
I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 

Čl. 1 Řízení soutěží 

1.1. 

Řídící orgán soutěže (OFS Přerov řízený VV OFS Přerov) organizuje a řídí soutěže OFS Přerov 

a stanovuje práva a povinnosti pro jejich účastníky v souladu se Soutěžním řádem FAČR (dále 

jen „Soutěžní řád“) a tímto Rozpisem soutěží.  

1.2. 

Základní podmínky organizace fotbalových soutěží v rámci FAČR stanoví Soutěžní řád a 

vztahuje se na všechny jejich účastníky (hráče, družstva, kluby/oddíly, jejich funkcionáře, 

rozhodčí, delegáty a další činovníky vykonávající při soutěžích příslušné funkce a činnosti) a 

na řídící orgány těchto soutěží. 

1.3. 

Řídící orgán soutěže vydává vždy před začátkem soutěžního ročníku Rozpis soutěží, kdy 

Rozpis soutěží (RS) se může odchýlit od ustanovení Soutěžního řádu a dalších předpisů FAČR 

pouze tam,  kde to Soutěžní řád nebo jiný předpis výslovně připouští; neplatná jsou taková 

ustanovení  RS, která jsou v rozporu s účelem a nastavením elektronického informačního 

systému. 

1.4. 

Za účelem organizace a řízení jednotlivých soutěží OFS Přerov zřizuje Řídící orgán soutěže 

Sportovně - technickou komisi OFS Přerov (STK), na níž deleguje své pravomoci v této 

působnosti. 

1.5. 

K vydání Rozpisu soutěží (RS) OFS Přerov je oprávněn Řídící orgán soutěže. Změny a doplňky 

RS mohou být provedeny zpravidla k 1. červenci běžného roku. Soutěžní ročník začíná nejdříve 

dne 1. 7. kalendářního roku a končí nejpozději dne 30. 6. bezprostředně následujícího 

kalendářního roku.  Soutěžní ročník je zahájen dnem uvedeným v rozhodnutí řídícího orgánu 

soutěže o zahájení soutěžního ročníku učiněném na losovacím aktivu soutěže a zveřejněném na 

Úřední desce.   

1.6. 

Řídící orgán soutěží má možnost zařadit a má právo vyloučit družstva ze soutěží řízeních v jeho 

působnosti dle Soutěžního řádu (§ 16).  

1.7.  

Statutární zástupci (dle stanov) oddílů jsou povinni se zúčastnit losovacího aktivu, Valných 

hromad a zasedání zástupců oddílů pořádaných OFS Přerov. V případě neúčasti se oddíl 

vystavuje disciplinárnímu řízení. 

Čl. 2 Sportovně technická komise  

2.1. 

Zasedání STK je vždy ve středu v zasedací místnosti sídla OFS Přerov, Petřivalského 1, 

750 00 Přerov. Jednání komise má stanovený začátek v 17:00 hod. 

2.2. 

STK je v působnosti řídícího orgánu soutěže povinna navrhovat k projednání následující 

disciplinární přečiny s návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání:  



a) odmítne-li družstvo v případě vyplňování písemného zápisu o utkání předložit listinu 

hráčů a současně neumožní kontrolu totožnosti startujících hráčů;  

b) odehraje-li členský klub soutěžní utkání v jiném termínu nebo na jiném hřišti, než schválil 

řídící orgán soutěže;  

c) není-li možné sehrát soutěžní utkání, protože organizátor utkání nepřipravil bez oprávněného 

důvodu hrací plochu tak, aby byla způsobilá ke hře nebo jí nevyznačil podle pravidel 

fotbalu anebo nepřipravil osvětlení, ačkoli bylo stanoveno, že utkání se sehraje za umělého 

osvětlení;  

d) nenastoupí-li družstvo členského klubu bez závažných důvodů k soutěžnímu utkání anebo 

nastoupí k utkání po uplynutí čekací doby stanovené Pravidly fotbalu;  

e) opustí-li družstvo členského klubu bez závažných důvodů svévolně hrací plochu v průběhu 

soutěžního utkání anebo v takovém utkání bez závažných důvodů odmítne pokračovat a 

soutěžní utkání se z tohoto důvodu nedohraje;  

f) bylo-li soutěžní utkání předčasně ukončeno v důsledku inzultace rozhodčího některým 

příslušníkem družstva; 

g) bylo-li soutěžní utkání ovlivněno způsobem, který odporuje principu poctivého sportovního 

soutěžení;  

h) nastoupí-li hráč neoprávněně k soutěžnímu utkání; 

i) bylo-li soutěžní utkání ukončeno z důvodu, že počet hráčů družstva klesl pod povolený počet 

dle Pravidel fotbalu. 

 

Čl. 3 Organizátor utkání 
 

3.1. 

Organizátorem utkání je členský klub, který je v zápisu o utkání uveden na prvním místě.  

Organizátor utkání je povinen sehrát utkání na hřišti, jež v přihlášce do soutěže označil jako 

hřiště vlastní, nestanoví-li řídící orgán soutěže jinak. 

3.2. 

Při pořádání utkání všeho druhu jsou účastníci soutěží i řídící orgány povinni dbát mj. obecných 

právních předpisů, zejména k zajištění pořádku a bezpečnosti při utkáních. 

Čl. 4 Hrací dny a začátky utkání 

4.1. 

Termínová listina soutěže je seznam termínů utkání soutěže schválených řídícím orgánem 

soutěže.  

Řídící orgán soutěží vydává termínovou listinu zvlášť pro podzimní a jarní část mistrovských 

utkání. Termíny utkání jsou závazné pro všechny družstva příslušné soutěže. 

Družstva jsou oprávněna po vzájemné dohodě a souhlasu řídícího orgánu soutěže odehrát svá 

utkání mimo stanovený termín v termínové listině. Dohoda družstev o změně termínu utkání 

musí být uložena do elektronického informačního systému nejpozději 17 dnů před původně 

stanoveným termínem utkání. Dohoda družstev a souhlas řídícího orgánu soutěže dle předchozí 

věty musí být proveden vždy prostřednictvím elektronického informačního systému nejpozději 

do 10 dnů před stanoveným termínem utkání. Organizátor utkání je oprávněn navrhnout bez 

souhlasu soupeře řídícímu orgánu soutěže, že konkrétně vymezená soutěžní utkání odehraje v 

jiném termínu, než který byl stanoven pro soutěžní ročník při dodržení hracího dne (SO,NE), 

pokud ji však ohlásí soupeři a STK elektronickou poštou na tiskopisu „Ohlášení změny 

termínu a začátku utkání”, a to nejpozději 15 dnů před dnem prvního soutěžního utkání 

příslušné části soutěže. Takto podanou změnu je soupeř povinen přijmout. 

 

4.2. 



Změny v rozpisu soutěží, které se týkají systému a organizaci soutěží, zásad pro postupy a 

sestupy a další změny, které mohou mít podstatný vliv na průběh soutěží a statut jejich 

účastníků, nelze v průběhu soutěžního ročníku provádět (Soutěžní řád § 19). 

4.3. 

Úřední začátky mistrovských utkání jsou stanoveny v termínové listině. Změny v termínové 

listině, která je součástí RS, může v průběhu soutěžního ročníku provádět jen řídící orgán 

soutěží, a to pouze v zájmu řádného průběhu soutěží. K zajištění regulérnosti soutěží stanoví 

řídící orgán pro některá utkání jednotné začátky (hrací den a hodinu), a to zejména 

v závěrečných kolech soutěžního ročníku.  

4.4. 

Oddíly mohou uvést souhrn všech utkání na domácím hřišti na tiskopise „Hlášenka utkání“, 

kde uplatní změny termínů v hracích dnech a časech utkání. Tyto hlášenky se vyplňují pro 

každé družstvo zvlášť a oddíly je zasílají elektronickou poštou současně STK OFS Přerov a 

všem soupeřům, se kterými se utkají na domácím hřišti v těchto termínech: 

-pro podzimní část soutěže do : 23. 07. 2017 

-pro jarní část soutěže do  : 10. 03. 2018 

4.5. 

Změny termínů, začátků utkání nebo místa konání je povinen organizátor nebo hostující 

klub předložit ke schválení STK OFS Přerov. Oddíl žádající změnu je povinen ověřit si 

převzetí elektronické pošty.  

4.6. 

Nařídí-li STK OFS Přerov opakování utkání, domácí oddíl uhradí hostujícímu oddílu náhradu 

cestovného na utkání, které se vypočítá vynásobením vzdálenosti sídel obou oddílů udané 

v kilometrech paušální částkou 25,-Kč za kilometr. Počet kilometrů se bere jen za jednu cestu. 

4.7. 

Řídící orgán soutěží má právo ve výjimečných a odůvodněných případech provádět změny 

v termínové listině. 

Čl. 5 Zahájení utkání 

5.1. 

Družstva jsou povinna nastoupit k utkání ve stanovený úřední začátek utkání. Rozhodčí utkání 

hru zahájí, pokud na hrací ploše je přítomno nejméně 7 hráčů každého družstva, nebo minimální 

počet dle Pravidel fotbalu malých forem fotbalu každého družstva ustrojených podle 

příslušných ustanovení Pravidel fotbalu a byl-li řádně vyplněný zápis o utkání. 

5.2. 

V případě, že družstvo nastoupilo k utkání s menším počtem hráčů než 11, má právo doplnit 

počet hráčů na 11 kdykoli v průběhu utkání, ale jen když je míč ze hry; hráč je povinen před 

vstupem na hrací plochu prokázat rozhodčímu svoji totožnost. Zápis o utkání je třeba doplnit, 

případně opravit v poločase utkání nebo ihned po skončení utkání. Oprávnění zápis o utkání 

doplnit, případně opravit má pouze rozhodčí utkání. V případě řízení utkání oddílovým 

rozhodčím má pravomoc opravit či doplnit zápis o utkání administrátor organizátora utkání.  

 

 

Čl. 6 Čekací doba 



6.1.  

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. 

6.2. 

K posouzení, zda byla dodržena čekací doba, je příslušný rozhodčí. 

6.3.  

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.  

6.4.  

Oznámí-li hostující družstvo organizátorovi utkání v průběhu čerpání čekací doby podle čl. 6.1., 

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.  

6.5.  

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.  

Čl. 7 Povinnosti pořadatelského klubu a hostujícího družstva 

7.1.  

Veškeré povinnosti pořadatelského klubu související s konáním utkání jsou uvedeny v § 45-46 

Soutěžního řádu.  

7.2.  

Pořadatelský klub je kromě povinností uvedených v Soutěžním řádu 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, 

e) mít k utkání připraveny minimálně tři míče odpovídající Pravidlům fotbalu (v žákovských 

soutěžích tři míče odpovídající dané kategorii dle Soutěžního řádu), 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) určit prostor k parkování dopravních prostředků rozhodčích 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. 

7.3.  



Povinnosti hostujícího družstva související s konáním utkání jsou uvedeny v § 47 Soutěžního 

řádu. 

Čl. 8 Zápis o utkání  

8.1. 

O každém soutěžním utkání se pořizuje Zápis o utkání (dále jen „zápis“) v informačním 

systému FAČR, viz § 9, bod 1-5 Soutěžního řádu. 

8.2.  

V soutěžních utkáních se smí na dresech používat celých čísel v rozpětí 1 – 99 s tím, že brankář 

má číslo 1 nebo 12-99, ostatní hráči a náhradníci mají mít čísla 2 až 99. 

Náhradníci, jejichž jména nebyla zapsána do zápisu o utkání před zahájením utkání, nemohou 

být do zápisu o utkání doplněni dodatečně. 

Hráč musí hrát s číslem, které je uvedeno v zápise o utkání! 

 Čl. 9 Příprava zápisu o utkání 

9.1. 

Administrátor organizátora utkání s právy pro elektronický zápis o utkání vyplní v zápise o 

utkání nejpozději 15 minut před úředně stanoveným začátkem utkání: 

- jméno, příjmení a ID hlavního pořadatele, vedoucího mužstva a ostatních příslušníků 

družstva 

- sestavu, čísla hráčů, jejich ID a určit v základní sestavě kapitána 

9.2.  

Administrátor hostujícího družstva s právy pro elektronický zápis o utkání vyplní v zápise o 

utkání nejpozději 15 minut před úředně stanoveným začátkem utkání: 

- jméno, příjmení a ID vedoucího mužstva a ostatních příslušníků družstva 

- sestavu, čísla hráčů, jejich ID a určit v základní sestavě kapitána 

9.3. 

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. 

Čl. 10 Uzavření zápisu o utkání 

10.1. 

Rozhodčí je povinen neprodleně po ukončení utkání do zápisu o utkání uvést: 

- skutečný čas zahájení utkání, 

- konečný výsledek utkání, 

- střelce branek, 

- uložené tresty a napomenutí, 

- střídání, 

- dobu hry. 

10.2. 

Vedoucí družstev jsou povinni po vyplnění zápisu o utkání na výzvu rozhodčího zkontrolovat 

zapsané údaje v zápisu o utkání. Kontrolu zapsaných údajů jsou vedoucí družstev povinni za 

přítomnosti rozhodčího potvrdit ověřením své totožnosti v elektronickém informačním 

systému prostřednictvím svého lomítka za rodným číslem, případně svým podpisem. 



10.3. 

Rozhodčí je povinen do 12 hodin dne následujícího po utkání v zápise o utkání vyplnit ve 

zprávě rozhodčího následující údaje: 

- čerpání čekací doby včetně uvedených důvodů tohoto čerpání, 

- závady zjištěné na hřišti, a to především z hlediska připravenosti hrací plochy k utkání, 

- odůvodnění vyloučení hráčů nebo vykázání ostatních příslušníků družstva s detailním 

popisem skutku a zejména okolnosti, za nichž k jednání došlo, 

- ostatní údaje, které musí rozhodčí zaznamenat do zápisu o utkání podle Pravidel fotbalu. 

 

Čl. 11 Pořadatelská služba 

11.1. 

Povinnosti pořadatelské služby jsou uvedeny v Soutěžním řádu v § 40 - 42.  

Není přípustné označení pořadatelů utkání pouze visačkou – povinnost být označen výrazným 

a nezaměnitelným způsobem, tj. oblečením barevné pořadatelské vesty. 

11.2. 

Pořadatelský klub je povinen zpracovat „Řád pořadatelské služby“ (Soutěžní řád § 45) a 

předložit jej řídícímu orgánu soutěží ke schválení, tímto vnitřním řádem se řídit a ve smyslu 

jeho ustanovení zajistit řádný průběh utkání. Řád pořadatelské služby musí oddíly zpracovat 

pro každé používané hřiště, na kterém pořádá utkání a jejich používání schválila STK OFS, 

včetně UMTRA.  

11.3. 

Řád pořadatelské služby má oddíl/klub k dispozici při každém soutěžním utkání 

prostřednictvím hlavního pořadatele, ten je povinen jej na vyžádání předložit HR (hlavnímu 

rozhodčímu) a kontrolnímu orgánu utkání. 

11.4. 

Počet pořadatelů se řídí vnitřním řádem pořadatelské služby. 

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. 

 

Čl. 12 Hlavní pořadatel 

12.1.  

Hlavním pořadatelem je fyzická osoba, člen FAČR, která je spolu s organizátorem utkání 

odpovědná za splnění technických a pořádkových povinnosti organizátora utkání.  

12.2.  

Hlavní pořadatel je povinen být označen nápisem „Hlavní pořadatel“, kdy takové označení musí 

být výrazně odlišné od označení ostatních pořadatelů.  

12.3. 

Je zakázáno, aby hlavní pořadatel vykonával současně funkci rozhodčího utkání, asistenta 

rozhodčího utkání, delegáta utkání nebo příslušníka družstva. 

Čl. 13 Místa utkání 



13.1. 

Oddíly oznámí STK OFS Přerov místa a čas utkání na přihlášce do soutěže pro každé družstvo 

zvlášť, totéž oznamují na „Hlášence utkání“ spolu s termínem utkání. 

13.2. 

Mistrovská utkání se hrají zásadně na těch hřištích, které uvedly kluby v přihlášce do soutěže a 

byly schváleny STK OFS Přerov, ověřený plánek musí být k dispozici u oddílu. Jakékoliv 

změny na hracích plochách a hřišti vůbec musí být hlášeny okamžitě řídícímu orgánu soutěže 

a ten musí hřiště znovu schválit. Hrací plocha musí odpovídat pravidlům fotbalu (PF). STK si 

vyhrazuje právo kdykoliv provést kontrolu užívaných ploch a jejich vybavení. Oddíl, který v 

přihlášce do soutěží má volbu dvou hracích ploch (tráva - UMTRA) může na umělé travnaté 

hrací ploše hrát mistrovská utkání po 24. 10. 2017, resp. do 10. 04. 2018. 

Hrací plochy s umělým trávníkem musí splňovat podmínky dle § 15 Přílohy č. 1 

Soutěžního řádu. Na UMTRA je zakázáno používat kopačky s vyměnitelnými kolíky. 

13.3. 

Požadavky na vybavení areálů a hracích ploch v soutěžích OFS Přerov jsou stanoveny dle § 

45-46 Soutěžního řádu a násl. mj. takto: 

a) kryté lavičky pro členy družstev oddělené od hlediště, 

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 hrací plochy, odtokové kanály snížené oproti terénu) musí být z 

důvodu bezpečnosti všech aktérů utkání ve vzdálenosti minimálně 2 metry od pomezních a 4 

metry od 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 60 minut před stanoveným začátkem utkání (u soutěží mládeže minimálně 45 minut 

před stanoveným začátkem utkání),  

e) samostatná šatna pro rozhodčí 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). 

13.4. 

V případě změny místa utkání z důvodu nezpůsobilosti vlastního hřiště (rekonstrukce, uzavření, 

výpověď z pronájmu hřiště apod.), musí pořádající klub oznámit STK OFS Přerov i soupeři 

náhradní hřiště, na kterém budou mistrovská utkání hrána. I toto náhradní hřiště musí být 

schváleno STK OFS Přerov. 

13.5. 

O způsobilosti hrací plochy rozhoduje delegovaný HR (hlavní rozhodčí) utkání. Organizátor - 

klub v případě nepříznivých klimatických podmínek nebo nepříznivého stavu hrací plochy, 

musí mít připravenu náhradní hrací plochu (v případě, že ji má nahlášenou). Pokud se utkání 

bude hrát na jiném povrchu než travnatém, je povinností organizátora utkání informovat 

soupeře o této změně. Utkání mládeže lze odvolat telefonicky prostřednictvím STK OFS, o 

utkáních dospělých rozhodne na místě HR. Výjimečně lze utkání dospělých odvolat telefonicky 

(např. při kalamitních situacích), a to prostřednictvím STK OFS. 

Čl. 14 Přerušení a předčasné ukončení utkání  

14.1.  



Rozhodčí je povinen z důvodů uvedených v Pravidlech fotbalu utkání nezahájit, přerušit, 

popřípadě i ukončit.  

14.2.  

O předčasně ukončeném utkání rozhodne řídící orgán soutěže takto:  

a) pokud není prokázána příčinná souvislost mezi zaviněním členského klubů a předčasně 

ukončeným utkáním, utkání se opakuje v novém termínu;  

b)pokud bude prokázána příčinná souvislost mezi zaviněním družstva či členského klubu a 

předčasně ukončeným utkáním, řídící orgán soutěže navrhne projednání věci v disciplinárním 

řízení.  

14.3.  

Ukončí-li rozhodčí utkání předčasně nebo utkání není zahájeno zjevně bez zavinění některého 

z družstev členských klubů, navrhnou členské kluby nový termín opakovaného utkání 

řídícímu orgánu soutěže do 48 hodin od termínu původního začátku utkání, který o novém 

termínu rozhodne. 

14.4.  

O způsobu úhrady či podílu plnění na úhradě nákladů na nové utkání rozhodne řídící orgán.  

14.5.  

V případě přerušení utkání z bezpečnostních důvodů organizátor utkání spolu s bezpečnostními 

složkami učiní opatření k tomu, aby s největším urychlením zjistil, zda nebezpečí skutečně 

existuje nebo mu zamezil s cílem přerušené utkání dohrát. Nepodaří-li se přes výše uvedené 

utkání dohrát pro tmu, bude se zbývající počet minut utkání dohrávat následující den. Pokud to 

nebude možné, rozhodne o termínu a hodině dohrávky řídící orgán soutěže.  

Čl. 15 Účastníci soutěží 

15.1. 

Jednotlivá družstva jsou zařazována do soutěží řízených OFS Přerov podle své výkonnosti a 

věkových kategorií. Toto zařazení je uvedeno v rozlosování mistrovských soutěží, které je 

součástí tohoto RS 2017/2018. Zařazená družstva musí splňovat podmínky stanovené 

v Soutěžním řádu. 

Čl. 16 Předpisy 

16.1. 

Hraje se podle Pravidel fotbalu, Soutěžního řádu fotbalu, Rozpisu soutěží OFS Přerov a 

předpisů FAČR ve znění platném a účinném pro daný soutěžní ročník.  

16.2. 

Veškeré zprávy a rozhodnutí OFS Přerov a příslušných komisí budou zveřejněny 

prostřednictvím úředních zpráv OFS Přerov a popřípadě prostřednictvím úřední desky v IS 

FAČR.  Informace vztahující se k soutěžím OFS Přerov uvedené na úřední desce IS FAČR a 

na internetových stránkách OFS Přerov (www.ofsprerov.cz) nebo FAČR (www.fotbal.cz) mají 

závaznost úředních zpráv.  Komunikace mezi OFS Přerov, odbornými komisemi a kluby je 

umožněna prostřednictvím IS FAČR, doporučené pošty a e-mailu. V případě zasílání e-mailem 

vyžadujte potvrzení o přijetí a přečtení dané zprávy. 

Čl. 17 Podmínky účasti 

17.1. 



Z rozhodnutí VV FAČR absentují kompenzační poplatky na úrovni OFS § 33 odst. 5 Soutěžní 

řád. 

Družstva toho klubu, který do 27. 06. 2018 neuhradí veškeré finanční závazky vůči OFS Přerov, 

FAČR a ostatním klubům, nemusí být zařazena do následujícího soutěžního ročníku. 

17.2. 

V přátelských (přípravných) utkáních musí mít hráč, který je v utkání klubem testován, písemné 

povolení od klubu za který je registrován. 

17.3. 

Vedoucí družstev musí mj. splňovat podmínky a dodržovat povinnosti stanovené v § 30 

Soutěžního řádu. 

17.4. 

Kapitán družstva musí mj. splňovat podmínky a dodržovat povinnosti stanovené v § 56 

Soutěžního řádu. 

17.5. 

Hráči, trenéři, rozhodčí, jednotlivci vykonávající funkce v soutěžích podle předpisů FAČR, 

členové statutárních orgánů fotbalových klubů a členové orgánů FAČR musí být zaregistrováni 

za členy FAČR. 

Čl. 18 Soupiska družstva 

18.1. 

Soupiska družstva (dále jen „soupiska“) se vyhotovuje zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jarní 

část soutěžního ročníku v IS FAČR a zároveň klub zašle na e-mail OFS Přerov (ofs@raz-

dva.cz) tuto soupisku v elektronické verzi pro potřeby STK, viz §10 bod 1-10 Soutěžní řád. 

18.2. 

Kluby mající v různých třídách dvě nebo tři družstva předkládají soupisku „A“ družstva. Kluby, 

které mají v jedné věkové kategorii v jedné třídě soutěže 2 a více družstev v různých skupinách 

této třídy, vyhotovují seznam všech hráčů každého takového družstva. To se nevztahuje na 

kategorii mladší a starší přípravka. 

18.3. 

Hráči uvedeni na soupisce mohou startovat v soutěžních utkáních za družstvo, na jehož soupisce 

jsou uvedeni. Za družstvo startující v nižší soutěži mohou nastoupit v jednom soutěžním utkání 

vždy nejvýše dva hráči ze soupisek všech družstev startujících ve vyšší soutěži. 

18.4. 

Družstva „B“ nebo „C“ musí mít potvrzenou soupisku „A“ družstva v papírovém vyhotovení 

na každém utkání sebou a na vyzvání rozhodčího nebo řídícího orgánu soutěže ji musí předložit. 

Pokud klub soupisku nepředloží, rozhodčí tuto skutečnost uvede do ZoU. 

 

18.5. 

Povoluje se start více družstev stejného členského klubu v různých skupinách stejné soutěže. 

V takovém případě je členský klub povinen vyhotovit seznam všech hráčů každého družstva 

startujícího v různých skupinách stejné soutěže, který zašle řídícímu orgánu soutěže nejpozději 

7 dní před zahájením jednotlivé části soutěže. Toto se nevztahuje na věkovou kategorii 

přípravek; hráči uvedeni na seznamu hráčů jednoho družstva nejsou oprávnění startovat v jiném 

družstvu stejné soutěže (§ 8 Příloha č. 2 Soutěžní řád). 



Čl. 19 Kontrola totožnosti 

19.1.  

Družstvo má právo provést kontrolu totožnosti hráčů soupeřova družstva (tzv. konfrontaci). 

Tato se řídí dle § 58, body 1-7 Soutěžního řádu.  

19.2.  

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, a to ve středu v 17.00 hod. 

(nebude-li v úředních zprávách stanoveno 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. Tato povinnost pro výše uvedené osoby 

nenastává v případech, kdy byl po vznesení námitky na místě nadevší 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.  

19.3.  

V případě nedostavení se hráčů nebo funkcionářů uvedených v předchozím bodu tohoto článku 

bude udělena příslušnému klubu pořádková pokuta.  

Čl. 20 Startující 

20.1. 

Práva a povinnosti hráčů stanoví § 36 Soutěžního řádu. 

20.2. 

Působení hráčů ve věkových kategoriích 

a) Hráči mohou vedle jejich věkové kategorie nastoupit i v utkáních vyšší věkové kategorie. 

b) Nastoupení hráče z vyšší věkové kategorie v soutěžním utkání nižší věkové kategorie je 

nepřípustné a bude považováno za neoprávněné nastoupení. Ustanovení předchozí věty se 

vztahuje i na nastoupení hráče staršího za družstvo mladších v jedné věkové kategorii v případě 

oddělené soutěže mladších a starších v rámci jedné věkové kategorie. 

c) Kluby jsou povinny vyžádat si písemný souhlas zákonných zástupců mládeže s působením 

hráčů ve vyšší věkové kategorii a na požádání jej předložit řídícímu orgánu soutěže. 

d) jednotlivé věkové kategorie pro SR 2017/2018: 

starší dorost   nar. 1.1.1999 a mladší 

starší žáci   nar. 1.1.2003 a mladší      +    hráčky nar. po 1.1.2002 a mladší 

mladší žáci   nar. 1.1.2005 a mladší      +    hráčky nar. po 1.1.2004 a mladší 

starší přípravka(5+1)  nar. 1.1.2007 a mladší      +    hráčky nar. po 1.1.2006 a mladší 

mladší přípravka(4+1) nar. 1.1.2009 a mladší      +    hráčky nar. po 1.1.2008 a mladší 

20.3. 

Po dosažení vyšší věkové kategorie může hráč dohrát rozehraný SR v dané věkové kategorii. 

V mládežnických družstvech jsou oprávněny startovat dívky o jeden rok starší než mládež 

zařazena do věkových kategorií, a to až do kategorie žáci starší. Hráči po dosažení stanoveného 

věku přecházejí do nejbližší věkové kategorie vždy k 1.1. následujícího roku. 

 

Čl. 21 Střídání hráčů 

21.1. 

Počet střídajících hráčů je stanoven dle § 5 Přílohy č. 2 Soutěžního řádu takto: 



- v mistrovském utkání dospělých je možno střídat 5 hráčů včetně brankáře 

- v mistrovském utkání staršího dorostu je možné střídat opakovaně 

- v mistrovském utkání starších žáků je možné střídat opakovaně  

- v mistrovském utkání mladších žáků je možné střídat opakovaně  

21.2. 

V utkáních staršího dorostu, starších a mladších žáků je možno střídat opakovaně: 

a) střídání se týká všech hráčů uvedených v zápise o utkání – maximálně 18 

b) počet střídání během hry není omezen, střídá se letmým způsobem, i když je míč ve hře, a to 

za následujících podmínek: 

- hráč opouštějící hrací plochu tak učiní v prostoru své technické zóny 

- střídání hráče mimo technickou zónu je možné jen v případě zranění, které je nahlášeno 

rozhodčímu utkání 

- hráč vstupující na hrací plochu tak učiní také v prostoru své technické zóny, ale ne dříve než 

hráč opouštějící hrací plochu úplně přejde pomezní čáru směrem k vlastní technické zóně 

- pokud v průběhu střídání vstoupí náhradník na HP dříve,  než ji vystřídaný hráč opustil 

nebo ji střídaný hráč opustí jiným prostorem než bezprostředně u technické zóny, rozhodčí hru 

přeruší s výjimkou ponechání výhody ve hře a provinivšího hráče (hráče vstupujícího na HP) 

napomene žlutou kartou. Hru naváže nepřímým volným kopem ve prospěch družstva, které se 

neprovinilo z místa, kde se nacházel míč v době přerušení hry. Pokud byl míč v pokutovém 

území, řídí se jeho rozehrání pravidlem XIII – volné kopy 

- v posledních deseti minutách utkání dorostu a starších žáků již nelze provádět opakované 

střídání, lze střídat pouze standardním způsobem nejvýše 2 hráče, vystřídat mohou i ti, kteří se 

již předtím utkání zúčastnili. Toto neplatí v soutěži mladších žáků a přípravek 

c) za správné provedení střídání hráčů a jejich počet na HP odpovídá vedoucí a trenér družstva. 

 

21.3. 

V soutěžním utkání může v družstvu nastoupit 5 hráčů, kteří jsou cizími státními příslušníky 

státu mimo členského státu Evropské unie. 

21.4. 

Na lavičkách pro příslušníky družstev se mohou zdržovat jen náhradníci a funkcionáři 

družstva, popřípadě vystřídaní hráči. Všichni funkcionáři družstva v soutěžích dospělých, 

dorostu i žáků musí být viditelně označeni funkcí – visačkou tak, jak jsou uvedeni v zápisu o 

utkání (např. trenér, vedoucí družstva, masér atd.). Náhradníci musí být na lavičkách oblečeni 

v dresech. Na lavičce a v technické zóně se musí všichni chovat v souladu s Pravidly fotbalu 

a souvisejícími předpisy FAČR. 

Čl. 22 Výstroj hráčů 

22.1. 

Základní výstroj hráčů musí odpovídat pravidlům fotbalu. 

Dresy hráčů musí být na zadní straně opatřeny zřetelnými, nejméně 25 cm vysokými číslicemi. 

Čísla na dresech hráčů musí souhlasit s čísly uvedenými u jejich jmen v zápise o utkání.  

22.2. 

Družstvo hostí musí k utkání nastoupit v dresech odlišné barvy od družstva domácích tak, aby podle 

pokynů rozhodčího byla zajištěna dobrá rozlišenost hráčů obou družstev včetně brankářů. V každém 

utkání musí hostující oddíl respektovat tradiční barvy dresů domácího družstva tak, jak je uvedeno v 

adresáři oddílů, který tvoří přílohu tohoto Rozpisu soutěží. V případě nerespektování tradiční barvy 

dresů domácího družstva je za tento stav plně zodpovědný hostující klub, který se vystavuje pořádkové 

pokutě. 



Reklamy nesmí ovlivnit rozlišovací schopnosti dresů. Rozhodnutí o tom je v kompetenci rozhodčího 

utkání. 

Čl. 23 Odpovědnost hráče za nestandardní výstroj 

23.1. 

Pro případ použití nestandardní výstroje platí § 38 Soutěžního řádu.  

23.2. 

Hráč, který nastoupí k utkání s brýlemi či jinou nestandardní výstrojí hraje na vlastní nebezpečí 

a je odpovědný za případné škody, které v příčinné souvislosti s touto nestandardní výstrojí 

vzniknou. Hráč je oprávněn nastoupit k utkání pouze s takovou nestandardní výstrojí, která je 

určena k ochraně zdraví. O přípustnosti rozhoduje rozhodčí utkání, který postupuje v souladu 

s ustanoveními Pravidla 4 Pravidel fotbalu. 

Čl. 24 Lékařská prohlídka  

24.1. 

Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci o své 

zdravotní způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich 

zákonný zástupce.  

24.2. 

V případě zdravotní způsobilosti pro hraní fotbalu je hráč povinen vlastnoručně podepsat 

prohlášení následujícího znění: 

„Prohlašuji na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý 

absolvovat fyzickou zátěž fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého 

zdraví”. 

Prohlášení musí být opatřeno datem a nesmí být starší než 1 rok. Kluby jsou povinny mít 

k dispozici prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu prohlášení provádějí řídící orgány soutěží, 

které v případě nedostatků (prohlášení s prošlou lhůtou, chybějící prohlášení) jsou oprávněny 

postihnout klub pořádkovou pokutou. 

Čl. 25 Losovací aktiv  

25.1. 

Losovací aktiv pořádá příslušný řídící orgán soutěže nejdříve po ukončení předchozího 

soutěžního ročníku a po skončení losovacích aktivů vyšších mistrovských soutěží. Losovacího 

aktivu jsou povinni účastnit se zástupci všech členských klubů, které podaly přihlášku družstva 

do soutěže. V případě své neúčasti bude uložena pořádková pokuta za neplnění svých 

povinností vůči OFS Přerov. 

25.2. 

Přihlášky do soutěže musí být zaslány na řídící orgán soutěže (OFS Přerov) do 10. 06. 2018.  

25.3. 

Zpětvzetí přihlášky družstva do soutěže jsou členské kluby oprávněny podat pouze do 

posledního dne předcházejícího konání losovacího aktivu. Losovací aktiv je ukončen 

schválením zařazení družstev do skupin příslušných soutěží a rozhodnutím řídícího orgánu o 

zahájení soutěžního ročníku. 

Čl. 26 Doba hry 

26.1. 



utkání mužů    2 x 45 minut 

utkání dorostu    2 x 45 minut 

utkání starších žáků (7+1)  2 x 35 minut 

utkání mladších žáků (7+1)  2 x 30 minut 

utkání starší přípravky (5+1)  2 x 25 minut  

utkání mladší přípravky (4+1) 2 x 20 minut  

 

26.2. 

Přestávka mezi poločasy trvá 15 minut včetně odchodu družstev z hrací plochy a návratu 

družstev na hrací plochu. V soutěžích mládeže (dorost, starší a mladší žáci) je dodržení doby 

poločasové přestávky v trvání min. 15 minut povinné. Za dodržení doby poločasové přestávky 

u mládeže zodpovídá rozhodčí utkání. 

Čl. 27 Systém soutěží  

27.1. 

Soutěže OP mužů, starších žáků a přípravek se hrají systémem každý s každým 

dvoukolově podle rozlosování. Soutěže OS mužů sk. A a B, OP mladších žáků sk. A a B se 

hrají každý s každým tříkolově. 

Soutěžní ročník se v tříkolovém systému dělí na dvě části, kdy v první části se družstva utkají 

každý s každým dvakrát. Na základě umístění družstev v soutěži po první části soutěže, budou 

družstva rozlosována pro druhou část dle Bergerových tabulek. Ve druhé části se družstva utkají 

jedenkrát každý s každým (§ 3 Příloha č. 2 Soutěžního řádu). 

27.2. 

Dospělí 

OP Muži - hrají systémem každý s každým dvoukolově, podzim – jaro podle rozlosování. Vítěz 

OP má právo postupu do I. B třídy Ol. KFS. Poslední družstvo z OP sestupuje do OS. Další 

postupy a sestupy se řídí dle RS tabulka čl. 30.1.           

OS Muži – hrají systémem každý s každým - tříkolově. První družstva z OS ze skupin A a B 

mají právo postupu do OP. Další postupy a sestupy se řídí dle RS tabulka čl. 30.1. 

27.3.  

Mládež 

OP Starší žáci (7+1) - hrají systémem každý s každým dvoukolově, podzim – jaro podle 

rozlosování. Starší žáci hrají míčem velikost č. 5., hraje se podle PF, Soutěžního řádu a RS 

OFS. Vítěz Okresního přeboru starších žáků má právo postupu do Krajské soutěže Ol. KFS, 

kde hraje počet hráčů 10+1 a povinností klubu je přihlásit starší i mladší družstvo žáků. 

OP Mladší žáci (7+1) - hrají systémem každý s každým – tříkolově, podle rozlosování ve dvou 

skupinách A a B. Vítězové skupin odehrají utkání o přeborníka OFS, místo konání určí STK. 

Mladší žáci hrají míčem velikost č. 4., hraje se podle PF-malých forem, dále dle Soutěžního 

řádu a RS OFS. 

OP Starší přípravka (5+1) - hraje systémem každý s každým dvoukolově, podzim – jaro podle 

rozlosování ve dvou skupinách A a B. Vítězové skupin odehrají utkání o přeborníka OFS, místo 

konání určí STK. Hraje se míčem velikost č. 3, podle PF-malých forem, dále dle Soutěžního 

řádu a RS OFS. 

OP Mladší přípravka (4+1) - hraje systémem každý s každým dvoukolově, podzim – jaro 

podle rozlosování ve třech skupinách A, B a C. Vítězové skupin odehrají utkání o přeborníka 



OFS, místo konání určí STK. Hraje se míčem velikost č. 3, podle PF-malých forem, dále dle 

Soutěžního řádu a RS OFS. 

Čl. 28 Sdružený start družstev  

28.1. 

Povoluje se sdružený start družstev.  

28.2. 

Sdružený start družstev lze uskutečnit za podmínek, že:  

- se jedná o start hráčů nejvýše dvou klubů za jedno družstvo v mládežnické kategorii;  

- členské kluby podají žádost o povolení sdruženého startu družstev řídícímu orgánu 

soutěže a společně s touto žádostí předloží smlouvu o sdruženém startu družstev;  

- smlouva podle písmena b) bude předložena na tiskopise vydaném řídícím orgánem 

soutěže a bude podepsána statutárními zástupci obou členských klubů. Přílohou této 

smlouvy bude seznam hráčů, kteří budou startovat ve sdruženém družstvu a bude 

vyhotoven zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jarní část soutěžního ročníku, s tím, že 

seznam hráčů sdruženého startu družstev lze v průběhu ročníku měnit. 

- smlouva o sdruženém startu družstev a seznam hráčů splňuje požadované náležitostí a 

je schválena řídící orgánem soutěže - schválení je účinné pouze pro soutěžní ročník, pro 

který byla žádost podána; 

-  termín podání žádosti o povolení sdruženého startu družstev a smlouvy o sdruženém 

startu družstev shoduje s termínem podání přihlášek do soutěží; 

- hráč uvedený na seznamu hráčů sdruženého startu družstev je oprávněn startovat v 

družstvu klubu, pro který má sdružený start družstvo povolení; 

- hráč, uvedený na seznamu hráčů sdruženého startu družstev není oprávněn startovat ve 

svém mateřském klubu za družstvo shodné kategorie, pro kterou byl sdružený start 

družstev povolen, pokud takové družstvo mateřský klub má. Za ostatní družstva 

mateřského klubu je hráč oprávněn startovat, pokud splní ostatní podmínky dané tímto 

řádem;  

- seznam hráčů sdruženého startu družstev nesmí obsahovat hráče, kteří jsou v klubu 

na hostování nebo střídavý start.  

28.3. 

Kluby jsou povinny označit v elektronickém informačním systému hráče sdruženého startu 

družstev dle přílohy smlouvy o sdruženém startu družstev.  

Čl. 29 Hodnocení výsledků soutěží 

29.1. 

Hodnocení výsledků v soutěžích OFS Přerov se řídí § 18-19 Soutěžního řádu. 

Čl. 30 Společná ustanovení k postupu a sestupu 

30.1.  

Soutěže dospělých 

OP mužů 

Počet družstev SR 2017 / 2018 14 14 14 14 

Sestup z  Ol. KFS (I.B.tř.)   0   1   2   3 

Postup z  OP OFS   -1  -1  -1  -1 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Sestup do  OS OFS  - 1  -2  -3  -4 

Postup do  OP OFS    2   2   2   2 



----------------------------------------------------------------------------------- 

Počet  družstev SR 2018 / 2019 14 14 14 14 

Čl. 31 Tituly a ceny pro vítěze 

31.1. 

OP mužů   pohár, diplom pro 1 

OS mužů „A“   pohár, diplom pro 1 

OS mužů „B“   pohár, diplom pro 1 

OP starší žáci (7+1)  pohár, diplom, medaile pro 1 (15) 

OP mladší žáci (7+1)  pohár, diplom, medaile pro 1 (15), pohár, diplom pro 2 

OP st. přípravka (5+1) pohár, diplom, medaile pro 1 (12), pohár, diplom pro 2 

OP ml. přípravka (4+1) pohár, diplom, medaile pro 1 (12), pohár, diplom pro 2, pohár,  

diplom pro 3 

Pohár FAČR   pohár, diplom, finanční odměna pro 1, diplom, finanční odměna  

pro 2 

Pohár Lionsport  pohár, diplom, poukaz na nákup zboží pro 1, diplom, poukaz na  

nákup zboží pro 2 

 

Čl. 32 Práva a povinnosti členského klubu  

32.1. 

Členský klub, jehož družstva se účastní soutěží FAČR, je mj. povinen: 

- podat ve stanoveném termínu přihlášku družstva do příslušné soutěže, 

- zajistit, aby družstvo členského klubu dohrálo soutěž, do které bylo přihlášeno, 

- mít trenéra s trenérskou licencí podle Řádu trenérů FAČR, 

- mít registrovaného minimálně jednoho administrátora, 

- dodržovat předpisy FAČR a jeho pobočných spolků, 

- mít k dispozici prohlášení hráče a své zdravotní způsobilosti, 

- do zápisu o utkání uvést pouze hráče oprávněné startovat v utkání a ostatní příslušníky 

družstva oprávněné vykonávat funkce, v níž jsou v zápise o utkání uvedeni, 

- umožnit nastoupení k utkání pouze hráčům uvedeným v zápise o utkání, 

- hrát soutěžní utkání pouze na hřišti schváleném řídícím orgánem soutěže před začátkem 

soutěžního ročníku dle Pravidel fotbalu,  

- řídící orgán soutěže doporučuje v případě nezpůsobilé travnaté hrací plochy sehrát utkání na 

méně kvalitní, ale způsobilé hrací ploše, po dohodě obou družstev z důvodu dodržení termínové 

listiny. Odmítne-li hostující družstvo hru na této náhradní ploše, ztrácí nárok na úhradu jízdného 

domácím klubem při opakovaném utkání, 

- mít odpovídající výpočetní techniku s internetovým připojením pro účely přístupu a 

administrace v elektronickém informačním systému. 

Čl. 33 Protest a odvolání 

33.1. 

Členský klub je oprávněn podat protest a odvolání za podmínek stanoveným Procesním řádem. 

Protest a odvolání se řídí dle § 62 Soutěžního řádu. 

Čl. 34 Doprava k utkání 

34.1. 

Způsob dopravy k utkání se ponechává v kompetenci oddílů.  



34.2. 

Případné nedostavení se k utkání nebo opožděný nástup k utkání řeší STK dle Soutěžního řádu 

na svém nejbližším zasedání.  

34.3. 

Důvody čerpání, resp. překročení čekací doby, případně nedostavení se k utkání jsou družstva 

povinné prokázat a doložit potvrzením na nejbližším zasedání STK. 

Jako potvrzení lze použít zejména:   

- záznam o dopravní nehodě, resp. potvrzení od Policie ČR, 

- potvrzení dopravce, že vozidlo, i přes řádné potvrzení objednávky nebylo přistaveno, a 

nebyla možnost zajištění náhradní dopravy, 

- potvrzení dopravce o poruše dopravního prostředku, jeho neopravitelnosti a nemožnosti 

zajištění náhradní přepravy, současně se zasláním kopie záznamového kolečka tachografu 

(analogového provedení) nebo kopie z výtisku tachografu (digitální provedení). 

Čl. 35 Reprezentace 

35.1. 

Členské kluby FAČR jsou povinny uvolňovat své hráče pro reprezentační účely FAČR, ŘK 

FAČR pro Moravu, Ol.KFS, OFS. U mládeže jsou oddíly odpovědné za bezpečné dopravení 

reprezentantů na místo srazu. 

35.2. 

Z důvodu plnění reprezentačních povinností v okresních výběrech mládeže povolí STK OFS 

Přerov na základě dohody mezi oddíly předehrání mistr. utkání, jsou-li povoláni do 

reprezentace 3 a více hráčů z oddílu, který žádá o změnu termínu. V případě, že se oddíly 

vzájemně nedohodnou, stanoví termín utkání STK OFS Přerov, a to i případnou dohrávkou, 

nejpozději však do 14 dnů po původním termínu utkání (mimo posledních 2 kol mistrovských 

soutěží)! 

35.3. 

V případě nesplnění reprezentace bude postupováno podle disciplinárního řádu FAČR (§ 55 

DŘ). 

Čl. 36 Nemistrovské soutěže a turnaje 

36.1.  

Podmínky turnajů a soutěží, které nejsou mistrovskými ani pohárovými soutěžemi, se určí v 

jeho propozicích v návaznosti na ustanovení § 43 Soutěžního řádu.  

36.2.  

Propozice takové soutěže nebo turnaje schvaluje řídící orgán, do jehož kompetence 

pořadatelský klub přísluší.  

36.3.  

Při jednotlivých nemistrovských soutěžích a turnajích lze poskytovat věcné a finanční ceny, 

přitom formu a výši těchto cen stanoví pořadatelský klub. 

Čl. 37 Pohár FAČR 

37.1. 

Řízení soutěží 

Okresní kolo je předkvalifikační soutěží pro Krajský pohár a následně pro Pohár FAČR a 

doplňuje mistrovské soutěže mužů. Účast v okresním kole Poháru FAČR je dobrovolná. 



Okresního kola této soutěže se mohou zúčastnit A i B mužstva, které mají sídlo na okrese OFS 

Přerov hrající však nejvýše krajský přebor OL KFS. 

Řídící orgán doporučuje připravit úvodní zápasy okresního kola před zahájením dlouhodobých 

mistrovských soutěží. Finálové utkání se odehraje v měsíci říjen 2017. 

37.2.  

Systém soutěže 

Hraje se vylučovacím způsobem, soupeři se v každém kole utkají pouze 1x. Finále se sehraje 

na neutrálním hřišti, které určí řídící orgán, pokud se oba soupeři nedohodnou na místě konání. 

Pro všechna utkání Poháru platí ustanovení SŘ, Pravidel fotbalu a těchto propozic. 

Skončí-li utkání v normálním čase nerozhodně, utkání se neprodlužuje a o vítězi rozhodnou 

kopy ze značky pokutového kopu (5 na každé straně, popř. po 1 do rozhodnutí). 

Střídání: je povoleno střídat nejvýše 5 hráčů. 

Vyloučení: hráč, který obdrží ČK může hrát další pohárové utkání jen v případě, že trest za ČK 

mezi jednotlivými koly vypršel. Vyloučenému hráči v mistrovském utkání platí trest i v utkání 

pohárovém a naopak, má-li hráč zastavenou činnost z pohárového utkání, nemůže nastoupit v 

mistrovském utkání. Nemůže–li nastoupit do pohárového utkání vzhledem k trestu za ČK z 

mistrovského utkání, je tento zápas do trestu započítán.       

37.3.  

Zařazování účastníků, určení místa, hracího dne a hodiny 

STK na losovacím aktivu vydá rozlosování, kde budou uvedeny dvojice. Hraje se vždy u 

družstva, které hraje nižší soutěž nebo se v jarní části mistrovské soutěže umístilo na horším 

místě a v tomto smyslu se dvojice sestavují, s přihlédnutím na geografickou dostupnost. V 

případě, že některé družstvo nebude chtít hrát utkání s přihlédnutím na geografickou vzdálenost, 

tuto skutečnost oznámí STK. 

Hracími dny jsou nejčastěji středy, začátky utkání stanovuje STK (oddíly budou mít možnost 

dle dohody i jiný den). 

 

 

 

37.4. 

Hospodářské náležitosti 

Všechna utkání se hrají na náklady řídícího orgánu. Cestovné si platí oddíly z vlastních 

prostředků. Na utkání bude delegován 1 kvalifikovaný rozhodčí. Funkci AR budou zastávat 

oddíloví pomezní rozhodčí (popř. laici). 

37.5.  

Titul a ceny 

Vítěz okresního poháru řízeného OFS: 

1. postupuje do krajského kola  

2. stává se držitelem poháru OFS a obdrží diplom 

3. obdrží peněžitou cenu 2 000,- Kč 

Poražený finalista: 

      - obdrží peněžitou cenu 1 000,- Kč  

 



II. ŘÍZENÍ UTKÁNÍ, ROZHODČÍ, KONTROLNÍ 

ORGÁNY 

Čl. 38 Rozhodčí 

38.1. 

Rozhodčí musí být členem FAČR. Pro rozhodčí a delegáty FAČR platí v plném rozsahu Řád 

rozhodčích a delegátů Fotbalové asociace České republiky. Fotbalová utkání v rámci FAČR 

může řídit pouze rozhodčí, kterému byla udělena licence rozhodčího fotbalu. Na vyžádání 

pořadatele utkání je rozhodčí povinen se prokázat vytištěným výpisem z karty rozhodčího 

z elektronického informačního systému. Vytištěný výpis opravňuje rozhodčího k volnému 

vstupu na utkání pořádaná v rámci té soutěže, pro jejíž řízení je zařazen na nominační listině 

rozhodčích. Rozhodčí musí být členy FAČR a musí mít uhrazen členský příspěvek za 

kalendářní příslušný rok. 

38.2. 

Komise rozhodčích (KR) zpracovává pro každou část soutěžního ročníku (podzim-jaro) 

„Nominační listinu rozhodčích OFS Přerov“. Před zahájením podzimní, resp. jarní částí 

soutěžního ročníku navrhne komise rozhodčích zřizujícímu orgánu (VV OFS Přerov) 

Nominační listinu rozhodčích OFS Přerov, který tuto skutečnost vezme na vědomí.   

38.3. 

Rozhodčí mladší 18 let může být delegován na utkání soutěže mládeže a rovněž na soutěže 

dospělých jako asistent rozhodčího. 

Rozhodčí mladší 18 let je oprávněn převzít funkci rozhodčího, který je delegován k řízení 

utkání v souladu s pravidly fotbalu, pokud byl k utkání dospělých delegován jako asistent 

rozhodčího v případech, kdy stanoví rozpis soutěže a:  

a) rozhodčí, který byl delegován k řízení utkání v souladu s Pravidly fotbalu, se nedostaví 

k řízení utkání nebo 

b) rozhodčí, který byl delegován k řízení utkání v souladu s Pravidly fotbalu, se v jeho průběhu 

zraní. 

38.4. 

Delegace a povinnosti rozhodčích OFS 

a) Rozhodčí na utkání deleguje obsazovací úsek OFS prostřednictvím elektronického 

Informačního systému (IS) s výhradou možné změny delegace. 

b) Poslední změny v obsazení jsou zde provedeny v pátek do 13 

hodin. Pozdější nutné změny jsou uskutečněny telefonicky. 

c) Rozhodčí se na utkání dospělých dostaví nejdéle 40 minut před úředním začátkem 

utkání.  

d) Oddíly mohou uplatnit požadavek, aby jim utkání řídil určitý rozhodčí, obsazovací úsek 

jim v rámci možností vyhoví, bude-li souhlas obou soupeřů. 

e) V zájmu regulérnosti soutěže může KR OFS v souladu s rozhodnutím VV OFS delegovat 

rozhodčí dodatečně. 

f) Rozhodčí všech okresních soutěží musí mít platné zdravotní vyšetření, za které si 

odpovídají sami a na vyžádání KR OFS nebo jiných orgánů ji musejí předložit. Toto 

zdravotní vyšetření nesmí být starší než jeden rok. 

g) Rozhodčí utkání nejdříve 15 minut před úředně stanoveným začátkem utkání zkontroluje 

údaje vyplněné administrátory klubů v zápisu o utkání (dale “ZoU”). Před odchodem na 

hrací plochu je rozhodčí povinen uložit případné provedené změny v ZoU a odhlásit se 

IS. 

h) Rozhodčí je povinen do ZoU uvést v přestávce mezi poločasy průběžný výsledek utkání 

a střelce branek. 



i) Rozhodčí je oprávněn do ZoU uvést v přestávce mezi poločasy další skutečnosti, zejména 

udělené tresty, napomenutí, střídání. 

j) Rozhodčí je povinen neprodleně po ukončení utkání do ZoU uvést,  

- skutečný čas zahájení utkání, 

- konečný výsledek utkání, 

- střelce branek, 

- uložené tresty příslušníkům družstva se stručným popisem skutku, 

- střídání, 

- dobu hry. 

k) Rozhodčí je povinen do 12:00 hodin dne následujícího po utkání v ZoU vyplnit ve zprávě 

rozhodčího následující údaje. 

- čerpání čekací doby včetně uvedení důvodů tohoto čerpání, 

- závady zjištěné na hřišti, a to především z hlediska připravenosti hrací plochy k utkání, 

- odůvodnění vyloučení, popř. vykázání ostatních příslušníků družstva s detailním 

popisem skutku a zejména okolností, za nichž k jednání došlo, 

- ostatní údaje, které musí rozhodčí zaznamenat do ZoU podle Pravidel fotbalu, 

- vyjádření k přestupkům hráčů, funkcionářů diváků nebo ostatních účastníků utkání 

zapsaných do ZoU na základě sdělení delegáta utkání. 

l)  Rozhodčí jsou povinni se dostavit na utkání ve společenském oděvu. 

m) Rozhodčí se nesmí dostavit k utkání pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky a 

v průběhu utkání až do ukončení svých administrativních povinností nesmí takové 

návykové látky požívat.  

n) V průběhu rozehraného  soutěžního ročníku může být rozhodčí přeřazen k řízení jiné 

soutěže téhož řídicího orgánu. Přeřazení rozhodčího schvaluje KR (§ 9 a § 19 řádu R a 

DFA). 

38.5. 

Porušení povinností rozhodčího 

KR OFS je oprávněna rozhodčím ukládat pořádkové pokuty za nedostatky v ZoU, dle § 11 

odstavce 2 a 3 řádu R a DFA.  

 

 

 

Sazebník pořádkových pokut: 

a) drobné chyby – 100,- Kč 

- neuvedení nebo nesprávné uvedení čísla delegace v případě náhradního ZoU  

- neuvedení nebo nesprávné uvedení soutěže, kola, druhu utkání nebo jeho kategorie v případě 

náhradního ZoU  

- neuvedení nebo nesprávné uvedení stadionu v případě náhradního ZoU  

- neuvedení počtu diváků 

- neuvedení údajů o funkcionářích družstev a pořadatelské službě v případě náhradního ZoU  

- neuvedení nebo nekompletní uvedení dopravného 

- neoznačení kapitána nebo zástupce kapitána v případě náhradního ZoU  

- neuvedení změny kapitána a jména zástupce kapitána na zadní straně náhradního  ZoU 

- neuvedení nebo nesprávné uvedení osobních údajů (ID, jméno, příjmení, číslo vyloučeného 

hráče) v případě náhradního ZoU  

- neuvedení nebo nesprávné uvedení údajů u střelců branek na zadní straně náhradního  ZoU 

- ostatní neúplná nebo nesprávná vyplnění náhradního ZoU 

- nedodržení pokynů KR v oblasti výstroje a oblečení 

b) závažné chyby – 200,-Kč  



- neuvedení důvodu nastavení hry v případě náhradního ZoU  

- neuvedení minuty napomínaných a vyloučených hráčů 

- neuvedení nebo nesprávné uvedení osobních údajů a ID čísla u HR, AR, DFA v případě 

náhradního ZoU  

- nedostatečné popsání zraněných hráčů a důvodů nesehraného nebo předčasně ukončeného 

utkání 

- opomenutí podpisu v případě náhradního ZoU  

- neuvedení důvodu opožděného začátku utkání 

- chybějící podpis vedoucího družstva u zraněných hráčů, nebo samostatné uvedení diagnózy 

lékařem v případě náhradního ZoU na zadní straně  

- neuvedení doby hry 

- použití nesprávného tiskopisu v případě, náhradního ZoU 

- závažné porušení pokynů KR v oblasti omluv z delegací a seminářů  

c) hrubé chyby – až do výše 500,-Kč 

- neuvedení nebo nesprávné uvedení názvu oddílu v případě náhradního ZoU  

- neuvedení nebo nesprávné uvedení výsledku utkání nebo poločasu v případě náhradního ZoU  

- opomenutí podpisu zápisu o utkání před i po utkání jedním nebo oběma vedoucími 

(administrátory) družstev 

- neuvedení nesportovního chování diváků, neuvedení provedených opatření nebo neuvedení 

přerušení  

  utkání z důvodu nesportovního chování diváků 

- pozdní odeslání zápisu o utkání, zaslání nečitelného či poškozeného zápisu o utkání v případě 

náhradního ZoU  

- neodeslání náhradního ZoU  první pracovní den po konání utkání při vyloučení hráče, inzultaci 

nebo jiné události disciplinární povahy 

- nedostatečné nebo nesprávné popsání důvodu předčasně ukončeného utkání 

- nedostatečné nebo nesprávné popsání důvodu nekonání utkání 

- neuvedení nebo nesprávné uvedení napomínaných či vyloučených hráčů 

- neuvedení nebo nesprávné uvedení minuty napomínaných či vyloučených hráčů v případě 

náhradního ZoU  

- chybný nebo neúplný popis přestupků PF 12 C a 12 D 

- neuvedení jména  v ZoU  hlavního rozhodčího, asistentů rozhodčího nebo DFA nebo 

oddílových pomezních rozhodčích 

- neuvedení podpisu rozhodčím v případě náhradního ZoU  

- hrubé porušení pokynů KR v oblasti omluv z delegací a seminářů 

d) ostatní porušení – až do výše 1.000,-Kč 

- porušení jiných podstatných povinností rozhodčího upravuje § 11 odstavec 2 řádu R a DFA.  

38.6. 

Kontrolní orgány 

Kontrolní orgán (KO) je rozhodnutím řídícího orgánu soutěže pověřen výkonem funkce, ve 

které zastupuje řídící orgán, dohlíží na průběh utkání a dle daných kritérií provádí hodnocení. 

Při své činnosti se řídí metodickými pokyny, zásadami pro činnost KO a úkoly stanovenými 

VV OFS Přerov. 

Kontrolní orgán deleguje na utkání VV OFS, jejich delegace se provádí písemně, telegraficky 

nebo telefonicky. 

Čl. 39 Oddílový rozhodčí 

39.1. 



Každý oddíl má povinnost mít vyškoleného oddílového rozhodčího, který má být přednostně 

využíván pro řízení utkání, resp. pro výkon funkce AR v utkáních, v nichž není delegován 

kvalifikovaný rozhodčí nebo v nichž se delegovaný rozhodčí nedostaví. 

39.2. 

Školení oddílových rozhodčích organizuje KR OFS Přerov. 

III. DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD 

Čl. 40 Úvodní ustanovení 

40.1. 

Veškerá činnost a rozhodnutí DK OFS Přerov se řídí Disciplinárním řádem FAČR, který je k 

dispozici na webových stránkách www.fotbal.cz v sekci Legislativa.  

40.2. 

DK OFS Přerov projednává disciplinární provinění uvedená v Disciplinárním řádu FAČR. 

Tento Disciplinární řád byl schválen Výkonným výborem Asociace ve znění platném a 

účinném pro daný soutěžní ročník. 

 

40.3. 

Zasedání DK je vždy ve středu v zasedací místnosti v sídle OFS Přerov, Petřivalského 1, 

750 02 Přerov. Mimořádně DK zasedá v úterý odpoledne, pokud je nařízeno vložené nebo 

odložené kolo mistrovských utkání na středu. 

Jednání komise má stanovený začátek v 17:00 hod. pro členy komise, a od 17:30 hod. do 

18:00 hod. pro strany (provinilce, zástupce FK, FO a svědky). 

Čl. 41 Základní povinnosti v disciplinárním řízení 

41.1. 

Osobní působnost 

Podle Disciplinárního řádu se posuzuje takový disciplinární přečin, který byl spáchán členem 

FA ČR nebo fyzickou osobou, za jejíž jednání člen FA ČR odpovídá podle disciplinárního 

řádu. 

Promlčení 

Disciplinární přečin nelze projednat, jestliže od jednání zakládajícího podezření ze spáchání 

disciplinárního přečinu nebo okamžiku, kdy vznikl stav, za nějž je osoba odpovědná, uplynula 

promlčecí doba delší než dva roky. 

U závažných disciplinárních přečinů činí délka promlčecí doby pět let. 

 

Doručování 

Nebyla-li písemnost doručena při úkonu disciplinárního řízení, doručuje ji disciplinární orgán 

prostřednictvím Úřední desky. Písemnost doručovaná prostřednictvím Úřední desky se 

považuje za doručenou dnem následujícím po dni uveřejnění. 

V jiném případě je postupováno dle § 74 DŘ. 

41.2. 

Zahájení disciplinárního řízení 

Disciplinární řízení je zahájeno tím, že je: 

 - na Úřední desce uveřejněno vyrozumění o zahájení řízení o disciplinárním přečinu, který byl 

uveden v zápise o utkání, nebo 

- na Úřední desce uveřejněno vyrozumění o tom, že se podezřelému doručuje vyrozumění o 

disciplinárním řízení, nebo 



- doručeno podezřelému vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení. 

41.3.  

Účast na zasedání disciplinárního orgánu 

Účastník je vždy oprávněn se v rozsahu osobního vyjádření k věci zúčastnit zasedání 

disciplinárního orgánu nebo může své vyjádření učinit i písemně. 

Účastník je povinen se zasedání disciplinárního orgánu zúčastnit pouze tehdy, byl-li výslovně 

disciplinárním orgánem na toto zasedání předvolán. Nedostaví-li se účastník bez řádné omluvy 

na zasedání disciplinárního orgánu, může být věc projednána a rozhodnuta bez jeho účasti. 

41.4. 

Rozhodnutí 

a) Neučiní-li disciplinární orgán žádné rozhodnutí podle § 99 nebo § 100 DŘ, rozhodne, že je 

pachatel:  - vinen disciplinárním přečinem, jde-li o fyzickou osobu, nebo 

- odpovědný za disciplinární přečin, jde-li o právnickou osobu, a uloží pachateli 

disciplinární trest. 

b) Rozhodnutí podle odstavce a) musí obsahovat: 

   - označení disciplinárního orgánu, 

   - den a místo vydání rozhodnutí, 

   - výrok rozhodnutí, 

   - odůvodnění, pokud tak výslovně stanoví DŘ, 

   - poučení o opravném prostředku. 

c) Výrok rozhodnutí musí obsahovat: 

   - popis skutku, kterého se podezřelý dopustil, 

   - označení disciplinárního přečinu, který je ve skutku spatřován, 

   - určení trestu, který se podezřelému ukládá. 

d) Odůvodnění rozhodnutí disciplinárního orgánu prvního stupně se vyhotovuje pouze tehdy, 

pokud je proti rozhodnutí podáno odvolání, je uhrazen poplatek za odvolání a dovolatel 

současně s odvoláním výslovně požádá o vyhotovení.  

e) Rozhodnutí je nutné oznámit bez zbytečného odkladu dle § 74 DŘ. 

f) Rozhodnutí je pravomocné, jestliže: 

   - proti němu DŘ nepřipouští odvolání, 

   - proti němu DŘ připouští odvolání, avšak odvolání nebylo ve lhůtě  

     podáno nebo se oprávněné osoby vzdaly práva na odvolání. 

41.5. 

Odvolání 

Rozhodnutí může odvoláním napadnout pouze účastník řízení. 

Odvolání se podává u orgánu příslušného rozhodovat o odvolání ve lhůtě sedmi dnů ode dne 

doručení rozhodnutí. 

Obsah odvolání: 

 Z odvolání musí být patrno: 

   - kterému disciplinárnímu orgánu je určeno, 

   - kdo jej činí a kdo jej podepsal, 

   - označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, 

   - z jakých důvodů je rozhodnutí napadáno, 

   - označení důkazů, které odvolatel navrhuje v odvolacím řízení provést, 

   - čeho se odvolatel domáhá, 

   - kdy bylo učiněno, 

   - že byl uhrazen poplatek za odvolání 

Odvolání lze opřít o nové skutečnosti a důkazy. 

Nesplňuje-li odvolání náležitosti, vyzve odvolávací orgán k odstranění vad odvolání a stanoví 

pro jejich odstranění lhůtu pěti dnů. Nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, odvolací 

řízení zastaví. 



 

41.6. 

Poplatky za projednání disciplinárního řízení a odvolání: 

 
Soutěž Výše poplatku za 

projednání věci 

v I.  stupni 

Výše poplatku za 

podání odvolání 

Poplatek za 

odůvodnění 

rozhodnutí 
soutěže mužů OFS 150,- Kč 1.500,- Kč 800,- Kč 

soutěže mládeže OFS 100,- Kč 1000,- Kč 500,- Kč 

 

41.7. 

Vyhoví-li disciplinární orgán podanému opravnému prostředku, a to i zčásti, uhrazený 

poplatek se vrátí účastníkovi řízení. 

Čl. 42 Postihy hráčů za opakované napomínání 

42.1. 

Opakované napomínání hráče (žluté karty) v utkáních soutěží OFS Přerov řeší DK OFS Přerov 

po obdržení 4.,8.,12. atd. karty jedním hráčem pokutou pro oddíl, a to takto:  

po 4 ŽK  100,- Kč 

po 8 ŽK  200,- Kč 

po      12 ŽK  400,- Kč 

po      16 ŽK  500,- Kč 

42.2. 

ŽK se načítají postupně v průběhu SR, po jeho skončení se evidence ŽK uzavírá a nepřevádí se 

do nového SR.  

 

42.3. 

Evidenci ŽK vede oddíl i DK OFS Přerov. 

42.4. 

Úhrada při nedostavení se k utkání 

Družstvo, které se z vlastní viny nedostavilo k utkání a v jehož neprospěch byl vyhlášen 

kontumační výsledek, zaplatí pokutu OFS za narušení soutěže, a to takto: 

a) muži              4 000,-Kč 

b) dorost   3 000,-Kč 

c) žáci, přípravky  2 000,-Kč 

42.5. 

Nedohrané utkání z důvodu malého počtu hráčů 

Ukončí-li rozhodčí předčasně soutěžní utkání z důvodu, že počet hráčů jednoho z družstev 

klesl pod sedm, v soutěžích mládeže, které se řídí příslušnými pravidly, pod minimální počet 

stanovený těmito pravidly, bude STK vůči příslušnému družstvu a jeho klubu postupovat podle 

§ 60 bod 2b Soutěžního řádu. Za uvedené provinění uhradí příslušný klub následující 

pořádkové pokuty:  

a) muži    3 000,- Kč 

b) dorost    2 000,- Kč 

c) žáci, přípravky   1 000,- Kč 



Čl. 43 Žádost o podmíněné odložení trestu nebo prominutí zbytku trestu  

43.1. 

Žádost o podmíněné odložení trestu nebo prominutí zbytku trestu podává pouze ten, komu byl 

trest uložen K žádosti o podmíněné odložení trestu nebo prominutí zbytku trestu je nutno 

rovněž uhradit správní poplatek ve stejné výši jako při původním projednání disciplinárního 

provinění. Žádost musí být dodána do jednání DK písemně na předepsaném tiskopise 

nejpozději den před zasedáním DK, tzv. do úterý do 13:00 hod., aby mohlo být zahájení 

disciplinární řízení. 

DK upozorňuje vedoucí družstev fotbalových oddílů na povinnost pečlivě zkontrolovat 

popsání přestupku vyloučeného hráče rozhodčím v zápisu o utkání. Přestupek musí být 

popsán tak, aby poskytoval DK přesný obraz o provinění hráče, na jehož základě je 

pak stanovena výše trestu.  

IV. HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI 
 

Čl. 44 Základní předpisy 

44.1. 

Hospodářské náležitosti jsou obsaženy v ekonomických směrnicích FAČR o náhradách a 

odměnách, ze kterých pro účely zabezpečení mistrovských soutěží a utkání OFS vyjímáme 

podstatná ustanovení platná pro soutěžní ročník 2017/2018. 

Čl. 45 Společná ustanovení k náhradám 

45.1. 

Odměny a náhrady rozhodčím a delegátům se řídí Směrnicí o náhradách a odměnách 

rozhodčích a delegátů při fotbalových utkáních vydanou FAČR (dále jen „směrnice“). 

45.2. 

Dopravné činí 5,- Kč za každý kilometr z místa bydliště do místa konání utkání nejkratším 

směrem. Rozhodčí v případě společné cesty ke dvěma různým klubům vyúčtují vždy polovinu 

dopravného dle zásad účtování SDR určených KR. 

45.3. 

Za výkon funkce rozhodčího při nemistrovském utkání, v němž se střetávají soupeři různých 

kategorií (věkových i výkonnostních) jim náleží odměna podle kategorie družstva pořádajícího 

utkání.  

45.4.  

Za výkon funkce rozhodčího na turnaji musí být odměna stanovena v propozicích turnaje ve 

výši uvedené touto přílohou.  

45.5. 

Jestliže je k utkání delegován 4. rozhodčí, přísluší mu odměna ve výši 50% odměny asistenta 

rozhodčího, pokud není dále stanoveno jinak. 

45.6 

Jestliže v průběhu hry není rozhodčí dále schopen utkání řídit a jeho funkci převezme jiný 

kvalifikovaný rozhodčí, náleží oběma rozhodčím alikvotní část příslušné odměny. Rozhodující 

pro určení alikvotní části bude v zápisu o utkání uvedená minuta doby hry, ve které došlo k 

převzetí funkce rozhodčího. 



45.7. 

Je-li utkání po jeho zahájení předčasně ukončeno z jakýchkoliv důvodů, přísluší rozhodčímu 

odměna v plné výši.  

45.8. 

Zkrácenou dobou se rozumí čas kratší než polovina celé hrací doby v mistrovských zápasech 

v příslušné kategorii. 

45.9. 

Kontrolnímu orgánu v mistrovských soutěžích nenáleží odměna za mistrovské utkání, náklady 

na cestovné hradí OFS Přerov. V případě rozhodnutí řídícího orgánu o přítomnosti kontrolního 

orgánu na utkání, hradí náklady na cestovné oddíl. 

45.10. 

V případě, že se utkání neuskuteční, nelze rozhodčím a delegátům vyplatit odměny podle 

sazebníku. Ostatní náhrady se vyplatí. 

45.11. 

Odměny jsou maximální a zdaňují se podle zákona č. 586/92 odst.1 pís.a a Sb. Plátcem daně je 

rozhodčí nebo delegát. 

 

 

 

 

 

Čl. 46 Sazebník odměn rozhodčích: 

46.1. 

Soutěže řízené OFS 



 
 

 

46.2. 

Pohár FAČR + Pohár Lionsport 

    

Čl. 47 Ekonomické náležitosti soutěží 

47.1.  

Mistrovská utkání hrají družstva na vlastní náklady. Pořádající oddíl je povinen hostujícímu 

družstvu zajistit 20 limonád v uzavřených lahvích nebo 3 ks dvoulitrových petlahví, případně 

4 ks jedena- půllitrových petlahví + 18 kelímků. 

47.2. 

Nenastoupí-li družstvo k mistrovskému utkání, může STK OFS rozhodnout o úhradě 

prokazatelných nákladů. 

 

 

47.3. 

Nařídí-li STK opakování utkání, obdrží hostující oddíl od pořádajícího náhradu za jízdné - 

polovina kilometrovného (jedna cesta) ve výši 25,-Kč / km. 

47.4. 



Nesehraje-li se utkání z vyšší moci, cestovné se řeší jako v bodě 47.3. 

 

Čl. 48 Úhrada za vyloučení, vystoupení družstva 

48.1. 

Oddíly, jejichž družstva budou v průběhu soutěže z jakýchkoliv důvodů vyloučena ze soutěže, 

nebo ze soutěže vystoupí, budou postižené pořádkovou pokutou až do výše 10.000,- Kč za 

každé takové družstvo. 

48.2. 

Kluby, které odstoupí v průběhu soutěže nebo před jarní části, musí uhradit po anulaci výsledků 

cestovné oddílům, které o toto cestovné požádají. 

Pro uhrazení tohoto peněžitého plnění je stanoven termín do 30 kalendářních dnů ode dne 

vyloučení či vystoupení ze soutěží. 

Čl. 49 Pokuty 

49.1.  

V případě vyhlášení kontumačního výsledku z důvodů nedostavení se k utkání, provinivší se 

klub uhradí soupeři, který s ním sehrál mistrovské utkání v příslušném soutěžním ročníku na 

jeho hřišti, náhradu cestovních výloh ve výši 25,- Kč/km. Dále provinivší se klub uhradí soupeři 

paušální poplatek 2 000,-Kč (ve všech věkových kategoriích) spojený s náklady na přípravu 

zápasu plus skutečné náklady na dopravné rozhodčích případně kontrolního orgánu. 

Nárokující klub je povinen se o částku sám přihlásit tím, že soupeři zašle řádný účetní doklad 

s kalkulací. Náhrada soupeřům musí být uhrazena nejpozději do termínu losovacího aktivu pro 

příští soutěžní ročník. 

49.2. 

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.  

Soutěžního řádu ve výši:  

a) OP muži   8 000,- Kč 

b) OS muži   6 000,- Kč  

c) OP dorost    5 000,- Kč  

d) OP žáci, přípravky  3 000,- Kč 

Čl. 50 Vklady do soutěží - Startovné 

50.1. 

Startovné 

Je poplatek oddílu, který uhrazuje svému řídícímu orgánu jako nevratné plnění za účast jeho 

družstva v soutěži. Každý klub je povinen uhradit startovné bez rozdílu, zda-li je organizován 

v ČUS, DTJ, ČOS nebo jiných sportovních organizacích za každé družstvo dospělých 

přihlášené do soutěže, kluby startující v soutěžích jenom s mládeží hradí poplatek rovněž za 

každé přihlášené družstvo. 

50.2. 

Výše startovného je stanovená takto: 

Oddíl OP - muži     3 000,-Kč 

Oddíl OS - muži     3 000,-Kč 

Oddíl startující v soutěžích jenom s mládeží    500,-Kč (za každé přihlášené družstvo) 



 

50.3. 

Splatnost startovného 

Startovné jsou oddíly povinné uhradit nejpozději ve lhůtě pro podání přihlášky do soutěže, tj. 

do 10. 06. 2018. 

50.4. 

Platební údaje: 

Startovné se hradí bezhotovostním převodem na účet OFS Přerov. 

Číslo účtu:   153451945/0300 

Variabilní symbol:   číslo oddílu (např. 7140105) 

Čl. 51 Poplatek v důsledku organizačních změn – postup z nepostupového 

místa 

51.1. 

V důsledku organizačních změn v soutěžích uhradí oddíl za zařazení družstva dospělých do 

soutěže z nepostupového místa OFS Přerov poplatek ve výši 3 000,-Kč. 

Čl. 52 Trenérská licence 

52.1. 

Pro soutěžní ročník 2017-18 stanovuje VV OFS Přerov povinnost pro účast v soutěžích OFS 

Přerov mít u všech přihlášených družstev kvalifikované trenéry s minimálně platnou licencí 

„C“. 

52.2. 

Trenér, který je napsaný v zápise o utkání a vede družstvo v soutěžním utkání, musí být 

přítomen na utkání a je povinen na vyžádání rozhodčího předložit platnou trenérskou licenci. 

Řídící orgán soutěže bude provádět kontroly a případné postihy oddílů za neplnění této 

povinnosti. 

Nesplnění požadavku na trenérskou kvalifikaci bude kompenzováno finančním poplatkem ve 

výši: 

- soutěže mužů 1000,-Kč 

- soutěže mládeže   500,-Kč 

52.3. 

Školení trenérská licence „C“ pro nové uchazeče se uskuteční v r. 2018 v měsíci listopad. 

Předpokladem pro uskutečnění školení je minimální počet účastníků 25. Obě školení proběhnou 

v rozsahu Řádu trenérů FAČR. 

Doškolení trenérské licence „C“ se uskuteční v roce 2018 v listopadu. 

52.4. 

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 2017. 

Grassroots leader certifikát není trenérskou licencí, ale certifikátem opravňujícím k vedení dětí 

v soutěžích okresní úrovně. Nenahrazuje tedy pro soupisky týmů licenci „C FAČR“, ale je 

alternativou do utkání, na které nemůže z nějakých důvodů přijít licencovaný trenér, případně 

pro asistenty trenérů u přípravek, kteří dosud neměli žádnou licenci.  

 



Čl. 53 Informace o registraci hráčů 

53.1. 

Při každém písemném styku s registračními odbory FAČR je nutno uvádět identifikační číslo 

fotbalového oddílu - klubu. 

53.2. 

Úsek registrace – pracoviště Praha    

Vedoucí úseku  registrace   Hana Hadrbolcová  tel. 233 029 122 

Mezinárodní přestupy   Kristýna Loužilová   tel. 233 029 232, 233 029 105 

 

Čl. 54 Hlášení změn v oddílech/klubech 

54.1. 

Jakékoli provedené změny, které oddíl/klub uvádí na evidenčním listě a v IS FAČR při podání 

přihlášky do soutěží je oddíl/klub povinen nahlásit do 14 dnů písemně na sekretariát OFS 

Přerov. V případě že tak neučiní, vystavuje se oddíl disciplinárnímu řízení. 

Čl. 55 Kontrola OFS Přerov 

55.1. 

OFS Přerov si vyhrazuje právo kontroly sportovního charakteru mistrovských utkání, plnění 

povinností klubů dle Souboru předpisů FAČR, RS OFS Přerov a ekonomických směrnic FAČR 

vůči řídícímu orgánu a za zjištěné nedostatky udělovat pořádkové pokuty. 

55.2. 

Neplní-li oddíl nebo jeho člen ustanovení Souboru předpisů FAČR nebo tohoto Rozpisu 

soutěží, bude postupováno podle příslušných ustanovení DŘ, resp. RS. 

Čl. 56 Úrazové pojištění 

56.1. 

Úrazové pojištění pro rok 2017 je uzavřeno pro všechny členy ČUS. Smlouva byla podepsaná 

s pojišťovnou Kooperativa, a.s. a za ČUS a další sportovní organizace ji uzavřel Český 

olympijský výbor.  

56.2. 

Škodné události (úrazy) se uplatňují dle nové smlouvy. 

Číslo pojistné smlouvy – pojišťovna Kooperativa, a.s.: 4950050842. 

Formuláře naleznete na www.ofsprerov.cz v sekci soubory ke stažení 

 

Čl. 57 Ankety vyhlašované OFS Přerov 

57.1. 

Soutěž slušnosti 

VV OFS Přerov vyhlašuje každoročně „Soutěž slušnosti“ soutěží OFS Přerov. 

 

Kritéria soutěže: 

1. Udělování trestných bodů: 

- za každou ČK      10 trestných bodů 

- za každou ŽK      3 trestné body 



- za vykázání příslušníka družstva z lavičky  10 trestných bodů 

2. Při kontumaci, inzultaci a za neoprávněný start hráče, bude družstvo ze soutěže vyřazeno. 

3. Vítězem se stává družstvo s nejmenším počtem načítaných bodů. 

4. Při rovnosti bodů o vítězi rozhoduje umístění v soutěžní tabulce. 

57.2. 

Nejlepší internetové stránky klubu 

VV OFS Přerov vyhlašuje každoročně cenu „Nejlepší internetové stránky klubu“soutěží 

OFS Přerov. VV bude všechny internetové stránky klubů v průběhu soutěžního ročníku 

sledovat, především jejich vedení, doplňování informací aj. a na konci sezóny vyhodnotí 

nejlepší internetové stránky klubu. 

57.3. 

Cena „Fair play“ 

VV OFS Přerov vyhlašuje každoročně „Cenu Fair – play“. VV OFS chce touto cestou ocenit 

ušlechtilé sportovní činy a skutky v průběhu soutěžního ročníku ve všech kategoriích okresních 

soutěží. Pod pojmem ,,fair play“ se může skrývat cokoliv, přiznaná teč, přerušení zápasu za 

účelem pomoci soupeři, který má technický nebo zdravotní problém, odvolání chybného 

výroku rozhodčího a jiné. 

57.4. 

,,Osobnost přerovského fotbalu“ 

Ocenění „Osobnost přerovského fotbalu“ bude VV OFS Přerov každoročně udělovat 

osobnostem, které se významně zasloužily o propagaci a rozvoj přerovského fotbalu. 

Oceňováni tak mohou být bývalí vynikající hráči či dlouholetí obětaví trenéři a funkcionáři. 

Návrhy na udělení ceny s krátkým zdůvodněním zašlete na příslušném formuláři písemně, 

případně elektronicky na email:   ofs@raz-dva.cz do 30. 05. 2018. 

57.5. 

Nejlepší trenéři mládeže 

VV OFS Přerov vyhlašuje cenu „Nejlepší trenéři mládeže“. Po skončení SR budou vyhlášeni 

3 nejlepší trenéři, kteří obdrží poukázku na nákup sportovního materiálu ve výši 1 200,- Kč. 

57.6. 

Nejlepší střelec soutěží mužů 

VV OFS Přerov vyhlašuje každoročně soutěž „Nejlepší střelec“ v soutěžích OP mužů, OS 

mužů sk. A a sk. B. 

57.7.  

Slavnostní vyhlášení a udělení cen proběhne na losovacím aktivu OFS Přerov. 

Čl. 58. Zimní liga mládeže 

58.1. 

VV OFS Přerov prostřednictvím STK a KM OFS bude pořádat v soutěžním ročníku 2017/2018 

pátý ročník Zimní ligy mládeže, která bude zahrnovat halové turnaje žáků a přípravek. 

Čl. 59 Kemp mládeže OFS 

59.1. 

KM spolu s TMK OFS Přerov bude v roce 2018 pořádat Kemp mládeže OFS, který se uskuteční 

začátkem měsíce červenec. Informace o místu a termínu konání kempu mládeže bude včas 

zveřejněna na našich internetových stránkách a zároveň i při turnajích 5. ročníku Zimní ligy 

mládeže. 



Čl. 60 Spolupráce s ObFZ Povážská Bystrica 

60.1. 

VV OFS Přerov spolupracuje s Oblastným fotbalovým zväzom Považská  

Bystrica, a to zejména v oblasti výměnných turnajů mládežnických kategorií. 

 

Čl. 61 Superpohár OFS Přerov 2017/2018 

Vítězové Okresních soutěží mužů skupin A a B se v SR 2017/2018 utkají o přeborníka 

Okresních soutěží v Superpoháru OFS Přerov. Třetí ročník Superpoháru OFS Přerov se 

odehraje jednokolově před začátkem SR 2018/2019. Přesný termín bude určen řídícím orgánem 

soutěže na Losovacím aktivu. Partnerem Superpoháru je Vee-sport, sportovní divize 

Clean4you. 

 

 

 
 

 

 

Čl. 62 Pohár LIONSPORT 

62.1. 

Řízení soutěží 

Účast v 1. ročníku Poháru LIONSPORT je dobrovolná. Zúčastnit se mohou mužstva hrající 

soutěže Okresního přeboru a Okresní soutěže mužů. 
Řídící orgán doporučuje připravit úvodní zápasy okresního kola před zahájením dlouhodobých 

mistrovských soutěží. Finálové utkání se odehraje v měsíci duben 2018. 

62.2.  

Systém soutěže 

Hraje se vylučovacím způsobem, soupeři se v každém kole utkají pouze 1x. Finále se sehraje 

na neutrálním hřišti, které určí řídící orgán, pokud se oba soupeři nedohodnou na místě konání. 

Pro všechna utkání Poháru platí ustanovení SŘ, Pravidel fotbalu a těchto propozic. 

Skončí-li utkání v normálním čase nerozhodně, utkání se neprodlužuje a o vítězi rozhodnou 

kopy ze značky pokutového kopu (5 na každé straně, popř. po 1 do rozhodnutí). 

Střídání: je povoleno střídat nejvýše 5 hráčů. 

Vyloučení: hráč, který obdrží ČK může hrát další pohárové utkání jen v případě, že trest za ČK 

mezi jednotlivými koly vypršel. Vyloučenému hráči v mistrovském utkání platí trest i v utkání 

pohárovém a naopak, má-li hráč zastavenou činnost z pohárového utkání, nemůže nastoupit v 

mistrovském utkání. Nemůže–li nastoupit do pohárového utkání vzhledem k trestu za ČK z 

mistrovského utkání, je tento zápas do trestu započítán.       

62.3.  

Zařazování účastníků, určení místa, hracího dne a hodiny 

STK na losovacím aktivu vydá rozlosování, kde budou uvedeny dvojice. Hraje se vždy u 

družstva, které hraje nižší soutěž nebo se v jarní části mistrovské soutěže umístilo na horším 

místě a v tomto smyslu se dvojice sestavují, s přihlédnutím na geografickou dostupnost. V 

případě, že některé družstvo nebude chtít hrát utkání s přihlédnutím na geografickou vzdálenost, 

tuto skutečnost oznámí STK. 



Hracími dny jsou nejčastěji úterý, začátky utkání stanovuje STK (oddíly budou mít možnost 

dle dohody i jiný den). 

62.4. 

Hospodářské náležitosti 

Všechna utkání se hrají na náklady řídícího orgánu. Cestovné si platí oddíly z vlastních 

prostředků. Na utkání bude delegován 1 kvalifikovaný rozhodčí. Funkci AR budou zastávat 

oddíloví pomezní rozhodčí (popř. laici). 

62.5.  

Titul a ceny 

Vítěz Poháru OFS Přerov – LION SPORT: 

1. stává se držitelem poháru OFS a obdrží diplom 

2. obdrží poukázku na nákup sportovního zboží v hodnotě 15 000,- Kč v prodejně LION 

SPORT 

 

Poražený finalista: 

1. obdrží poukázku na nákup sportovního zboží v hodnotě 5 000,- Kč v prodejně LION 

SPORT 

 

Čl. 63 O mistra pralesa (5 + 1) 

FAČR vytvořil celonárodní soutěž ve formátu 5+1. Týmy startují pod hlavičkou členských 

klubů FAČR, hráči musí být registrovaní v daném klubu. Vítěz postupuje do krajského finále. 

Do této soutěže se nepřihlásilo v SR 2017/2018 žádné družstvo.  

 

Čl. 64 Veteránský fotbal 

Do veteránského fotbalu se nepřihlásilo v SR 2017/2018 žádné družstvo, které by zastupovalo 

OFS Přerov v jarní části při turnaji přeborníků jednotlivých okresů o vítěze O-KFS ve 

veteránském fotbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 



PRAVIDLA HRY PRO STARŠÍ ŽÁKY (7+1) 
Pravidla fotbalu malých forem (upraveno STK OFS Přerov) 

 

1. Soutěž mohou hrát chlapci narozeni po 1. 1. 2003 a mladší a dívky narozené po 1. 1. 2002 

a mladší, věkové kategorie U15 a mladší.  

2. Vzhledem ke skutečnosti, že tuto soutěž hrají chlapci a dívky v mladém věku, je povinností 

pořadatele soutěže, aby jejich zápasy proběhly na travnatých hřištích (příp. hřištích s UT). 

3. Hlavním smyslem je umožnit hráčům herně se projevit, proto je nutné, aby jejich pohyb na 

hrací ploše vyjadřoval radost ze hry. 

4. Hrací plocha je téměř celou hrací plochou velkého fotbalového hřiště délkově omezena 

čarou pokutového území na obou stranách HP, která je rovnoběžná s brankovou čarou velkého 

hřiště a která v prodloužení kužely do stran tvoří brankové čáry hřiště pro tuto kategorii. 

Uprostřed těchto brankových čar jsou umístěny přenosné (bezpečné) branky. Hrací plocha má 

tyto rozměry: minimální 57 x 45 m a maximální 87 x 90 m. Pomezní čáry velkého hřiště jsou 

zároveň pomezními čarami této nové HP. Zůstává zachována středová čára s vyznačenou 

středovou značkou a s vyznačením středového kruhu. 

5. Pokutová území (PÚ) jsou vyznačena přes celou šířku nové HP a na pomezních čárách 

barevně odlišena metami. Vzdálenost čár PÚ od brankových čar je standardně 12,5 m. Rohová 

území vyznačena nejsou a rohové praporky se nepoužívají. 

6. Branky mají rozměr 2 x 5 m, musí být bezpečné (bezpečně ukotveny), opatřeny sítěmi 

vhodně vypnutými tak, aby neomezovaly pohyb brankáře a umístěny uprostřed brankových čar.  

7. Značka pokutového kopu je 8 m od středu branky a trvale se neoznačuje. 

8. Území rohového kopu není vyznačeno a kopy se provádí ze vzdálenosti 16 m od bližší tyče 

branky. Místo se označí barevným kuželem (odlišné barvy od kuželů pro vyznačení PÚ). 

9. Přejde-li míč za brankovou čáru (mimo branku) vinou útočícího družstva, uvádí jej do hry 

zpět brankář z prostoru pokutového území, a to buď výhozem z ruky, nebo výkopem z ruky, 

případně ze země (při uvádění míče brankářem do hry musí být všichni hráči soupeře mimo 

jeho pokutové území).  

10. Malá domů - V utkáních nelze použít malou domů brankáři, míč po vhazování chytit do 

rukou brankář taky nesmí (hra brankáře rukou). Pokud se dotkne míče brankář rukou opětovně 

poté, co jej z rukou pustil, aniž by se mezitím někdo jiný míče dotknul je tým potrestán NVK 

z hranice PÚ. Stejný trest následuje po chycení míče brankářem po přihrávce nohou – „malé 

domů“. Pokud brankář chytil míč ve hře do ruky, má se snažit dát míč na zem nebo rozehrát co 

nejrychleji.  

11. Při zahájení hry, rozehrávání PK, PVK a NVK musí být soupeř min. 5 metrů od míče. 

12. V utkání platí pravidlo fotbalu č. XI - Ofsajd. Je tedy třeba činnosti dvou oddílových 

pomezních rozhodčích v roli asistentů. 

13. Vhazování probíhá standardně, tedy vhazováním zezadu přes hlavu a soupeř musí být 

v okamžiku vhození míče do hry ve vzdálenosti minimálně 2m od vhazujícího. 

14. Při provádění volných kopů nesmí stát útočící hráč soupeře před brankářem blíže než 3 

metry, aby měl brankář vytvořeny podmínky pro výkon své činnosti. Toto pravidlo však neplatí 

při rozehrávání rohového kopu. 

15. Počet hráčů na hřišti je 7+1. Pokud klesne počet hráčů pod 7 (5 hráčů v poli + brankář) a 

není možné tým doplnit dalším hráčem bude hra ukončena. Při udělení druhé ŽK, příp. ČK 

hraje mužstvo dále s plným počtem hráčů. Vyloučený hráč nesmí již v utkání nastoupit. 

Provinění bude řešit DK. 

16. Střídání je opakované a provádí se z vymezeného prostoru u pomyslné půlící čáry, a to 

libovolně i v nepřerušené hře. Střídání se provádí tak, že hřiště nejprve opustí střídaný hráč a 

teprve potom může na hrací plochu vstoupit náhradník. Při porušení tohoto pravidla nařídí 

rozhodčí NVK z místa, kde se v době přestupku nacházel míč, případně ponechá výhodu do 

ukončení akce družstvu, které se neprovinilo. 

17. Hraje se zásadně s míči velikosti č. 5.  



18. Hrací doba jednoho utkání je 2x35 min., poločasová přestávka 15 minut (musí být vždy 

dodržena a nesmí se zkracovat). 

19. Hráči musí být po celou dobu utkání řádně ustrojeni a dodržovat předepsanou výstroj (musí 

mít chrániče holení poskytující přiměřenou ochranu). Na hrací ploše s přírodní trávou (ne na 

UT) je možné hrát i v kopačkách s vyměnitelnými kolíky (to platí i u mladšího žáka hrajícího 

v této věkové kategorii). 

20. Kluby, které mají svá první družstva („A“ případně „B“) stejné věkové kategorie ve vyšších 

soutěžích (Ol.KFS, ŘKM), musí předkládat před utkáním „B“ („C“) družstev soupisku družstva 

vyšší soutěže s 9-ti hráči včetně brankáře. Dva hráči z této soupisky mohou nastoupit za 

„B“ („C“) družstvo. 

21. Kluby, které mají v jedné věkové kategorii v jedné třídě soutěže dvě nebo více družstev, 

musí před podzimní i jarní částí předložit seznamy všech hráčů každého takového družstva. 

22. Utkání řídí jeden kvalifikovaný a řádně delegovaný rozhodčí a dva oddíloví pomezní 

rozhodčí bez nároku na odměnu (jejichž základní povinnosti stanovené PF může HR patřičně 

rozšířit). 

PROPOZICE SOUTĚŽE STARŠÍCH ŽÁKŮ (7+1) 
 

Věková kategorie :  starší žáci – 1. 1. 2003 a mladší 

Náležitosti hráčů :  oprávněnost startu za oddíl v IS 

Hrací systém  :  hraje se dvoukolově – podzim, jaro 

Hrací doba  :  2 x 35 minut s poločasovou přestávkou 15 minut 

Předpis :  hraje se podle Pravidel fotbalu malých forem, úpravách  

dle STK 

OFS Přerov, PF, Soutěžního řádu a Rozpisu soutěží 

Zápis   :  ze všech utkání se pořizuje zápis o utkání v IS 

Rozhodčí  :  zajistí pořádající oddíl (OR) 

Hrací plocha  :  min. 57x45 m, max. 87x90 m (mezi PÚ) 

povinně tráva nebo UT 

Branky  :  2  x  5 m 

Míč   :  velikost č. 5 

Počet hráčů  :  Tým, kterému chybí na začátku utkání 1 nebo 2 hráči do  

     stanoveného počtu 8 hráčů, může utkání výjimečně hrát s  

    minimálně se 7 hráči, když jednoho hráče si může od soupeře  

vypůjčit. V soutěžním ročníku je možné zapůjčení hráče 

provést max. 2x ročně. Klesne-li počet hráč pod 8 (6+1) 

lze v utkání pokračovat s počtem 7 hráčů. Pokud klesne 

počet hráčů jednoho družstva pod 7 (5+1) a není možné 

tým doplnit dalším hráčem, bude hra ukončena, pokud se 

trenéři nedohodnou, že je možné pokračovat v tomto 

počtu. Provinění bude řešit DK. 

Střídání  :  bez omezení, hokejovým způsobem 

Občerstvení  :  Zajišťuje pořadatel utkání. 20 uzavřených láhví nebo  

6 litrů + kelímky nealkoholického nápoje pro každé 

družstvo. 

 

Hodnocení výsledku ve skupinách 
Bodový systém ve skupinách: 

Za vítězství   3 body 

Za remízu   1 bod 

Prohra    0 bodů 

 



PRAVIDLA HRY PRO MLADŠÍ ŽÁKY (7+1) 
Pravidla fotbalu malých forem (upraveno STK OFS Přerov) 

 

1. Fotbal malých forem- hrají hráči nar. 1. 1. 2005 a mladší. 

2. Hrací plocha- má rozměry 43-50m x 50-70m, je polovinou normální hrací plochy, jejíž 

pomezní čáry jsou čárami „brankovými“ a středová i branková čára jsou čárami 

„pomezními“. Tyče a břevno branky jsou zároveň součásti hry. Zápasy se hrají zásadně 

na travnatých hřištích nebo ÚT. 

3. Pokutové území (PÚ)-jsou vyznačena přes celou šířku „malého hřiště“ těsně 

za postranními čárami, barevně odlišenými metami. Vzdálenost čáry PÚ od brankové 

čáry je 12,5m. K vymezení lze využít prodlouženou postranní čáru pokutového území 

velkého hřiště, pokud splňuje rozpětí vzdálenosti 10-15m od brankových čar „malého 

hřiště“. Pokud je PÚ vymezeno zakreslením čar, pak je rozměr PÚ 12,5 × 20m. Branky 

mají rozměr 2 x 5metrů, jsou opatřeny sítěmi a jsou umístěny uprostřed „brankových 

čar“, musí být ukotveny proti převrácení. Tyče a břevno branky jsou zároveň součásti 

hry. 

4. Pokutový kop (PK) je zahráván ve vzdálenosti 8 metrů, dále platí ustanovení pravidla  

14 PF  

5. Kop z rohu-se provádí ze vzdálenosti 16 m od bližší tyče branky. Soupeř se nesmí 

přiblížit před rozehráním k míči na vzdálenost menší než 6 metrů. 

6. Volný kop-při provádění volných kopů musí být hráči soupeře nejméně 6m od místa 

přestupku. Volné kopy na obranné polovině musí být rozehrány přihrávkou, nikoliv 

nákopem vzduchem na branku, a to včetně volného kopu po odebrání míče při 

neoprávněném překopnutí poloviny hrací plochy vzduchem.   

7. Vhazování míče- probíhá standardně, tedy vhazováním zezadu přes hlavu a soupeř 

musí být v okamžiku vhození míče do hry ve vzdálenosti minimálně 2m od vhazujícího.  

8. Kop od branky- Odehraje –li brankář či hráč při kopu od branky, výkopu z ruky, nebo 

volného kopu ze svého PÚ míč nohou mimo něj, musí jím zahraný míč dopadnout na 

vlastní polovinu „minihřiště“, nebo se míče musí dotknout na vlastní polovině jiný hráč 

dříve, než míč přejde půlící čáru. Porušení pravidla je trestáno NVK z pomyslné půlící 

čáry v místě, kde ji míč přešel. Rozhodčí může uplatnit pravidlo o ponechání výhody ve 

hře soupeře. V rozehrání míče rukou není brankář omezen. Bránící hráči musí být při 

kopu od branky za pomyslnou čarou PÚ po celé šířce hrací plochy. 

9. Malá domů-v utkáních nelze použít malou domů brankáři, míč po vhazování chytit do 

rukou brankář taky nesmí (hra brankáře rukou). Pokud se dotkne míče brankář rukou 

opětovně poté, co jej z rukou pustil, aniž by se mezitím někdo jiný míče dotknul je tým 

potrestán NVK z hranice PÚ. Stejný trest následuje po chycení míče brankářem po 

přihrávce nohou – „malé domů“. Pokud brankář chytil míč ve hře do ruky, má se snažit 

dát míč na zem nebo rozehrát co nejrychleji.  

10. Ofsajd-ustanovení o ofsajdu platí v prostoru mezi brankovou čarou a hranicí 

pokutového území. 

      11. Výkop – při výkopu jsou hráči soupeře vzdáleni od míče 6m na vlastní polovině „minihřiště“. 

12. Nesportovní chování- v případě vyloučení hráče během utkání, hraje družstvo bez 

vyloučeného v oslabení 10 minut. Vyloučený se nesmí opětovně zapojit do hry. Při 

každém dalším vyloučení v již probíhající době oslabení, se doba oslabení prodlužuje 

vždy o dalších 5minut, ale vždy jde o oslabení nejvýše o jednoho hráče. V případě, že 

oslabený tým nemá dostatek hráčů do hry po vícenásobném vyloučení a klesne tím počet 

hráčů pod 7 (5+1) utkání rozhodčí ukončí. Barevné karty se neudělují. Hráč bude 

vykázán ze hřiště bez udělení ČK. Provinění bude řešit DK. 

13. Střídání- střídání je opakované a lze jej provádět i v nepřerušené hře. Střídání hráčů 

nemusí být oznámeno rozhodčímu. Hráči, kteří jdou na hrací plochu, musí být 

připraveni v technické zóně. Hráči, kteří z hrací plochy odcházejí, ji mohou opustit 

kdekoliv. V případě, že rozhodčí zjistí vyšší počet hráčů z jednoho týmu na hrací ploše, 



hru přeruší a požádá trenéra, aby upravil počet hráčů. Hru naváže NVK v místě, kde byl 

míč v okamžiku přerušení hry. 

14. Míč-hraje se zásadně míči velikosti č. 4. 

15. Hráči- musí být po celou dobu utkání řádně ustrojeni a dodržovat předepsanou výstroj 

(nelze používat kopačky s vyměnitelnými kolíky, hráči musí mít chrániče holení).  

16. Rozhodčí- soutěž se hraje bez delegovaných rozhodčích, řízení utkání zajišťuje  

pořádající oddíl (OR). 

 

PROPOZICE SOUTĚŽE MLADŠÍCH ŽÁKŮ (7+1) 
 

Věková kategorie :  mladší žáci –  1. 1. 2005 a mladší 

Náležitosti hráčů :  oprávněnost startu za oddíl v IS 

Hrací doba  :   2 × 30 minut s poločasovou přestávkou 15 minut 

Hrací systém  :  hrají tříkolovým systémem ve dvou skupinách dle  

Soutěžního řádu 

Předpis  :  hraje se podle Pravidel fotbalu malých forem, úpravách  

dle STK OFS Přerov, PF, Soutěžního řádu a RS 

Zápis   :  z utkání se pořizuje zápis o utkání v IS 

Rozhodčí  :  zajistí pořádající oddíl (OR) 

Hrací plocha  :  má rozměry 43-50m x 50-70m (polovina hrací plochy)  

povinně tráva nebo UT 

Branky  :  2  x  5 m 

Míč   :  velikost č. 4 

Počet hráčů  :  7 + 1 

     Tým, kterému chybí na začátku utkání 1 nebo 2 hráči do  

     stanoveného počtu 8 hráčů, může utkání výjimečně hrát s  

    minimálně se 7 hráči, když jednoho hráče si může od soupeře  

vypůjčit. V soutěžním ročníku je možné zapůjčení hráče 

provést max. 2x ročně. Klesne-li počet hráč pod 8 (6+1) 

lze v utkání pokračovat s počtem 7 hráčů. Pokud klesne 

počet hráčů jednoho družstva pod 7 (5+1) a není možné 

tým doplnit dalším hráčem, bude hra ukončena, pokud se 

trenéři nedohodnou, že je možné pokračovat v tomto 

počtu. Provinění bude řešit DK. 

Střídání  :  opakované a lze jej provádět i v nepřerušené hře 

Občerstvení  :  Zajišťuje pořadatel utkání. 20 uzavřených láhví nebo  

6 litrů + kelímky nealkoholického nápoje pro každé 

družstvo. 

 

Hodnocení výsledku ve skupinách 
 

Bodový systém ve skupinách: 

Za vítězství   3 body 

Za remízu   1 bod 

Prohra    0 bodů 

 

 

 

 



PRAVIDLA HRY PRO STARŠÍ PŘÍPRAVKY (5+1) 
Pravidla fotbalu malých forem (upraveno STK OFS Přerov) 

1. Fotbal malých forem- hrají hráči nar. 1. 1. 2007 a mladší. 

2. „Minihřiště“ má rozměry 24-27m x 42-46m je vymezeno postranními čárami velkého 

hřiště, zbylé dvě protilehlé se označí čárami, nebo pomocí nízkých met, barevně 

odlišených v místech vymezujících PÚ a půlku hřiště. Mety rozmístíme s rozestupem 

do 4 m, aby hráčům dostatečně ukazovaly, kde je hranice hřiště. Zápasy se hrají zásadně 

na travnatých hřištích, nebo ÚT. 

3. Pokutové území- PÚ je vymezeno pomyslnou čárou ve vzdálenosti 5,5m, 

od brankových čar „minihřišť, přes celou šířku „minihřiště“ a na postranních čárách, 

barevně odlišenými metami, nebo i přídavnými metami za čárou „minihřiště“. PÚ může 

být čárami vymezeno i obdélníkem jako na „velké hrací ploše“, v tom případě je 

obdélník o rozměru 5,5 × 16m. Posunuté mety jsou průběžně opravovány určenými 

osobami, kromě hráčů. Branky mají rozměr 2 x 5metrů, jsou opatřeny sítěmi a jsou 

umístěny uprostřed „brankových čar“, musí být ukotveny proti převrácení. Tyče a 

břevno branky jsou zároveň součásti hry. 

4. Pokutový kop (PK) - je zahráván ve vzdálenosti 7 metrů, dále platí ustanovení  

pravidla 14 PF  

5. Kop z rohu- Soupeř se nesmí přiblížit před rozehráním k míči na vzdálenost menší než 

6 metrů. 

6. Volný kop- při provádění volných kopů musí být hráči soupeře nejméně 5m od místa 

přestupku. Volné kopy na obranné polovině musí být rozehrány přihrávkou, nikoliv 

nákopem vzduchem na branku, a to včetně volného kopu po odebrání míče po 

neoprávněném překopnutí poloviny hrací plochy vzduchem. 

7. Vhazování míče- se provádí rukama nad hlavou, nejbližší bránící hráč má být nejméně 

1m od vhazujícího hráče. 

8. Kop od branky- Odehraje –li brankář či hráč při kopu od branky, výkopu z ruky nebo 

volném kopu ze svého PÚ míč nohou mimo něj, musí jím zahraný míč dopadnout na 

vlastní polovinu „minihřiště“, nebo se míče musí dotknout na vlastní polovině jiný hráč 

dříve, než míč přejde půlící čáru. Tato podmínka platí i pro ostatní hráče ve vlastním 

PÚ, byl-li míč předtím ze hry. Porušení pravidla je trestáno NVK z pomyslné půlící čáry 

v místě, kde ji míč přešel. Rozhodčí může uplatnit pravidlo o ponechání výhody ve hře 

soupeře. V rozehrání míče rukou není brankář omezen. Brankář smí „vyvážet“ míč. 

První přihrávka v PÚ je volná.  

9. Malá domů-v utkáních nelze použít malou domů brankáři, míč po vhazování chytit do 

rukou brankář taky nesmí (hra brankáře rukou). V případě porušení nařídí rozhodčí 

NVK z hranice PÚ na vertikální linii od místa přestupku. Pokud brankář chytil míč ve 

hře do ruky, má se snažit dát míč na zem nebo rozehrát co nejrychleji. Pravidlo 

rozehrávky do 6 vteřin od chycení míče do rukou neplatí.  

10. Ofsajd-v utkání přípravek neplatí ofsajd. 

11. Výkop – při výkopu z poloviny hřiště jsou hráči soupeře vzdáleni od míče nejméně 3  

metry na vlastní polovině „minihřiště“. 

12. Nesportovní chování- hráč může být dočasně vyloučen na 2minuty. Jeho místo smí 

zaujmout další hráč. Hráč bude vykázán ze hřiště ústně, bez ukázání ČK. Pokud by 

vyloučením klesl počet hráčů pod předepsaný stav, je možné hrát dočasně o jednoho 

hráče méně. Klesne-li v důsledku vyloučení počet hráčů na 4, je možnost půjčení hráče 

soupeřova družstva. Pokud toto řešení není soupeřem akceptováno a počet hráčů na 

hřišti klesne na 3 a trenéři se nedomluví na odpuštění trestu, hra bude ukončena 

z kontumačním výsledkem 3:0.  

13. Střídání- střídání je opakované a lze jej provádět v přerušené i nepřerušené hře. Hráč, 

který byl vystřídán, se smí v témže utkání znovu vrátit na hrací plochu a zúčastnit se 

další hry. Střídání se týká všech hráčů uvedených v zápise o utkání. Není omezen 



celkový počet střídání, ani počet střídání jednoho hráče. V případě, že rozhodčí zjistí 

vyšší počet hráčů z jednoho týmu na hrací ploše, hru přeruší (pokud neuplatní výhodu 

ve hře) a upozorní trenéra, aby přebývajícího hráče odvolal z hrací plochy. Hru naváže 

NVK v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry. Pokud byl uvnitř PÚ, pak je hra 

navázána z hranice PÚ. 

14. Míč-hraje se zásadně míči velikosti č. 3. 

15. Hráči- musí být po celou dobu utkání řádně ustrojeni a dodržovat předepsanou výstroj 

(nelze používat kopačky s vyměnitelnými kolíky, hráči musí nastoupit v chráničích).  

16. Rozhodčí- soutěž se hraje bez delegovaných rozhodčích, řízení utkání zajišťuje  

pořádající oddíl (OR). Utkání mohou řídit sami trenéři, nebo pravidel znalí oddílový  

rozhodčí starší 15ti let. 

 

PROPOZICE SOUTĚŽE STARŠÍCH PŘÍPRAVEK (5+1) 
 

 

Věková kategorie :  starší – 1. 1. 2007 a mladší 

Počet hráčů  :  5 + 1 

Klesne-li počet hráčů týmu na 5 hráčů (4+1), lze v utkání 

pokračovat s menším počtem hráčů, pokud by klesl počet 

hráčů na 4 hráče (3+1) a nebude možná domluva doplnění 

na počet 5 hráčů, bude utkání ukončeno. 

Střídání  :  opakované a lze jej provádět v přerušené i nepřerušené  

hře 

Náležitosti hráčů :  oprávněnost startu za oddíl v IS 

Hrací plocha  :  má rozměry 24-27m x 42-46m, povinně tráva  

Branky  :  2  x  5 m 

Míč   :  Míč velikost č. 3 

Hrací systém :  hraje systémem každý s každým dvoukolově,  

podzim – jaro podle rozlosování ve dvou skupinách A a  

B. Vítězové skupin odehrají utkání o přeborníka OFS. 

Hrací doba  :  2 x 25 min s 15min přestávkou 

Předpis :  hraje se podle Pravidel fotbalu malých forem, úprav dle  

STK OFS Přerov, PF, Soutěžního řádu a Rozpisu soutěží 

Zápis   :  z utkání se pořizuje zápis o utkání v IS 

     není třeba zapisovat jména střelců do systému IS 

Rozhodčí  :  zajistí pořádající oddíl (OR) 

Občerstvení  :  Zajišťuje pořadatel utkání. 20 uzavřených láhví nebo  

6 litrů + kelímky nealkoholického nápoje pro každé 

družstvo. 

 

Hodnocení výsledků 
Bodový systém v utkáních: 

za vítězství   3 body 

za remízu   1 bod 

prohra    0 bodů 

 
 

 

 

 



PRAVIDLA HRY PRO MLADŠÍ PŘÍPRAVKY (4+1) 
Pravidla fotbalu malých forem (upraveno STK OFS Přerov) 

 

1. Fotbal malých forem-hrají hráči nar. 1. 1. 2009 a mladší. 

2. „Minihřiště“- má rozměry 24-27m x 35-38m, je vymezeno postranními čárami velkého 

hřiště, zbylé dvě protilehlé se označí čárami, nebo pomocí nízkých met, barevně 

odlišených v místech vymezujících PÚ a půlku hřiště. Mety rozmístíme s rozestupem 

do 4 m, aby hráčům dostatečně ukazovaly, kde je hranice hřiště. Zápasy se hrají zásadně 

na travnatých hřištích, nebo ÚT. 

3. Pokutové území (PÚ)- je vymezeno pomyslnou čarou 5,5m od brankových čar 

„minihřišť“, přes celou šířku „minihřiště“ a těsně za postranními čarami, barevně 

odlišenými metami, nebo i praporky ve vzdálenost 0,5-1m od čáry „minihřiště“. PÚ 

může být čárami vymezeno i obdélníkem jako na „velké hrací ploše“, v tom případě je 

obdélník o rozměru 5,5*16m. K vymezení lze využít prodlouženou čáru brankového 

území velkého hřiště. Posunuté mety jsou průběžně opravovány určenými osobami, 

kromě hráčů. Branky mají rozměr 2 x 5metrů, jsou opatřeny sítěmi a jsou umístěny 

uprostřed „brankových čar“, musí být ukotveny proti převrácení. Tyče a břevno branky 

jsou zároveň součásti hry. Bránící hráči musí být při kopu od branky za pomyslnou 

čarou PÚ po celé šířce.  

4. Pokutový kop (PK) je zahráván ze vzdálenosti 7 m, platí ustanovení pravidla 14 PF. 

5. Kop z rohu- Soupeř se nesmí přiblížit před rozehráním k míči na vzdálenost menší 

než 6 metrů. 

6. Volný kop-při provádění volných kopů musí být hráči soupeře nejméně 5m od místa 

přestupku. Volné kopy na obranné polovině musí být rozehrány přihrávkou, nikoliv 

nákopem vzduchem na branku, a to včetně volného kopu po odebrání míče po 

neoprávněném překopnutí poloviny hrací plochy vzduchem. Všechny volné kopy na 

útočné polovině jsou přímé.  

7. Vhazování míče- se provádí rukama nad hlavou, nejbližší bránící hráč má být nejméně 

1m od vhazujícího hráče. 

8. Kop od branky- Odehraje –li brankář či hráč při kopu od branky, výkopu z ruky nebo 

volném kopu ze svého PÚ míč nohou mimo něj, musí jím zahraný míč dopadnout na 

vlastní polovinu „minihřiště“, nebo se míče musí dotknout na vlastní polovině jiný hráč 

dříve, než míč přejde půlící čáru. Porušení pravidla je trestáno NVK z pomyslné půlící 

čáry v místě, kde ji míč přešel. V rozehrání míče rukou není brankář omezen. Brankář 

může na místo kopu od branky s míčem také sám začít opakovaně hrát nohou, takzvané 

„vyvedení“, ale v tom případě smí být po prvním doteku nohou napadán v PÚ a nesmí 

brát míč znovu do ruky.  

9. Malá domů- v utkáních je povolena malá domů brankáři nohou, brankář ji smí chytit 

rukama. Míč po vhazování z autu chytit do rukou nesmí, ale smí si jej v pokutovém 

území rukama sklepnout na zem. V případě porušení nařídí rozhodčí NVK, z hranice 

PÚ na vertikální linii od místa přestupku. Pokud brankář chytil míč ve hře do ruky, má 

se snažit dát míč na zem nebo rozehrát co nejrychleji.  

10. Ofsajd- v utkání přípravek neplatí ofsajd. 

11. Výkop při výkopu z poloviny hřiště jsou hráči soupeře vzdáleni od míče nejméně 3m   

na  vlastní polovině „minihřiště“. 

12. Nesportovní chování- hráč může být dočasně vyloučen na 2minuty. Jeho místo smí 

zaujmout další hráč. Hráč bude vykázán ze hřiště ústně, bez ukázání ČK. Pokud by 

vyloučením klesl počet hráčů pod předepsaný stav, je možné hrát dočasně o jednoho 

hráče méně. Klesne-li v důsledku vyloučení počet hráčů na 3, je možnost půjčení hráče 

soupeřova družstva. Pokud toto řešení není soupeřem akceptováno a počet hráčů na 

hřišti klesne na 3 a trenéři se nedomluví na odpuštění trestu, hra bude ukončena 

z kontumačním výsledkem 3:0.  



13. Střídání- střídání je opakované a lze jej provádět v přerušené i nepřerušené hře. Hráč, 

který byl vystřídán, se smí v témže utkání znovu vrátit na hrací plochu a zúčastnit se 

další hry. Střídání se týká všech hráčů uvedených v zápise o utkání. Není omezen 

celkový počet střídání, ani počet střídání jednoho hráče. Střídání hráčů nemusí být 

oznámeno, ale hráči musí vbíhat do pole stále z prostoru „střídačky“ z jednoho místa. 

V případě, že rozhodčí zjistí vyšší počet hráčů z jednoho týmu na hrací ploše, hru přeruší 

(pokud neuplatní výhodu ve hře) a upozorní trenéra, aby přebývajícího hráče odvolal 

z hrací plochy. Hru naváže NVK v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry. Pokud 

byl uvnitř PÚ, pak je hra navázána z hranice PÚ. 

14. Míč- hraje se zásadně míči velikosti č. 3. 

15. Hráči- musí být po celou dobu utkání řádně ustrojeni a dodržovat předepsanou výstroj 

(nelze používat kopačky s vyměnitelnými kolíky, hráči musí mít chrániče holení). 

Zapůjčení hráče do týmu soupeře nemusí být uvedeno v zápise o utkání. 

16. Rozhodčí-soutěž se hraje bez delegovaných rozhodčích, řízení utkání zajišťuje 

pořádající oddíl (OR). Utkání mohou řídit sami trenéři, nebo pravidel znalí oddílový 

rozhodčí starší 13ti let. 

17. Při otálení brankáře s rozehrou mu není odebrán míč, jen je povzbuzován k rozehře. 

Pokud podle rozhodčího hráč úmyslně nereaguje a nehraje s míčem, může si jej rozhodčí 

vyžádat a dát jej soupeři k rozehrávce nepřímého volného kopu na polovině. 

 

PROPOZICE SOUTĚŽE MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK (4+1) 
 

Věková kategorie :  mladší – 1. 1. 2009 a mladší 

Počet hráčů  :  4 + 1 

Klesne-li počet hráčů na 4 hráče (3+1) lze v utkání 

pokračovat s menším počtem hráčů. Pokud by klesl počet 

hráčů na 3 hráče (2+1) a nebude možná domluva doplnění 

na počet 4 hráčů, bude utkání ukončeno. 

Střídání  :  opakované, lze jej provádět v přerušené i nepřerušené hře 

Náležitosti hráčů :  oprávněnost startu za oddíl v IS 

Hrací plocha  :  má rozměry 24-27m x 35-38m, povinně tráva 

Branky  :  2  x  5 m 

Míč   :  velikost č. 3 

Hrací systém  :  hraje systémem každý s každým dvoukolově, podzim –  

jaro podle rozlosování ve třech skupinách A, B, C. 

Vítězové skupin odehrají utkání o přeborníka OFS. 

Hrací doba  :  2 x 20 min s 15 min přestávkou 

Předpis :  hraje se podle Pravidel fotbalu malých forem, úprav dle  

STK OFS Přerov, PF, Soutěžního řádu a Rozpisu soutěží 

Zápis   :  z utkání se pořizuje zápis o utkání v IS 

     Není třeba zapisovat jména střelců do systému IS. 

Rozhodčí  :  zajistí pořádající oddíl (oddílový rozhodčí) 

Občerstvení  :  Zajišťuje pořadatel utkání. 20 uzavřených láhví nebo  

6 litrů + kelímky nealkoholického nápoje pro každé 

družstvo. 

Hodnocení výsledků turnajů 
Bodový systém ve skupinách: 

Za vítězství   3 body 

Za remízu   1 bod 

Prohra    0 bodů 

 



V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Čl. 63 Platnost a účinnost RS 

63.1. 

Rozpis soutěží OFS Přerov 2017/2018 je nedílnou součástí Soutěžního řádu FAČR 

doplňovaného o Směrnice a opatření FAČR zveřejňované na www.ofsprerov.cz a 

www.fotbal.cz a zprávách OFS Přerov.  

63.2. 

VV OFS Přerov si vyhrazuje právo schválit a vydat v průběhu soutěží OFS taková opatření, 

která zajistí regulérní průběh mistrovských soutěží řízených OFS Přerov. 

63.3. 

Všechny změny a opatření přijaté VV OFS Přerov budou zveřejňovány ve zprávě OFS Přerov, 

prostřednictvím www.ofsprerov.cz a na Úřední desce FAČR. Oddíly jsou povinny tyto zprávy 

sledovat, Rozpis soutěží si průběžně doplňovat a opravovat dle vydaných změn. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Radka Caletková              Mgr. Petr Vodička 

           sekretář OFS Přerov      předseda STK OFS Přerov 

 

Mgr. Roman Páral 

    předseda VV OFS Přerov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 č.1  Termínová listina OFS Přerov – podzim/jaro 2017/2018 

č.2  Rozlosování soutěží OFS Přerov 2017/2018 

 č.3  Adresář oddílů 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ofsprerov.cz/
http://www.fotbal.cz/

