveny minimálně tři míče odpovídající Pravidlům fotbalu (v žákovských soutěžích tři
míče odpovídající dané kategorii dle SŘF), které hlavní pořadatel předá rozhodčímu ke kontrole nejpozději
20 minut před stanoveným začátkem utkání,
f) mít k dispozici tabulky s čísly pro střídání hráčů, které budou během utkání umístěny mezi lavičkami pro
členy družstev, když velikost čísel uvedených na tabulkách musí být nejméně 25 cm,
g) zajistit pro rozhodčí v poločasové přestávce vhodné občerstvení při respektování hygienických zásad
h) po uplynutí řádné hrací doby v prvním i druhém poločasu každého soutěžního utkání vypnout v areálu
časomíru,
i) určit prostor k parkování dopravních prostředků rozhodčích a delegáta svazu a následně zajistit
bezpečnost těchto dopravních prostředků v případě, že je rozhodčí a delegát svazu do určeného prostoru
umístili,
j) zajistit v soutěžních utkáních signalizaci délky nastavení doby hry pomocí tabulek s čísly pro střídání
hráčů,
l) zajistit na své náklady přepravu rozhodčích, delegáta svazu a hostujícího družstva (pokud o to požádají
hlavního pořadatele) mezi areálem klubu a hrací plochou v těch případech, kdy se hrací plocha, na které
bude soutěžní utkání sehráno, nachází mimo areál klubu, ale rozhodčí a obě družstva se budou převlékat v
šatnách umístěných v areálu klubu,
3. Povinnosti hostujícího družstva související s konáním utkání jsou uvedeny v § 47 SŘF.
4. Počet pořadatelů, kteří musí být starší 18 let, se v soutěžích OFS stanovuje v tomto minimálním počtu
(nepočítaje v to hlavního pořadatele):
a) 5 osob u dospělých,
b) 3 osoby u soutěží mládeže.
c) Pořadatelé musí být označeni výrazným a nezaměnitelným způsobem. (u hlavního pořadatele se
doporučuje jiné, ale viditelné označení)
5. Před utkáním určí hlavní pořadatel pořadatele, který bude před, v průběhu a po skončení utkání k
dispozici rozhodčímu (rozhodčím). Tento pořadatel před začátkem obou poločasů doprovodí rozhodčí na
hrací plochu, ze které je po skončení obou poločasů doprovodí do šatny (setká se s rozhodčími již na hrací
ploše). V poločasové přestávce bude přítomen u šatny rozhodčích, v průběhu obou poločasů se bude
nacházet mezi lavičkami pro příslušníky družstev. Počet pořadatelů se nemění.
6. Pro areály, které pořadatelský klub pro konání svých soutěžních utkání využívá, musí mít zpracován a od
STK schválen Řád pořadatelské služby (dále jen ŘPS“). Přílohou každého ŘPS musí být ze strany územně
příslušného OFS ověřený plánek areálu. V plánku areálu musí být minimálně:
a) schématický nákres polohy hrací plochy nebo hracích ploch v areálu se nacházejících včetně jejich
rozměrů (nachází-li se v rámci areálu více hracích ploch, musí být tyto hrací plochy číselně označeny),
b) zakreslení pevného ohrazení, je-li kolem hrací plochy nebo její části vybudováno,
c) umístění šaten pro rozhodčí a jednotlivá družstva,
d) umístění laviček pro členy družstev u jednotlivých hracích ploch,
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e) pozice hlavního pořadatele a rozmístění ostatních pořadatelů během konání utkání s tím, že jejich
pozice jsou označeny čísly,
f) vyznačena trasa odchodu aktérů utkání z hrací plochy (hracích ploch) do šaten pro rozhodčí a jednotlivá
družstva.
7. Dojde-li ke změně údajů ve schváleném ŘPS nebo ke změně dispozic uvedených v plánku areálu, je
pořadatelský klub povinen neprodleně vypracovat nový ŘPS nebo nový plánek areálu a zaslat jej STK ke
schválení.
8. Na žádost rozhodčího nebo delegáta svazu musí pořadatelský klub předložit schválený ŘPS spolu s
příslušným plánkem areálu. Nebude-li rozhodčímu nebo delegátovi svazu předložen ŘPS, který byl ze
strany STK schválen 1.7.2014 a později, nebo bude-li rozhodčím nebo delegátem svazu zjištěn podstatný
rozpor mezi skutečností a údaji uvedenými v ŘPS nebo plánku areálu, uvede tuto skutečnost delegát svazu
do Zprávy delegáta svazu (nebude-li na utkání přítomen delegát svazu, pak tuto skutečnost uvede rozhodčí
do Zápisu o utkání).
9. Nesplnění povinností pořadatelského klubu, popř. hostujícího družstva postihne STK udělením
pořádkové pokuty do výše 10.000,- Kč dle závažnosti provinění.
Článek 9 – Věkové kategorie
1. Věkové kategorie v soutěžích mládeže se v návaznosti na znění § 2 SŘF (mládež a ženy) stanovují pro
soutěžní ročník 2020/2021 takto:
a) v soutěžích mladších žáků smí startovat hráči narození od 1.1.2008 a mladší,
a hráčky narozené od 1.1.2007 a mladší,
b) v soutěžích starších žáků smí startovat hráči narození od 1.1.2006 a mladší,
a hráčky narozené od 1.1.2005 a mladší,
c) v soutěžích dorostu smí startovat hráči narození od 1.1.2002 a mladší,
2. Nastoupení hráčů ve vyšších věkových kategoriích se řídí podle § 4 bod 1 SŘF (mládež a ženy).
Článek 10 – Podmínky účasti v soutěžích OFS Hodonín
1. Všichni startující hráči musí být řádně registrováni podle Registračního řádu FAČR. Za hráče se pro účely
tohoto článku rozpisu považuje i náhradník uvedený v Zápisu o utkání (dále jen „ZoU“).
2. Nastoupení hráčů, kteří jsou občany cizího státu, se v soutěžním utkání řídí podle § 34 SŘF.
3. Každý klub musí mít k dispozici podepsaná prohlášení ve znění dle § 37,bod 1-3 SŘF. (lékařská prohlídka)
4. Družstva toho klubu, který do 30.6.2021 neuhradí veškeré finanční závazky vůči OFS a ostatním klubům,
nemusí být zařazena do následujícího soutěžního ročníku.
5. Každé družstvo musí mít na utkání vedoucího družstva (povinnosti SŘ FAČR § 30). Vedoucí družstva je
povinen mít k dispozici aktuální Listinu hráčů, která slouží jako náhrada za registrační průkazy. Tuto listinu
je oddíl povinen předkládat na vyžádání rozhodčímu utkání nebo soupeři. Za nesplnění této povinnosti
postihne STK provinivší se klub pořádkovou pokutou do výše 10.000,- Kč
Článek 11 – Zápis o utkání
1. Záznamem o průběhu utkání je zápis o utkání. K vyplnění zápisu o utkání poskytuje organizátor utkání
rozhodčímu utkání potřebné vybavení, zejména výpočetní techniku s internetovým připojením.
2. Zápis o utkání se pořizuje přímo ve specializované aplikaci elektronického informačního systému pro
zpracování elektronického zápisu o utkání.
3. O každém soutěžním utkání se pořizuje Zápis o utkání (dále jen „ZoU“) v informačním systému FAČR, viz.
§ 9, bod 1-5 SŘF. Čísla hráčů musí být napsána v číselné posloupnosti vzestupně (zvlášť základní sestava a
zvlášť náhradníci), s výjimkou brankáře, který musí být uveden na prvním místě. Rozhodčí má za povinnost
před utkáním zkontrolovat nejen výstroj hráčů, ale také čísla u všech hráčů uvedených v ZoU.
4. Aplikaci pro zpracování elektronického zápisu o utkání je oprávněn obsluhovat pouze administrátor
členského klubu s právy zápisu o utkání a delegované osoby. Do zápisu o utkání není oprávněna zasahovat
žádná další osoba.
5. Pokud technické nebo jiné podmínky nedovolují zpracování zápisu o utkání v elektronickém
informačním systému, vyplní se tištěný formulář zápisu o utkání ručně a do elektronického informačního
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systému bude převeden dodatečně organizátorem utkání, který odpovídá za doručení písemného zápisu
o utkání řídícímu orgánu soutěže.
6. Nezpracuje-li klub zápis o utkání v elektronickém informačním systému bez závažného důvodu, bude
řídícím orgánem soutěže potrestán uložením pořádkové pokuty do výše 2.000,- Kč
7. V soutěžních utkáních se smí na dresech používat celých čísel v rozpětí 1 – 99 (minimální velikost čísel 25
cm a barevně rozlišená), a to bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o hráče nebo náhradníky.
8. V soutěžích pořádaných OFS Hodonín je možné opakované střídání.
Příprava zápisu o utkání :
Administrátor organizátora utkání s právy pro elektronický zápis o utkání vyplní v zápise o utkání
nejpozději 15 minut před úředně stanoveným začátkem utkání :
a) jméno, příjmení a ID hlavního pořadatele utkání,
b) jméno, příjmení a ID vedoucího družstva,
c) jméno, příjmení a ID trenéra družstva (je-li přítomen),
d) jméno, příjmení a ID asistenta trenéra č. 1 družstva (je-li přítomen),
e) jméno, příjmení a ID asistenta trenéra č. 2 družstva (je-li přítomen),
f) jméno, příjmení a ID trenéra brankářů družstva (je-li přítomen),
g) jméno, příjmení a ID lékaře/zdravotníka družstva (je-li přítomen),
h) jméno, příjmení a ID maséra družstva (je-li přítomen),
i) sestavu, čísla hráčů a jejich ID,
j) z hráčů v základní sestavě zvolí kapitána družstva.
Stejný postup provede administrátor hostujícího družstva dle bodu l.
Rozhodčí utkání nejdříve 15 minut před úředně stanoveným začátkem utkání zkontroluje údaje vyplněné
administrátory klubů v zápise o utkání a na základě sdělení vedoucích družstev opraví případné nedostatky
v zápise o utkání. Před odchodem na hrací plochu je rozhodčí povinen uložit případné provedené změny
v zápise o utkání a odhlásit se z elektronického informačního systému.
Další postup dle SŘ FAČR (zvláštní část), hlava II, § 55 – 60, hlava III § 61.
Článek 12 – Soupisky a seznamy
1. Soupiska družstva (dále jen „soupiska“) se vyhotovuje zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jarní část
soutěžního ročníku v IS FAČR, vz. §10 bod 1-10 SŘF. Je to doklad, který určuje příslušnost hráčů k družstvu
členského klubu. Kluby jsou povinny na požádání HR nebo soupeře soupisku družstva předložit k případné
kontrole.
2. Na soupisku družstva lze zařadit pouze hráče z centrální evidence členství členského klubu dle příslušné
věkové kategorie. Jeden hráč může být uveden na jedné soupisce.
3) Změny v soupisce družstva je administrátor členského klubu oprávněn provádět pouze před začátkem
jednotlivé části soutěžního ročníku. V průběhu příslušné části soutěžního ročníku je administrátor
členského klubu oprávněn po schválení řídícím orgánem soutěže provádět změny v soupisce družstva
pouze v případě, že dojde k přestupu hráče ze soupisky družstva nebo k doloženému dlouhodobě zranění
hráče ze soupisky družstva.
4) Členské kluby, které mají v jedné věkové kategorii pouze jedno družstvo přihlášené do soutěže, soupisku
tohoto družstva v elektronickém informačním systému nemusí vyplňovat. Oddíly sdružené ve společném
družstvu jsou povinny před zahájením soutěže ( tři dny před zahájením vlastní soutěže) zaslat STK OFS
potvrzený (oběma oddíly) seznam všech hráčů, kteří se mohou v daném soutěžním období ( zvlášť podzim,
zvlášť jaro) zúčastnit na hře.
h) Ze soupisek družstev členského klubu vyšší soutěže jsou oprávněni startovat v jednom soutěžním utkání
nižší soutěže pouze dva hráči. Hráč neuvedený na žádné soupisce družstva členského klubu je oprávněn
startovat za všechna družstva členského klubu v příslušné kategorii.
5. Hráč uvedený na soupisce družstva dospělých, musí za toto družstvo nastoupit v jednom mistrovském
utkání nejméně 45 minut.
Nedodržení výše uvedené povinnosti bude ze strany STK postihováno pořádkovými pokutami vždy po
skončení příslušné poloviny soutěžního ročníku a to za každého jednotlivého hráče, který byl na soupisce
daného družstva ke dni ukončení příslušné části soutěžního ročníku uveden a danou povinnost nesplnil. Za
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úmyslně nebo nesprávně sestavenou soupisku družstva, bude STK fotbalové kluby finančně postihovat
částkou do výše 500,- Kč za každého takto nenastoupivšího hráče.
6. Seznam hráčů družstva (dále jen „seznam“) klub vyhotoví pouze v tom případě, kdy má v jedné věkové
kategorii se souhlasem STK zařazena dvě družstva mládeže ve shodné třídě soutěží OFS (§ 8 SŘF), nebo
pokud má v soutěžích mládeže zařazeno sdružené družstvo.(Seznamy příslušný klub vyhotoví zvlášť pro
podzimní a zvlášť pro jarní část soutěžního ročníku). Start sdružených družstev mládeže se řídí dle přílohy 2
§ 9 SŘF. Oddílům se povoluje účast hráčů sdruženého družstva i z vyšších kategorií.
7. Termíny pro vyplnění soupisek a seznamů v IS FAČR pro podzimní část soutěžního ročníku 2020/2021 je
stanoven pro kategorii mužů do termínu 5.8.2020
- pro účastníky Okresního poháru do termínu 19.8.2020
8. Seznamy pro sdružená družstva zašlou kluby ke kontrole STK v termínu do 19.8.2020 u dorosteneckých
družstev a termínu 5.8.2020 u žákovských družstev ( OP) pro podzimní část RS 2020/21 Termín pro jarní
část bude včas oznámen.
Článek 13 – Opakovaná střídání
Střídání hráčů v mistrovských soutěžích OFS Hodonín je možno ve všech soutěžích provádět opakované
střídání V průběhu utkání je možno libovolně v přerušené hře, u ml. žáků a přípravek i v nepřerušené hře,
zapojovat do hry všechny hráče uvedené v zápise o utkání. Při tom musí být dodržen maximální povolený
počet hráčů na hřišti. Výměna hráčů musí být oznámena rozhodčímu, a provede se co nejrychleji, aby
nedocházelo ke ztrátám hracího času, opět neplatí pro ml. žáky a přípravky. Hráči, kteří jdou na hřiště,
musí být připraveni u střídačky v prostoru středové čáry. Hráči, kteří ze hry odcházejí, mohou hřiště opustit
kdekoliv, tedy i na opačné straně hřiště. Není omezen celkový počet střídání, ani jednoho hráče, vyměněný
hráč se může zapojit do hry kdykoliv výše uvedeným způsobem. Za správné provádění výměny hráčů i
jejich správný počet na hrací ploše zodpovídá vedoucí družstva, trenér a rozhodčí. V případě, že rozhodčí
zjistí vyšší počet hráčů z jednoho týmu na hrací ploše, hru přeruší (pokud neuplatní výhodu ve hře) a
požádá trenéra, aby upravil počet hráčů. Hru naváže v místě NVK, v místě, kde byl míč v okamžiku
přerušení hry. Pokud byl uvnitř PÚ pak je rozehra z hranice PÚ nejblíže místu přestupku Rozhodčí
nezaznamenává výměny hráčů do zápisu o utkání. Rozhodčí nemá za povinnost taxativně nastavit 30
sekund za každou provedenou výměnu, posoudí však, kolik času bylo promarněno těmito výměnami a
dobu hry nastaví individuálně. Do ZoU vypisují družstva následující max. počet hráčů – muži, dorost a st.
žáci– 18 hráčů, žáci ml.- 15 hráčů. V posledních 20 minutách hrací doby lze opakované střídání jednoho
družstva provézt jen 3x. Počet střídajících hráčů upravuje SŘ FAČR, příloha č. 2, §5. V utkáních řízených OFS
Hodonín není počet střídajících hráčů omezen. Hráč ale musí být uveden v ZoU.
Ve všech ostatních kategoriích všichni hráči uvedeni v zápise o utkání. Ve všech uvedených případech je
počet hráčů stanoven bez ohledu na to, zda se jedná o brankáře nebo hráče v poli

Článek 14 – Hodnocení výsledků, postupy, sestupy a pořadí družstev v soutěžích
1. Hodnocení výsledků v soutěžích OFS se řídí § 18-19 SŘF.
Článek 15 –Protest a odvolání
1. Protest a odvolání se řídí dle § 62 SŘF.
Článek 16 – Kontrola totožnosti
1. Družstvo má právo provést kontrolu totožnosti hráčů soupeřova družstva (tzv. konfrontaci). Tato se řídí
dle § 58, body 1-8 SŘF.
2. V případě vznesení námitky proti startu nebo proti nastoupení některého z hráčů soupeřova družstva
nebo v případě odmítnutí hráče nebo celého družstva podrobit se konfrontaci nebo identifikaci, jsou
povinni dostavit se na nejbližší jednání STK, pokud nebude uvedeno jinak
a) rozhodčí daného utkání (tato povinnost se nevztahuje na asistenty rozhodčího),
b) kapitáni a vedoucí obou družstev,
c) hráč nebo hráči, proti jejichž startu byla do zápisu námitka vznesena, popř. hráč nebo hráči, kteří se
odmítli podrobit konfrontaci nebo identifikaci.
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Tato povinnost pro výše uvedené osoby nenastává v případech, kdy byl po vznesení námitky na místě
nade vší pochybnost prokázán neoprávněný start nebo neoprávněné nastoupení hráče nebo hráčů a v
případech, kdy byla námitka na základě zjištěných skutečností vzata příslušným družstvem na místě zpět.
3. V případě nedostavení se hráčů nebo funkcionářů uvedených v předchozím bodu tohoto článku bude
udělena příslušnému klubu pořádková pokuta do výše 1000,- Kč.
4. Funkcionáři OFS jsou oprávněni provádět tzv. kontroly identity hráčů mládežnických družstev. Kontroly
identity se provádí v poločasové přestávce. Příslušný funkcionář OFS se před provedením kontroly prokáže
oběma vedoucím družstev pověřením podepsaným statutárním zástupcem OFS.
Článek 17 – Doprava k soutěžnímu utkání
1. Za schválené dopravní prostředky pro dopravu k soutěžnímu utkání se považují:
a) linkové spoje registrovaných přepravců,
b) dopravní prostředky určené pro hromadnou přepravu osob ať ve vlastnictví klubu nebo jiného
smluvního přepravce.
2. Při použití dopravního prostředku uvedeného v bodu 1. tohoto článku omluví STK neúmyslný nástup
družstva k soutěžnímu utkání po uplynutí čekací doby nebo nedostavení se družstva k utkání vůbec, jestliže
příslušný klub:
a) dodrží příslušná ustanovení SŘF vztahující se k nástupu družstva po uplynutí čekací doby nebo při
nedostavení se družstva k utkání a uvědomění soupeře o poruše dopravního prostředku,
b) splní povinnost stanovenou v bodu 13. nebo 14. článku 5 tohoto rozpisu,
c) předloží potvrzení smluvního přepravce s uvedením: SPZ vozidla, typ vozidla, čas a místo poruchy, stav
tachometru a kopii cestovního příkazu (nebo knihy jízd) a zda přepravce zajistil včas náhradní vozidlo (v
případě použití dopravního prostředku ve vlastnictví klubu bude potvrzení smluvního přepravce nahrazeno
písemným vyjádřením klubu
Článek 18 – Mezinárodní styk a turnaje
1. Mezinárodní styk nebo pořádání turnajů by nemělo narušovat termíny mistrovských utkání stanovených
termínovou listinou.
2. V případě kolize termínů musí být mistrovské utkání předehráno s tím, že kluby postupují podle
příslušných ustanovení článku 6. tohoto rozpisu.
Článek 19 – Jiná opatření k řízení soutěží
1. Povinnosti a práva příslušníků družstev jsou stanoveny v § 35,36 SŘF a v tomto rozpisu.
2. Funkcionáři družstev musí být na lavičkách pro členy družstev, stejně jako v průběhu poločasové
přestávky a během příchodu na hřiště ze šaten a odchodu ze hřiště do šaten označeni výrazným a
nezaměnitelným způsobem. Při nedodržení této povinnosti udělí STK příslušnému klubu pořádkovou
pokutu.
3. Osoby, které jsou oprávněny zdržovat se v průběhu utkání v technické zóně, nesmějí v průběhu utkání
kouřit a požívat alkoholické nápoje.
4. Vedoucí mužstev dospělých jsou povinni 20 minut před začátkem utkání přinést rozhodčím ke kontrole
barevného rozlišení dres, trenýrky, stulpny hráčů a brankáře svého mužstva. Při volbě barvy oblečení má
přednost hostující družstvo.
5. Soutěže starších žáků se hrají v počtu 10+1 u mladších žáků se hrají v počtu 8+1.
6. V soutěžním ročníku 2020/2021 bude organizovány okresní soutěže starších a mladších přípravek,
kterou řídí komise mládeže OFS. Veškeré informace budou k dispozici na internetových stránkách
www.kmofshodonin.cz ( Ing. Josef Foltýn)
7. Konkrétní výše pořádkové pokuty udělované STK podle § 7 bod 3 SŘF bude stanovena s ohledem na
charakter a intenzitu přestupku.
8. Pro všechny kluby se stanovuje povinnost uvést v přihlášce do soutěží OFS e-mailovou adresu a kontakt
na administrátora klubu.
Čekací doba
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1. Čekací doba pro obě družstva a rozhodčího je 20 minut po úředně stanoveném začátku utkání a je
možné ji čerpat pouze z důvodů zvláštního zřetele hodných. Čekací dobu není možné čerpat z důvodů
stojících na straně asistentů rozhodčího nebo čtvrtého rozhodčího utkání.
2. K posouzení, zda byla dodržena čekací doba, je příslušný rozhodčí.
3. Řídící orgán soutěže je oprávněn stanovit zákaz čerpání čekací doby, a to v soutěžních utkáních, které v
zájmu regulérnosti průběhu soutěže nařídí sehrát ve shodném úředně stanoveném začátku utkání.
4. Oznámí-li hostující družstvo organizátorovi utkání v průběhu čerpání čekací doby podle odstavce 1, že se
dostaví a utkání bude možné zahájit nejpozději 40 minut po úředně stanoveném začátku utkání,
prodlužuje se čekací doba o dalších 20 minut. Prodlouženou čekací dobu lze čerpat pouze z důvodů zcela
nezávislých na osobě, která čekací dobu čerpá.
5. Má-li být nebo hraje-li se utkání s použitím umělého osvětlení, je v případě poruchy na zařízení či
přerušení dodávky proudu ze sítě organizátor utkání oprávněn čerpat čekací dobu v délce 60 minut. Čerpáli se v jednom utkání čekací doba opakovaně, nesmí čekací doba v součtu trvat déle než 60 minut.
6. Členský klub, jehož družstvo čerpalo čekací dobu, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do tří dnů prokázat řídícímu orgánu soutěže důvody čerpání čekací doby. Delegovaný rozhodčí, který
čerpal čekací dobu, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, prokázat komisi
rozhodčích, která jej k utkání delegovala, důvody čerpání čekací doby.
7. Nedostaví-li se družstvo hostů k utkání v průběhu čekací doby, je povinno uhradit organizátoru utkání
paušální částku náhrady nákladů spojených s přípravou utkání určenou řídícím orgánem soutěže. (čl. 24/1)
Článek 20 – Rozhodčí
1. Práva a povinnosti rozhodčích, asistentů rozhodčích, čtvrtých rozhodčích (dále jen „rozhodčí“) v
soutěžích OFS jsou stanoveny Řádem rozhodčích a delegátů (dále jen „ŘRD“) §3, SŘF § 51, Pravidly fotbalu
a tímto rozpisem.
2. Rozhodčí deleguje k jednotlivým utkáním výhradně KR. To se vztahuje i na přátelská utkání a turnaje v
rámci zápasů, kde pořadatelem je oddíl OFS. Delegace na jednotlivá utkání jsou v předstihu uveřejňovány v
IS FAČR, přátelská utkání a turnaje jsou delegována prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu), příp. SMS
zprávami.
3. Veškeré delegace rozhodčích, jakožto i další možnosti řízení utkání dle platné licence rozhodčího se řídí
platným Řádem rozhodčích a delegátů FAČR. Stejný řád platí i pro delegáty zařazené na listinu OFS.
4. V případě, že mistrovské utkání nebude sehráno na té hrací ploše, která je uvedena u příslušného utkání
v hlášence jako první v pořadí, je rozhodčí povinen uvést do zápisu důvody, pro které nebylo utkání na
dané hrací ploše sehráno.
5. V případech, není-li na utkání přítomen delegát FAČR, je rozhodčí povinen uvést do zápisu o utkání
zjištěné nedostatky ve vybavení areálu a ve výkonu pořadatelské služby, s nimiž prokazatelně seznámí
hlavního pořadatele.
6. Jestliže se rozhodčí po spáchání fyzického násilí na vlastní osobě rozhodne, že v řízení utkání bude
pokračovat, ale v dalším průběhu daného utkání zjistí, že není schopen odvádět maximální výkon, bude
postupovat shodně, jako když se v průběhu utkání zraní.
7. Odpovědnost rozhodčích OFS za zdravotní způsobilost k výkonu funkce rozhodčího fotbalu je plně na
nich samých a KR již nebude požadovat doklady od lékařů o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce. Tímto
však nezaniká povinnost rozhodčích být pod periodickým lékařským dohledem v souvislosti s výkonem
funkce rozhodčího fotbalu.
8. Nominační listina rozhodčích OFS je uveřejněna na webové stránce OFS.
9. Veškerá písemná komunikace oddílů/klubů, rozhodčích a delegátů s KR OFS probíhá pouze elektronicky
na adrese krofshodonin@gmail.com.
10. Na základě ustanovení Řádu rozhodčích a delegátů FAČR, část druhá, §11, odst. 2, písmeno a)-g) a odst.
3, stanovuje KR OFS „Sazebník pořádkových pokut a sankcí pro rozhodčí a delegáty OFS“, který je přílohou
k tomuto Rozpisu soutěží.
11. OFS Hodonín má zvláštní režim pro tzv. rozhodčí-laiky(oddílové rozhodčí) Činnost těchto rozhodčích
upraví KR OFS samostatnou přílohou.
Nedostavení se delegovaného rozhodčího
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1. Jsou-li v okamžiku uplynutí čekací doby přítomna obě družstva v prostorách hřiště, jsou družstva
povinna utkání sehrát, a to i v případě, že se delegovaný rozhodčí nedostavil.
2. Nedostaví-li se delegovaný rozhodčí v čekací době, převezme řízení utkání delegovaný asistent
rozhodčího podle pořadí delegace. Nejsou-li asistenti rozhodčího k utkání delegováni a je-li na hřišti
přítomen jiný kvalifikovaný rozhodčí, je povinen se na vyzvání přihlásit a utkání řídit. Přihlásí-li se více
kvalifikovaných rozhodčích, převezme řízení utkání rozhodčí, který je zařazen na nominační listině vyšší
soutěže.
3. Není-li na hřišti přítomen žádný delegovaný ani kvalifikovaný rozhodčí, jsou oba vedoucí družstev
povinni dohodnout se na oddílovém rozhodčím starším 18 let a za jeho řízení utkání sehrát. V případě, že
se nedohodnou, navrhnou členské kluby každý svého kandidáta a o oddílovém rozhodčím se rozhodne
losem za přítomnosti obou navržených kandidátů. Dohoda, případně výsledek losování, musí být již před
utkáním uvedena v zápisu o utkání.
4. Řídí-li utkání za delegovaného rozhodčího delegovaný asistent rozhodčího nebo jiný kvalifikovaný
rozhodčí, řídí utkání až do konce, i kdyby se delegovaný rozhodčí opožděně dostavil. V takovém případě
delegovaný rozhodčí převezme funkci asistenta rozhodčího v případě, že tuto funkci vykonává oddílový
asistent rozhodčího; od kvalifikovaného rozhodčího funkci nepřebírá.
5. Dostaví-li se delegovaný rozhodčí k utkání, které převzal a řídí oddílový rozhodčí, převezme delegovaný
rozhodčí po zjištění všech skutečností řízení utkání a v utkání se pokračuje.
6. Nedostaví-li se k utkání delegovaný asistent rozhodčího a je-li na hřišti přítomen jiný kvalifikovaný
rozhodčí, je povinen se na vyzvání pořadatele dostavit a funkci asistenta rozhodčího převzít. Přihlásí-li se
více kvalifikovaných rozhodčích, převezme funkci asistenta rozhodčího, který je zařazen na nominační
listině vyšší soutěže. Není-li žádný kvalifikovaný rozhodčí k dispozici, zajistí se pro výkon funkce oddílového
asistenta rozhodčího vhodná a pravidel znalá osoba podle Pravidel fotbalu.
7. Dostaví-li se delegovaný asistent rozhodčího opožděně, převezme funkci asistenta rozhodčího pouze za
oddílového asistenta rozhodčího; za kvalifikovaného rozhodčího funkci asistent rozhodčího nepřebírá.
8. Kvalifikovaní nebo oddíloví rozhodčí, ať již nastoupí k výkonu funkce rozhodčího či asistenta rozhodčího,
mají všechna práva a povinnosti delegovaných rozhodčích s tím, že utkání nemusí řídit v předepsaném
úboru. Svoji výstroj však mají za pomoci pořádajícího členského klubu přizpůsobit sportovnímu prostředí.
9. Delegovaný delegát nesmí převzít funkci rozhodčího. Při nedostavení se delegovaných rozhodčích je
však povinen učinit opatření k tomu, aby bylo utkání řízeno v souladu s výše uvedenými ustanoveními.
10. V případě nedostavení se delegovaných rozhodčích odpovídá za řádné vyplnění a odeslání zápisu o
utkání nejpozději do 12. hodiny dne následujícího po sehrání utkání organizátor utkání; v případě vyplnění
zápisu o utkání v písemné formě, doručí organizátor utkání zápis o utkání řídícímu orgánu soutěže do 48
hodin po skončení utkání.
11. Pokud není delegovaný rozhodčí dále schopen řídit utkání, postupuje je se obdobně podle odstavců 1
až 10 a Řádu rozhodčích a delegátů.
12. Oddíly vplácejí rozhodčího prostřednictvím sběrných faktur- hotovostně se R nevyplácí

Článek 21 – Delegáti fotbalové federace
1. Práva a povinnosti delegátů FA jsou stanoveny Řádem rozhodčích a delegátů (dále jen „ŘRD“) §14, SŘF
§ 52, Pravidly fotbalu, tímto rozpisem. Další povinnosti delegáta svazu, které nesmí být v rozporu s
ustanoveními SŘF, Pravidel fotbalu a tohoto rozpisu, je oprávněna delegátům FA stanovit KR.
2. Delegáty FA deleguje k jednotlivým utkáním výhradně KR. Delegace na jednotlivá utkání jsou v
předstihu uveřejňovány v IS FAČR.
3. Delegát FA je povinen odeslat elektronicky Zprávu DFA na adresu ofshodonin@seznam.cz,
krofshodonin@gmail.com a hodnocenému rozhodčímu, a to nejpozději první pracovní den po ukončení
utkání.
4. Delegát FA je povinen uvést zjištěné nedostatky areálu a další zjištěné skutečnosti, které jsou v rozporu
s Pravidly fotbalu, SŘF nebo ustanoveními tohoto rozpisu do příslušné zprávy delegáta FA s tím, že s
nedostatky, které delegát FA do zprávy uvede, je povinen seznámit také hlavního pořadatele.
5. Nominační listina delegátů FA je uveřejněna na webové stránce OFS.
6. Ustanovení odst. 9 a 10 v článku 20 – Rozhodčí jsou platná i pro delegáty FA.
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Článek 22 – Kvalifikace trenérů
1. V zájmu zachování odpovídající úrovně tréninkového procesu a kvality soutěží musí být funkce trenérů v
jednotlivých klubech OFS v návaznosti na Řád trenérů FAČR (uveřejněný na webových stránkách fotbal.cz,
v sekci legislativa) a SŘF.
Pro soutěže okresní úrovně je pro hlavního trenéra povinnost být držitelem licence alespoň C FAČR, pro
asistenty trenéra je povinnost k soupisce předkládat alespoň Grassroots Leader certifikát. Grassroots
Leader certifikát je povinnou součástí i C licence FAČR, UEFA Grassroots C licence a UEFA B licence
organizovaných od roku 2018.

II. Náležitosti disciplinárního řízení
Článek 23 – Působnost disciplinární komise
Veškerá činnost a rozhodnutí DK OFS se řídí Disciplinárním řádem FAČR, který je k dispozici na webových
stránkách www.fotbal.cz v sekci Legislativa.
DK OFS projednává disciplinární provinění uvedená v Disciplinárním řádu FAČR.
1) Disciplinární řád se vztahuje na disciplinární provinění členů ,,FAČR“ - fyzických i právnických osob,
kterých se dopustí v soutěžích organizovaných kteroukoliv složkou FAČR nebo v souvislosti s těmito
soutěžemi. Pro posouzení členství ve FAČR z hlediska §5 zák. č. 83/1990 Sb. je rozhodná doba či období,
kdy k provinění došlo.
2) DK projednává provinění jednotlivců (hráči, funkcionáři, rozhodčí, delegáti aj.) a kolektivů působících v
soutěžích řízenými těmito orgány
3) Provinění v přátelských a turnajových utkáních včetně mezinárodních turnajů pořádaných v tuzemsku
podléhají disciplinárnímu projednání podle DŘ. Při projednání těchto provinění a jejich trestání se použije
ustanovení DŘ přiměřeně.
4) Kluby, družstva (dále také „kolektivy“) disciplinárně odpovídají za provinění, jichž se dopustí jejich
členové, ve smyslu odst. 1.
5) DŘ se nevztahuje na disciplinární provinění členů fotbalových klubů, kterých se dopustili porušením
jejich vnitřních norem a jejichž projednávání a postih je v kompetenci klubových disciplinárních orgánů
podle stanov či jiných předpisů těchto klubů.
6) DK projednávají všechna disciplinární provinění ve FAČR a jsou oprávněny ukládat za ně tresty a další
opatření podle tohoto DŘ. Jiné orgány FAČR (výkonné výbory, odborné komise atd.) nemohou disciplinární
tresty ukládat ani měnit či rušit s výjimkou orgánů činných v odvolacím nebo přezkumném řízení.
7) Provinění rozhodčích a delegátů v působnosti OFS Hodonín uvedená v disciplinárním řádu, bude na
svém zasedání řešit DK OFS Hodonín.
8) Působí-li jednotlivci ve více soutěžích řízených různými fotbalovými orgány, náleží všechny provinění do
působnosti té DK, která je kompetentní pro vyšší soutěž. Toto ustanovení platí pro hráče, rozhodčí,
delegáty a jiné funkcionáře.
9) Pravomoc DK se v průběhu soutěžního ročníku 2020/2021 vztahuje na všechny účastníky soutěží OFS,
tedy i na postupující družstva do vyšších soutěží a to až do 30.6.2021.
10) DK působí i jako orgán vynucující úhrady pravomocně uložených peněžních plnění.
11) Přečin, uvedený v zápise o utkání, bude DK projednávat na bezprostředně následujícím zasedání,
zpravidla ve středu. Každý proviněný má právo se zasedání DK zúčastnit v čase dohodnutém telefonicky se
sekretářem OFS či předsedou DK nebo podat písemné vyjádření elektronicky na adresu OFS do úterý
12:00 hod.
12) Při nedohraném utkání z jakéhokoliv důvodu vyjma nedohraní z vyšší moci, při inzultaci R, DS, hráčů,
funkcionářů ( bez ohledu na to, zda-li bylo utkání dohráno či nikoliv), v případě výtržností diváků v areálu
hřiště nebo mimo hřiště, při odchodu R nebo DS je povinností obou oddílů předmětné okolnosti sdělit
písemně, do 48 hodin po skončení utkání na OFS Hodonín. DK událost projedná zpravidla na nejbližším
zasedání, na které může pozvat všechny aktéry možného disciplinárního provinění, jakož i VD a kpt.
družstev, HP, odpovědné zástupce klubů, rozhodčí, DS apod. a povinností předvolaných je na jednání se
dostavit. Za nesplnění povinnosti budou oddíly postihovány podle DŘ peněžitým plněním a případ bude
projednán bez jejich účasti. Při nedostavení se R nebo DS budou tito předání k dalšímu šetření příslušné
odborné komisi a následně disciplinárně postihováni.
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13) Na základě § 46 čl. 2 DŘ může hráč (za hráče i příslušný oddíl) za vyloučení po udělení 2 ŽK a
následně ČK, požádat DK místo uložení trestu - zákazu zastavení závodní činnosti - o uložení peněžité
pokuty. Žádost je nutno doručit na sekretariát OFS do prvního úterý po vyloučení do 12:00 hod. Pokud DK
žádosti vyhoví, je potrestaný hráč ( pokud podá žádost za svoji osobu) povinen do 7 dnů od vydání
rozhodnutí uhradit pokutu buď na účet OFS, kdy variabilní symbol je ID hráče nebo hotově na sekretariátu
OFS. Kluby (pokud podávají prohlášení za hráče) v prohlášení hráče uvedou že případnou pokutu uhradí ze
sběrného účtu klubu. Pokud nebude v dané výši a termínu pokuta uhrazena, bude DK postupovat dle § 60
DŘ.
Výše pokuty se stanovuje dle soutěže, ve které byla ČK udělena:
Muži
500,- Kč
Dorost
300,- Kč
Žáci
300,- Kč
14) Odhlásí-li klub své řádně přihlášené družstvo ze soutěže po jejím rozlosování, ale ještě před zahájením
soutěže, nebo vystoupí-li družstvo ze soutěže, nebo bude ze soutěže vyloučeno, uloží DK příslušnému
klubu pokutu podle § 38 resp. § 69 odst. 4 DŘ FAČR s přihlédnutím k § 20 odst. 2 písm. d) DŘ FAČR.

III. Hospodářské náležitosti
Článek 24 – ustanovení o hospodářských náležitostech
1.Nebude-li soutěžní utkání sehráno, protože družstvo jednoho z klubů z vlastní viny k utkání nenastoupí,
je klub nenastoupivšího družstva povinen uhradit soupeři prokazatelným způsobem paušální náhradu
nákladů souvisejících s pořádáním utkání ve výši:
utkání dospělých: 5000,- Kč
utkání dorostu: 3000,- Kč
utkání žáků:
2000,- Kč
ve lhůtě do 15 dnů, pokud se kluby nedohodnou jinak. STK bude vůči družstvu, které k utkání z vlastní viny
nenastoupilo, a vůči jeho klubu postupovat podle ustanovení § 7 ,bod 1,2 a 3d) SŘF. Náhrada řídícímu
orgánu soutěže v případě nenastoupení družstva k utkání činí:
a) dospělí: 3000,- Kč
b) dorost: 2000,- Kč
c) žáci:
1000,- Kč
2. Nebude-li soutěžní utkání sehráno pro nepřipravenost hrací plochy a bude-li prokázána vina
pořadatelského klubu, uhradí pořadatelský klub hostujícímu klubu prokazatelným způsobem paušální
náhradu cestovních výdajů ve výši do 5.000,- Kč dle příslušní vzdálenosti, pokud se kluby nedohodnou
jinak. STK bude vůči pořadatelskému klubu postupovat podle ustanovení § 7 ,bod 1,2 a 3d) SŘF
3. Nařídí-li STK opakovaní soutěžního utkání nebo v případě, kdy STK nařídí sehrání soutěžního utkání v
náhradním termínu vyjma případu, kdy se hostující družstvo k utkání nedostaví pro poruchu dopravního
prostředku, obdrží hostující klub od pořadatelského klubu na základě písemné žádosti náhradu
vynaložených cestovních nákladů:
a) ve výši 50% prokazatelných nákladů tehdy, použije-li hostující klub dopravní prostředek smluvního
přepravce (součástí žádosti musí být také kopie faktury vystavené smluvním přepravcem),
b) ve výši částky, která se zjistí vynásobením kilometrické vzdálenosti mezi místem konání utkání a sídlem
hostujícího klubu (při použití nejkratšího směru v rámci silniční sítě ČR) a paušální částky 25,- Kč za 1 km
tehdy, použije-li hostující klub vlastní dopravní prostředek určený pro hromadnou přepravu osob,
c) ve výši 50% cestovného pro 20 osob, použije-li hostující klub linkový spoj registrovaného přepravce,
osobních vozidel nebo jiný způsob dopravy. U osobních motorových vozidel se výše 50% cestovného počítá
z částky 5 Kč za ujetý kilometr.
Výše uvedené náklady musí být hostujícím klubem prokazatelně uplatněny na pořadatelském klubu ve
lhůtě do 30 dnů ode dne, ve kterém mělo být utkání sehráno, jinak nárok na úhradu zanikne. V případě
sporů o výši náhrady vynaložených dopravních nákladů rozhodne v dané věci STK na základě písemné
žádosti zaslané klubem.
4. Ukončí-li rozhodčí předčasně soutěžní utkání z důvodu, že počet hráčů jednoho z družstev klesl pod
sedm, v soutěžích žáků pod šest, které se řídí příslušnými pravidly, bude STK vůči příslušnému družstvu a
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jeho klubu postupovat podle § 60 bod 2b SŘF. Za uvedené provinění uhradí příslušný klub následující
pořádkové pokuty:
a) dospělí 3000,b) dorost 2000,c) žáci
1500,5. Odhlásí-li klub své řádně přihlášené družstvo ze soutěže po jejím rozlosování, ale ještě před zahájením
soutěže, uhradí příslušný klub pořádkovou pokutu ve smyslu § 35 bodu b. SŘF ve výši:
a) u dospělých: 6.000,- Kč.
b) u dorostu: 5.000,- Kč.
c) u žáků:
4.000,- Kč.
6. Vystoupí-li družstvo ze soutěže nebo bude ze soutěže vyloučeno v průběhu podzimní části soutěžního
ročníku, uloží STK příslušnému klubu pořádkovou pokutu podle §35 bodu b. SŘF ve dvojnásobné výši oproti
částkám uvedeným v bodu 5. tohoto článku.
7. Vystoupí-li družstvo ze soutěže nebo bude ze soutěže vyloučeno po skončení podzimní části soutěžního
ročníku, uloží STK příslušnému klubu podle §35 bodu b. SŘF mimořádnou pokutu, přitom výše této pokuty
bude několikanásobně převyšovat náklady nutné na dohrání soutěže.
8. V případech, kdy družstvo v průběhu soutěžního ročníku ze soutěže vystoupí nebo je ze soutěže
vyloučeno, uplatní příslušné kluby na klubu vystoupivšího nebo vyloučeného družstva za již odehraná
utkání paušální náhradu ve výši 3.000,- Kč za vynaložené cestovní náklady nebo na úhradu nákladů
vynaložených v souvislosti s pořádáním utkání v domácím prostředí, a to prokazatelným způsobem ve
lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení o vystoupení nebo vyloučení příslušného družstva v úředních zprávách,
jinak nárok na náhradu vynaložených cestovních nákladů zanikne.
9. Ve všech případech, kdy je klub povinen uhradit jinému klubu paušální náhradu nákladů podle bodů 1.,
2. nebo 8. tohoto článku nebo náhradu vynaložených cestovních nákladů podle bodu 3. tohoto článku,
musí tak učinit ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy tato povinnost klubu vznikla. V případě, že se tak ve
stanovené lhůtě nestane, uplatní příslušný klub svůj nárok na náhradu prostřednictvím STK.
10. Dle § 8 a 35a SŘF VV OFS určil výši startovného pro soutěžní ročník 2020/21.
přípravky - 1000,- Kč – jedno družstvo
žáci
- 1500,- Kč – jedno družstvo
dorost - 2000,- Kč – jedno družstvo
muži III - 2500,- Kč – jedno družstvo
muži OP - 3000,- Kč – jedno družstvo
Startovné bude uhrazeno na základě vystavené faktury od OFS Hodonín s termínem splatnosti do 14 dnů
na účet 246083272/0300 (VS: číslo oddílu)
11. Z důvodu snahy o potlačení projevů nesportovního chování ve všech soutěžích OFS budou kluby
postihovány pořádkovými pokutami v případě, kdy některému z jejich družstev bez ohledu na věkovou
kategorii soutěží rozhodčí udělí v soutěžním utkání:
a) čtyři ŽK …………………….. pořádková pokuta ve výši 100,- Kč,
b) pět ŽK ……………………… pořádková pokuta ve výši 200,- Kč,
c) šest ŽK …………………….. pořádková pokuta ve výši 300,- Kč,
d) sedm a více ŽK …………… pořádková pokuta ve výši 400,- Kč.
12. Sazebník pokutového řádu
a)Neoprávněný start nebo nastoupení hráče: muži + dorost……………………………………..3.000,- Kč
žáci……………………………………………….1.000,- Kč
b)nezpracování zápisu o utkání v elektronickém informačním systému bez závažného důvodu, ze strany
delegované osoby- pořadatelského klubu………………………………………………… do výše 2.000,- Kč
c)nevhodné chování trenéru a funkcionářů ……………………………………………….do výše 10.000,- Kč
d)špatná pořadatelská služba……………………………………………………………………..do výše 10.000,- Kč
e)nedostavení se na předvolání…………………………………………………………………………..min.1.000,- Kč
f)pořádková pokuta za porušení řádů, směrnic, nařízení VV a rozhodnutí odborných komisí, které ztěžují
průběh soutěží, ale nenarušují jejich regulérnost………………………………………...do výše 10.000,- Kč
13. Každý klub musí mít svého aktivního rozhodčího. Za aktivního se považuje ten rozhodčí, který odřídí
v každé části SR 2019/20 (podzim-jaro) nejméně 8 mistrovských utkání libovolné kategorie. Kluby, které
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nemají ve svých řadách organizovaného rozhodčího, uhradí poplatek ve výši 1.000,- Kč za každou
polovinu SR (zvlášť za podzimní a jarní část SR)
STK může klubu, který nemá aktivního rozhodčího, nařídit sehrát soutěžní mistrovské utkání v jiný termín,
než je NE UZM.
14. Odhlásí-li klub své řádně přihlášené družstvo ze soutěže po jejím rozlosování, ale ještě před zahájením
soutěže, nebo vystoupí-li družstvo ze soutěže nebo bude ze soutěže vyloučeno, uloží DK příslušnému klubu
pokutu dle § 38 resp. §69 odst. 4 DŘ FAČR s přihlédnutím § 20/2d DŘ FAČR
Článek 25 – Nemistrovské soutěže a turnaje
1. Podmínky turnajů a soutěží, které nejsou mistrovskými ani pohárovými soutěžemi, se určí v jeho
propozicích v návaznosti na ustanovení § 43 SŘF.
2. Propozice takové soutěže nebo turnaje schvaluje řídící orgán, do jehož kompetence pořadatelský klub
přísluší.
3. Při jednotlivých nemistrovských soutěžích a turnajích lze poskytovat věcné a finanční ceny, přitom formu
a výši těchto cen stanoví pořadatelský klub.
Článek 26 – Vstupné na utkání
1. Stanovení výše vstupného na utkání je plně v kompetenci pořadatelského klubu.
2. Pořadatelský klub je povinen uveřejnit informaci o výši vstupného na vhodném místě v blízkosti
pokladen.
Článek 27 – Odměny a náhrady rozhodčím a delegátům svazu
1. Odměny a náhrady rozhodčím a delegátů FA se řídí dle Řádu rozhodčích a delegátů FAČR.
2. Odměny rozhodčích a delegátů FA jsou uvedeny v tomto RS OFS. Bude-li k soutěžnímu utkání delegován
čtvrtý rozhodčí, přísluší mu odměna ve výši 50% odměny rozhodčího v příslušné soutěži.
3. Udělením licence rozhodčího vzniká rozhodčímu nárok na úhradu odměny za řízení utkání
a dopravného ve výši stanovené přílohou č. 1 Řádu rozhodčích a delegátů FAČR.
4. Rozhodčí a delegáti FA jsou povinni při účtování dopravného vycházet z oficiálního kilometrovníku OFS.
5. Všechny odměny a náhrady rozhodčím a delegátům FA jsou vypláceny bezhotovostním převodem na
sběrný účet, uvedený v osobní kartě rozhodčího/delegáta FAČR.
Sazebník odměn rozhodčích
Mistrovské
soutěže
OP muži
HR
640
III.tř.muži
540

AR
440
355

Okr.pohár

640

440

Dorost

300

Žáci

250

Přátelská
utkání
HR
240
234

AR
155
155

200

158

79

150

50

30

DS
410
410

IV. Okresní pohár dospělých 2020/2021
Článek 28 – Řízení poháru a jeho systém
1. Okresní pohár 2020/2021 (dále jen „pohár“) doplňuje mistrovské soutěže dospělých a je kvalifikační
soutěží pro Pohár JmKFS 2021/2022.
2. Pohár dospělých řídí STK a platí pro něj kromě ustanovení této části rozpisu i veškerá další ustanovení
tohoto rozpisu v případech, kdy se v nich hovoří o soutěžním utkání.
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3. Pohár se hraje vylučovacím způsobem, soupeři se v každém kole střetnou pouze jednou s tím, že
rozlosování podzimní části poháru provádí STK zařazením jednotlivých družstev do tzv. „pavouka“ zejména
s ohledem na jejich účast v příslušných třídách a skupinách mistrovských soutěží.
4. V soutěži Okresní pohár je pořadatelským klubem klub, dle rozlosovacího pavouku, který hraje nižší třídu
soutěže s výjimkou případu, kdy se klub hrající nižší třídu soutěže tohoto práva vzdá.
5. Od semifinále poháru budou jednotlivá družstva ze strany STK zařazena do tzv. „pavouka“ opět s
ohledem na jejich účast v příslušných třídách a skupinách mistrovských soutěžích. Pokud se mají utkat
družstva, hrající stejnou soutěž, o jejich pořadatelství rozhodně los.
6. O vítězi poháru rozhoduje finálové utkání na neutrálním hřišti.
7. Skončí-li utkání poháru v normální hrací době nerozhodně, dané utkání se neprodlužuje a vítěz utkání se
určí kopy na branku z pokutové značky (viz příloha A Pravidel fotbalu).
Článek 29 – Účast v poháru
1. Poháru se účastní:
a) družstva dospělých hrající soutěže OFS Hodonína na základě dobrovolných přihlášek
2. Pokud bude zjištěno znevažování poháru (např. nastoupením většího počtu hráčů z družstva startujícího
v nižší soutěži nebo z mládežnických družstev), bude příslušný klub postižen pořádkovou pokutou,
případně i vyloučením družstva z účasti v poháru.
Článek 30 – Termíny utkání poháru a delegace rozhodčích
1. Termíny a začátky 1. a 2. kola a čtvrtfinále poháru jsou stanoveny v termínové listině pro podzimní část
soutěžního ročníku 2020/2021.
2.Semifinálová a finálové utkání poháru budou sehrána v jarní části soutěžního ročníku s tím, že jednotlivé
termíny budou součástí termínové listiny pro jarní část soutěžního ročníku 2020/2021.
3. V odůvodněných případech lze požádat o změnu termínu utkání poháru, přitom se postupuje podle
příslušných ustanovení článku 6 tohoto rozpisu.
4. Delegace rozhodčích na utkání poháru provádí po celou soutěž zásadně KR OFS.
Článek 31 – Titul a ceny udělované v rámci poháru
1. Vítěz poháru OFS:
a) obdrží peněžitou cenu ve výši 20.000,- Kč a pohár a postupuje do Poháru JmKFS
2. Finalista poháru OFS
a) obdrží peněžitou cenu ve výši 10.000,- Kč a pohár
VI. Postupový a sestupový klíč v soutěžích OFS

Soutěže dospělých
Poradové číslo varianty
Okresní přebor
Stávající počet
Sestup z 1.B.třídy
Postup do 1.B.třídy
Postup z III. třídy
Sestup do III. třídy
Počet družstev v SR 2019/20

1

2

3

4

5

14
0
-1
3
-2
14

14
1
-1
3
-3
14

14
2
-1
3
-4
14

14
3
-1
3
-5
14

14
4
-1
3
-6
14

Článek 32 – Další opatření k postupům a sestupům
1. Všechna vítězná družstva v jednotlivých soutěžích dospělých a dorostu OFS postupují přímo do příslušné
vyšší soutěže, pokud splňují podmínky uvedené v SŘF. V soutěžích mladších žáků se řídí postup i sestup
podle umístění starších žáků.
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2. Jestliže bude po skončení soutěžního ročníku 2020/2021 nutné, aby o postupujícím nebo sestupujícím
družstvu dospělých nebo mládeže rozhodla kvalifikace, stanovují se pro tuto kvalifikaci následující zásady:
a) kvalifikace bude jednokolová, když termín a místo kvalifikačního utkání určí STK,
b) u dospělých bude kvalifikační utkání v případě nerozhodného výsledku po ukončení řádné hrací doby
prodlouženo o 2 x 15 min., zůstane-li stav utkání i po ukončení prodloužení nerozhodný, rozhodnou o vítězi
utkání kopy ze značky pokutového kopu podle přílohy A Pravidel fotbalu,
c) bude-li u mládeže v kvalifikačním utkání dosaženo po ukončení řádné hrací doby nerozhodného
výsledku, pak budou ihned následovat a o vítězi utkání rozhodnou kopy ze značky pokutového kopu podle
přílohy A Pravidel fotbalu.
3. Podmínkou postupu ze soutěží žáků řízených jednotlivými OFS do I. třídy žáků JmKFS je účast družstev
mladších a starších žáků v I. třídě žáků.
4. Kromě výše uvedených ustanovení si STK OFS vyhrazuje právo snižovat počet sestupujících družstev s
tím, že minimálně poslední tým tabulky sestoupit musí, v případě naplnění počtu družstev v soutěži, dle
§21 bod 3a4 SŘF.
Závěrečná ustanovení
Ustanovení obsažená v tomto rozpisu doplňují SŘF a ostatní řády a předpisy FAČR. Tento rozpis je platný
pro soutěžní ročník 2020/2021.

Předseda OFS Hodonín
Ing. Petr Kotásek

