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A. SPORTOVNĚ TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Článek 1 Řízení soutěží
Mistrovské soutěže řídí VV OFS prostřednictvím STK.Soutěže se hrají podle platných Pravidel fotbalu, řídí se Soutěžním řádem a tímto RMS.
Článek 2 – Náležitosti klubů
Podmínky pro zařazení klubů jsou stanoveny SŘ
Všechny kluby musí být členy FAČR s platným registračním číslem klubu
a přesným názvem,podle platných Stanov klubu
Článek 3 – Náležitosti hráčů
a) Všichni hráči uvedeni v zápise o utkání,musí být řádně zaregistrováni a musí být
oprávněni v utkání nastoupit.
b) Všichni funkcionáři uvedení v zápise o utkání,musí být oprávněni k výkonu
uvedených funkcí.
c) Vedoucí družstva je povinen, na požádání rozhodčího,předložit listinu hráčů
= výpis hráčů z centrální evidence členství v písemné podobě
d) Všichni hráči musí podepsat prohlášení o své zdravotní způsobilosti,podle §37 SŘ.
Klub je povinen mít k dispozici prohlášení všech hráčů ne starší jeden rok.
Článek 4 – Náležitosti družstev
Soupisky
a) Klub,který má v soutěži dvě družstva stejné kategorie,je povinen vyplnit soupisku A
družstva.
b) Soupiska se vyplňuje na předepsaném formuláři v elektronickém systému a k jejímu
vyplnění je oprávněn pouze pověřený administrátor klubu
c) Soupiska se předkládá zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jaro.Vždy nejpozději 3 dny
před zahájením příslušné soutěže.
d) Na soupisce musí být uvedeno nejméně 11 hráčů včetně brankáře.
e) Za družstvo startující v nižší soutěži mohou nastoupit v jednom soutěžním utkání
nejvýše dva hráči ze soupisky družstva startující v soutěži vyšší.
f) Hráč uvedený na soupisce musí v daném období nastoupit minimálně v jednom
mistrovském utkání.V případě nesplnění této povinnosti,bude klub potrestán pokutou
podle sazebníku.
g) Klub je oprávněn provádět v průběhu soutěže změny v soupisce po schválení řídícím
orgánem soutěže a to pouze v případech přestupu hráče uvedeného na soupisce nebo
v případě doložení potvrzení o dlouhodobém zranění.
Článek 5 Organizátor utkání
Pořadatelem utkání je FK uvedený v rozlosování podzimní části soutěže na prvním místě, pro
jarní část platí obrácené pořadí podle termínové listiny a případných změn a doplňků.
Pořadatel musí sehrát utkání na hřišti, jenž v přihlášce označil jako vlastní hřiště.
Je odpovědný za umístění a připojení výpočetní techniky pro práci se ZoU v kabině R.
Článek 6 Termíny a začátky utkání
Termíny a začátky utkání určuje termínová listina, která se vydává zvlášť pro podzimní a jarní
část soutěže. Rozlosování se provádí před zahájením soutěžního ročníku na aktivu FK.

Termínová listina je závazná a veškeré vyjímky musí být schváleny STK OFS Praha –
východ.
Hrací dny:
dospělí
OP + III.třídy sobota úřední začátek
IV.třídy neděle úřední začátek
žáci
sobota 10.15 hod
přípravka
podle režimu turnajového systému
Náhradní termín je vždy ve středu nebo čtvrtek podle dohody oddílů
K zajištění regulérnosti soutěže může STK stanovit i jiné hrací dny a pro některá utkání
stanovit jednotné začátky, zvláště v závěrečných kolech.
Na základě písemných žádostí FK ( uvedeno v přihláškách do soutěže ) může STK povolit i
jiný termín. Povolené změny jsou závazné pro všechny FK po celý soutěžní ročník.
Další změny mohou být provedeny až pro jarní část soutěže jedině na základě písemných
žádostí FK, které musí být zaslány na OFS do konce roku 2016 .
Článek 7 –
Změny termínu utkání,začátku utkání a místa konání
Oddíly se mohou dohodnout na změně termínu utkání.STK schválí takovou dohodu v
mimořádných a zvlášť odůvodněných případech.Dohoda musí být oběma kluby uložena do
elektronického informačního systému nejpozději do 15 dnů před původně plánovaným
termínem utkání.STK může povolit dohodu i při nedodržení lhůty 15 dnů před úředním
termínem.V takovém případě se však dohoda zpoplatňuje podle sazebníku RMS.sehrání
utkání STK bude projednávat pouze písemnou žádost o změně termínu na předepsaném
tiskopisu, která je doručena na sekretariát OFS Praha-východ nejpozději do pondělí do 12,00
hod. před příslušným termínem konání soutěžního utkání a která musí obsahovat:
a)důvod změny
b)hrací plochu(tráva,UMT,škvára)
c)souhlas obou klubů
Článek 8 –
Hrací plocha a náležitosti hřiště
1.Hrát se může na hřištích schválených STK, která jsou uvedena v adresáři oddílů
případně na náhradních plochách povolených STK OFS Praha –
východ. Pořádající oddíl nese plnou zodpovědnost, že všechna hřiště jak hlavní tak
náhradní, na kterých budou soutěžní utkání hrána ,odpovídají pravidlům fotbalu, SŘ
a podmínkám uvedeným v RMS a jsou řádně schválena STK.
2.Utkání soutěží řízených STK OFS Praha – východ se hrají na hřištích s travnatou
hrací plochou,nebo na UMT III.generace.Vyjímečně lze hrát na ploše s jiným povrchem:
a)
V období od 15.10. do 15.04. kdy o povrchu hrací plochy rozhodne
domácí oddíl.
b)
Rozhodčí neuzná hrací plochu za způsobilou pro utkání
c)
STK povolí novému účastníkovi bez travnaté plochy hrát na hřišti s
jiným povrchem, dobu výjímky určí STK
d)
Je důvodná obava, že předzápas poškodí travnatou plochu natolik, že
nebude způsobilá pro hlavní utkání.
3.V případě změny místa utkání z důvodu nezpůsobilosti hřiště (rekonstrukce, zákaz
startu na vlastním hřišti) je třeba oznámit STK i soupeři místo, na kterém budou
utkání hrána. Toto hřiště musí být schváleno STK.
4.FK, které nemají náhradní plochu mají možnost si ji na uvedené období zajistit (i
mimo místo působení). Místo konání schvaluje STK.
5.Pokud v tomto období nebude hráno utkání pro nezpůsobilý terén uhradí domácí FK

cestovní výdaje pro 17 osob dle tarifu veřejné dopravy (ČD,ČSAD) nejkratším
směrem.
6.
náležitosti hřiště pro soutěže OFS:
- travnatá hrací plocha (kromě výjimek uvedených v čl. 8/2
RMS)hráčské lavičky pro hráče a realizační tým v souladu s pravidly
fotbalu
- prostor , kterým rozhodčí a hráči procházejí z kabin na hrací plochu
musí být zabezpečen proti vniknutí diváků – pravidla fotbalu
- samostatná šatna soupeři přístupná půl hodiny před utkáním (v
- chladném počasí možnost vytápění
- samostatná šatna pro rozhodčí utkání
7. V případě nepříznivých podmínek je pořádající oddíl povinen toto oznámit
řídícímu orgánu a do tří dnů nahlásit náhradní hrací plochu.
Článek 9 Předzápasy
Před začátkem následujícího utkání se stanovují minimálně:
Dospělí
2.30 hod
Žáci
2.00 hod
Přípravka
1.30 hod
V případě časového narušení začátku následujícího mistrovského utkání zaznamenají
rozhodčí obou utkání do zápisu o utkání přesné časy všech rozhodujících momentů ( začátek a
konec utkání apod. ).
Mistrovský předzápas musí být ukončen tak, aby hlavní utkání bylo zahájeno do 20 minut
čekací doby. O výsledku předčasně ukončeného utkání rozhodne STK.
V posledních dvou kolech může STK rozhodnout v rámci regulérnosti soutěže při stanovení
jednotných začátků zápasů o zrušení čekací doby.
Článek 10
Nesehrané a nedohrané utkání
a)Organizátor utkání je povinen všechny události, které nastaly před, při i po
utkání, nejpozději do 14.00 hodin nejbližší pracovní den po utkání nahlásit
telefonicky na sekretariát OFS.
b)Při zaviněném nedohrání utkání dostaví se do nejbližší DK vedoucí obou mužstev a
hlavní rozhodčí bez vyzvání
c)FK, který zaviní nesehrání - nedohrání utkání má za povinnost uhradit
soupeři účelně vynaložené náklady spojené s utkáním. O výši nákladů
soupeře rozhoduje jednotlivě STK. Poškozený FK zašle do 14 dnů po
obdržení rozhodnutí STK výši nákladů soupeři, které požaduje s
přehledným rozpisem faktických nákladů ( příprava hřiště, propagace,
cestovní náklady, náklady na rozhodčí ).
d)
V případě nesehrání či nedohrání utkání z vyšší moci, se kluby na místě dohodnou
na termínu nového utkání.Dohodu uvede rozhodčí do zápisu o utkání.Konečné schválení
dohody přísluší STK.Jestliže k dohodě nedojde,uvede tuto skutečnost rozhodčí do zápisu
o utkání.O novém termínu utkání rozhodne STK.O výsledku rozhodnutí STK budou
kluby informovány prostřednictvím stránek OFS a Úřední desky.
V případě nedostavení nebo nenastoupení domácího mužstva, úhradu cestovních nákladů
hostů.
Kopii požadavků zašle na vědomí STK, která má možnost se k tomu vyjádřit.
STK nevyřizuje požadavky zaslané po termínu.

Článek 11 Pořadatelská služba
Povinnosti pořadatele utkání vymezuje SŘ
Počty pořadatelů pořádajícího FK se stanovují v počtu :
Dospělí
5 pořadatelů
Mládež
3 pořadatele
Pořadatel nesmí zároveň vykonávat funkci oddílového rozhodčího ani pomezního
rozhodčího a nesmí být ani příslušníkem družstva.Bez hlavního pořadatele rozhodčí
utkání nezahájí..
Počty pořadatelů pro jednotlivé oddíly mohou být zvýšeny rozhodnutím DK nebo STK. V
souladu se SŘ,ukládá STK oddílům povinnost dodržovat náležitosti spojené s výkonem
pořadatelské služby zejména:
dodržování opatření o povolení vstupu do ohraničeného prostoru hřiště a
označení osob v tomto prostoru
zabezpečení odchodu hráčů a rozhodčích do kabin a to až do jejich odjezdu z
prostoru stadionu, eventuelně na hranice obce
pořádající FK má povinnost signalizovat střídání hráčů obou mužstev pomocí
grafického ukazatele dle pravidel.
zabezpečení pokynu rozhodčího při jeho upozornění na nevhodné chování na
hráčských lavicích nebo při přerušení utkání (např. při vniknutí diváků na
hrací plochu, při nesportovním chování diváků, vhazování předmětů na hrací
plochu a pod.)
zvláštní důraz klade řídící orgán na přísný zákaz prodeje všech druhů nápojů
ve skleněných nebo keramických obalech
- na hráčské lavice a místa určená pravidly, mají přístup pouze:
identifikovatelní náhradní hráči, trenér, asistent trenéra, lékař, masér a
vedoucí družstev uvedení v zápise o utkání a označení funkcí.FK, který
má povoleno sehrát utkání na hřišti soupeře jako pořadatel uhradí
- náhradu rozhodčím,občerstvení pro obě mužstva a rozhodčí a náhradu za
přípravu hřiště podle dohody maximálně 1 500,- Kč.
Hlavní pořadatel je povinen setrvat v areálu hřiště až do odjezdu rozhodčích.
Článek 12 –
Předpisy
Hraje se podle platných Pravidel fotbalu,SŘ a tohoto RMS
Článek 13 –
Podmínky zařazení do soutěže
Řídící orgán soutěže zařadí družstva do tříd soutěží,podle výsledků dosažených v minulém
soutěžním ročníku a podle ustanovení SŘ a podle vlastní úpravy v RMS a na základě
podaných přihlášek do soutěží
Řídící orgán je oprávněn ,na žádost klubu, jej zařadit do nižší soutěže.
Řídící orgán je oprávněn reagovat na případné změny v počtech přihlášených doplněním
postupujících mimo postupová pořadí.
Přihlášku do soutěže podává klub na předepsaném formuláři v termínu do 20.6.Přihláška musí
být opatřena razítkem a podpisy dvou statutárních zástupců.V případě nedodržení termínu
odevzdání přihlášky,má řídící orgán právo klub nezařadit do soutěže nebo je zařadit do
nejnižší soutěže či zpoplatnit podle sazební RMS.

Článek 14 - Střídání a doplňování
a)
V soutěžích dospělých je možno v průběhu utkání vystřídat pět hráčů, u dorostu pět
hráčů a u žáků sedm hráčů.Střídání hráčů v utkání dospělých a dorostu oznámí pořadatel
utkání pomocí grafického ukazatele. Nepoužívání tohoto ukazatele může být pokutováno
částkou 200,- Kč.
b)
Náhradníci musí být uvedeni v zápise o utkání v maximálním počtu sedm před
zahájením utkání.
c)
Náhradníky nelze již po zahájení nebo v průběhu utkání dopisovat.
d)
Hráč, který odstoupil ze hry v průběhu prvního poločasu nebo sehrál celý první
poločas, ale nenastoupí do druhého poločasu, je povinen za účelem eventuální kontroly
totožnosti setrvat v prostoru kabin svého družstva do zahájení druhého poločasu. Kontrolu
totožností hráče, který se hry ještě nezúčastnil a nastupuje až ve druhém poločasu je možno na
žádost vedoucího družstva soupeře provést po skončení utkání a to v době do potvrzení zápisu
o utkání oběma vedoucími mužstev
e)
Hráč,který doplňuje hrající mužstvo do počtu jedenácti nastupuje na hrací plochu se
souhlasem rozhodčího
f)v soutěžích OFS může v jednom utkání nastoupit 5 cizích státních příslušníků
Článek 15 Věkové kategorie
Pro ročník 2016/2017 platí následující věkové hranice:
ml.přípravka– hráči narození po 1.1.2008 a mladší
st.přípravka- hráči narození po 1. 1.2006 a mladší
mladší žáci - hráči narození po 1. 1.2004 a mladší
starší žáci - hráči narození po 1. 1.2002 a mladší
dorost hráči narození po 1. 1.1998 a mladší
Po dosažení příslušné věkové kategorie může hráč dohrát rozehraný soutěžní ročník v dané
kategorii.
Dívky,hrající kategorii přípravek a žáků,mohou být o jeden rok starší než chlapci příslušné
věkové kategorie.
Působení hráčů ve věkových kategoriích po splnění podmínek SŘ:
Hráči mohou vedle své věkové kategorie nastoupit i v utkáních vyšší věkové kategorie takto:
- mladší přípravka za starší přípravku
- starší přípravka za mladší žáky
- mladší žáci za starší žáky
- starší žáci za dorost
- dorost za dospělé
Hráč může startovat pouze o 1 kategorii výš.
Upraveno kvůli vyrovnanosti ročníků v soutěžích.Dále jako prevence z důvodu vytěžování
hráčů ve víkendových zápasech,kdy často na této úrovni dochází často k přetěžování mladých
fotbalistů = v pozdějším věku časté svalové problémy a větší pravděpodobnost zranění.
Článek 16 –
Protesty,námitky a odvolání
.Námitku proti neoprávněnému startu hráče v utkání může vznést pouze vedoucí mužstva na
základě provedené kontroly totožnosti.Rozhodčí je povinen námitku uvést do zápisu o utkání,
popsat průběh konfrontace a jím zjištěné závěry.
Mužstvo je oprávněno podat protest.Důvody,lhůty a náležitosti protestu jsou uvedeny v §30
Procesního řádu FAČR.Protest se podává prostřednictvím Portálu elektronického systému.

O námitce či protestu,o porušení povinností,které stanovuje SŘ,rozhoduje STK podle
Procesního řádu FAČR.
Proti rozhodnutí STK je možno se odvolat k VV OFS do 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Doručením se rozumí jeho uveřejnění na Úřední desce.Odvolání může podat pouze účastník
řízení.Náležitosti odvolání jsou uvedeny v § 25 Procesního řádu.
Poplatky za protest a odvolání jsou uvedeny v příloze č.l Procesního řádu.
Podmínky odvolání proti rozhodnutí DK jsou podobné.Pouze náležitosti odvolání jsou
uvedeny v § 106 DŘ FAČR
Poplatky za odvolání jsou uvedeny v příloze č.1 DŘ.
Článek 17 Vystoupení a odhlášení ze soutěže
Finanční náležitosti při uplatnění tohoto článku RMS jsou uvedeny v sazebníku poplatků a
pokut.
Článek 18
Rozhodčí a delegáti
Rozhodčí k utkání deleguje KR.Utkání OP dospělých jsou obsazována, (pokud to možnosti
dovolí), třemi kvalifikovanými rozhodčími.KR má právo obsadit i jiné zapasy podle potřeby
třemi rozhodčími.Čekací doba na rozhodčího je 20 minut po úředně stanoveném začátku
utkání.Čekací doba pro asistenty neplatí.Pokud se delegovaný rozhodčí nedostaví ani po
čekací době,postupuje se podle §50 SŘ.Delegovaný rozhodčí je povinen dostavit se k řízení
minimálně 30 minut před úředním začátkem utkání.Při absenci asistentů rozhodčích,postupuje
se podle platné přílohy Pravidel fotbalu.
Organizátor utkání je povinen mít k dispozici píšťalku,žlutou a červenou
kartu,praporky pro asistenty a platný formulář zápisu o utkání.
Na kterékoliv utkání,může být podle potřeby a doporučení odborných komisí nominován
delegát OFS .
Článek 19
Zápis o utkání
Zápis o utkání se pořizuje v elektronické podobě do elektrického informačního systému.Proto
je organizátor utkání povinen zajistit výpočetní techniku s internetovým připojením,pro
pořízení elektronického zápisu.Aplikaci je oprávněn obsluhovat pouze pověřený administrátor
klubu a delegované osoby.Nastane-li situace,že k utkání není delegován rozhodčí nebo se
nedostaví,zodpovídá za řádné vyplnění a uložení zápisu o utkání organizátor utkání.
Pokud technické či jiné podmínky nedovolí zpracovat zápis v elektronické podobě,vyplní se
tištěný zápis o utkání.Za jeho dodatečné doplnění do informačního systému do 12 hodiny
následujícího dne po utkání zodpovídá organizátor utkání.Organizátor je v takovém případě
povinen doručit tištěný zápis řídícímu utkání osobně či elektronickou poštou nejpozději do 48
hod.Ve vyjímečných případech si může tištěný zápis o utkání,po dohodě
s organizátorem,ponechat rozhodčí.Potom musí rozhodčí zajistit doručení tištěného zápisu
řídícímu orgánu.
Nezpracuje-li klub bez vážného důvodu zápis o utkání v elektrické podobě nebo včas
nedoručí tištěný zápis,bude řídícím orgánem potrestán pokutou podle RMS.
Po skončení utkání je vedoucí mužstva povinen ,na výzvu rozhodčího,potvrdit zápis o utkání v elektrickém systému prostřednictvím svého rodného čísla,v tištěném zápise podpisem.
Článek 20 Doprava k utkání
Za schválený dopravní prostředek se považují běžné veřejné dopravní prostředky a autobusy
jiných registrovaných provozovatelů.
FK jehož mužstvo se nedostaví nebo dostaví k utkání opožděně pro poruchu nebo havárii
autobusu, předloží STK zdůvodnění (kopii objednávky autobusu, doklad o opravě autobusu,

případně potvrzení policie apod.). Na základě věrohodnosti dokladů rozhodne STK o
jednotlivých případech.
B. SOUTĚŽE MLÁDEŽE
Článek 21 Řízení soutěže mládeže
Pro mistrovské soutěže mládeže platí v plném znění čl. 1 - 20 tohoto RMS.
Článek 22 Struktura soutěží podle kategorií
Pro soutěžní ročník 2016/2017 jsou vypsány jednotlivé kategorie takto:
starší žáci – jedno oddělení OP podle počtu přihlášených družstev
mladší žáci – jedno oddělení podle počtu přihlášených družstev
st.přípravka 5 + 1 – rozdělena do oddělení podle počtu přihlášených družstev
ml.přípravka 4 + 1 – rozdělena do oddělení podle počtu přihlášených družstev
Článek 23 - Hrací doba
Starší žáci - 2x 35 min. přestávka 15 min.
Ml.žáci
2x 30 min.přestávka 15 min. (zkrácené hřiště)
Přípravka + mini – turnajově, podle pravidel fotbalu malých forem
Článek 24 Start hráčů
V utkání žáků,přípravek je určený počet 7 náhradníků uvedený v Zápise o utkání.Možno
střídat ,,hokejovým způsobem“ t.zn. že vystřídaný hráč se může opakovaně zapojit do
hry.Střídání hráčů se provádí pouze v přerušené hře se souhlasem rozhodčího utkání.Nemusí
být použito grafického ukazatele.Rozhodčí je povinen skutečně promeškanou dobu hry
nastavit v tom poločase,ve kterém k promeškaní došlo. Střídání musí být prováděno co
nejrychlejším způsobem.Střídající hráči musí být označeni v Zápise o utkání.
Článek 25 –
Příslušníci mužstva
Vedoucí družstva musí být osoba starší 18 let. Družstvo, které se dostaví k utkání bez
vedoucího staršího 18 let se posuzuje jako družstvo, které se nedostavilo k utkání.Příslušníci
mužstva musí být v technické zóně viditelně označeni kvůli identifikování.
Článek 26 Zvláštní ustanovení
Družstva v kategorii žáků mohou startovat v kopačkách s vyměnitelnými kolíky. Toto neplatí
u kategorie starší a mladší přípravky.
Článek 27 Reprezentace
Kluby mají za povinnost uvolňovat své hráče pro účely reprezentačních výběrů OFS.
a)
Z důvodu plnění povinnosti ve výběrech OFS povolí STK žádost FK o odložení
mistrovského utkání pouze v případě budou-li z jednoho FK nominováni brankář a jeden hráč
v poli, nebo nejméně tři hráči v poli ze základního kádru mužstva.
b)
Nezúčastní-li se nominovaný hráč akce výběru OFS z jakéhokoliv důvodu, nesmí
nastoupit za mateřský FK v nejbližším mistrovském utkání.
c)
Pokud tento hráč v mistrovském utkání nastoupí,bude STK nebo KM postupovat jako
v případě neoprávněného startu hráče.

C. USTANOVENÍ ODBORNÝCH KOMISÍ
Článek 28 VV OFS
STK a KM
DK
KR

Termíny zasedání jednotlivých komisí
2 x za měsíc – úterý
od 16.30 hod
a podle potřeby
každé pondělí
od 16.30 hod
každý čtvrtek
od 17.00 hod
2 x za měsíc - úterý
od 16.30 hod

Článek 29 Účast na jednání odborných komisí
Nedostaví-li se zástupce FK k jednání do komise na základě předvolání nebo jeho nutné
účasti vyplývající ze SŘ bez omluvy,bude postupováno podle DŘ.
Článek 30
Účast na aktivech a VH OFS
Účast statutárního zástupce klubu na VH OFS nebo odpovědného zástupce klubu na aktivech
OFS je povinná.Každá neúčast bude považována za neplnění povinností vůči OFS
a trestána pokutou podle RMS.
Článek 31
Zveřejňování úředních zpráv
Veškeré úřední zprávy a informace VV a odborných komisí,budou zveřejňovány na
stránkách OFS a ÚŘEDNÍ DESCE V INFORMAČNÍM SYSTÉMU FAČR.Kluby jsou
povinny se s těmito informacemi seznamovat.
Článek 32 Ustanovení KR
FK mohou po každém soutěžním období ( podzim, jaro ) vetovat nejvýše dva rozhodčí, ale
pouze ty, kteří řídili utkání FK v minulém soutěžním období. Žádost o vetaci musí být
písemná a řádně zdůvodněná a doručená KR v předepsaných termínech. Během rozehrané
soutěže nelze vetaci uplatňovat.KR nebude tyto vetace projednávat.
Termíny podání žádostí:
pro podzimní část 31.07.2016
pro jarní část 20.2.2017

Článek 33 -

Sazebník odměn rozhodčím

Utkání mistrovská Přátelská
HR

AR

HR

AR

Turnaj (zkrácený čas)
HR

AR

OP
500 300 100 50
50
30
III. a IV. tř. 400 250
80 50
50
30
Dorost
300 200
60 30
30
20
Žáci
250 150
50 30
30
20
Ml.žáci + st.přípr. 100
Ml.přípravka – turnajově 30
Delegátům FAČR se stanovuje odměna pro okresní soutěže 200,- Kč.

Článek 34 -Sazebník pokut rozhodčím
KR může dle svého uvážení udělit rozhodčím pokutu dle závažnosti pochybení až do výše
1.000,- Kč, delegátovi až do výše 500,- Kč.
Článek 35 Upozornění KR
a) V souladu s pravidly může KR ve spolupráci s STK delegovat na vytypovaná
utkání i asistenty rozhodčího na náklady pořádajícího oddílu.
b) Oddíl má za povinnost mít k dispozici ŽK (žlutou kartu), ČK (červenou kartu),
zápis o utkání, píšťalku, tužku s papírem a praporky pro asistenta,
používat grafický ukazatel střídání hráčů
c) Licenci M může obdržet uchazeč o výkon funkce rozhodčího po dovršení 15ti let
věku.VV OFS může na návrh KR povolit výjimku a licenci M udělit i osobě mladší.
d) V rámci spolupráce s ostatními OFS,mohou být k utkání OFS Praha-východ
delegováni rozhodčí i z jiných OFS kraje.
Článek 36 Obsazování delegátů
Delegátům náleží v rámci OFS paušální náhrada 200 Kč a cestovné.
a)
na žádost FK - náhradu platí FK
b)
v případě porušení platných řádů - náklady hradí potrestaný
c)
dle potřeby OFS a jeho komisí - náklady hradí OFS
Článek 37 Ustanovení DK
Poplatky za projednávání disciplinárních přečinů disciplinárním řízení jsou uvedeny v DŘ a
budou kluby hrazeny na základě vystavené sběrné faktury na účet FAČR.
Každé napomenutí nebo vyloučení hráče,případně provinění funkcionáře družstva,je rozhodčí
povinen uvést do zápisu o utkání v elektronické systému (resp. v tištěné formě) a vedoucí
mužstva potvrdit svým kódem (resp.podpisem).Tím je klub vyrozuměn,že vyloučený hráč
nebo provinivší se příslušník družstva , má až do projednání v DK zastavenou činnost.
Oddíl zodpovídá za své funkcionáře uvedené v Zápise o utkání. V případě jejich
provinění,může být oddíl potrestán podle DŘ.
Článek 38 –
Kontrola totožnosti
1.Kontrolu totožnosti hráčů a náhradníků družstev uváděných v zápise o utkání je možné na
žádost vedoucího mužstva,provést hromadně nejdříve 15 minut před úředně stanoveným
začátkem utkání a nejpozději do schválení zápisu o utkání oběma vedoucími mužstev po
ukončení utkání.
2.Provádění kontroly totožnosti řídí hlavní rozhodčí,kterému je vedoucí kontrolovaného
mužstva povinen předat Listinu hráčů.Kontroly totožnosti jsou povinni se zúčastnit všichni
hráči kontrolovaného mužstva,vedoucí kontrolovaného mužstva a vedoucí družstva soupeře.
3.Po zahájení kontroly totožnosti předá hlavní rozhodčí vedoucímu družstva,který o kontrolu
požádal,Listinu hráčů a následně vedoucí kontrolovaného družstva představuje vedoucímu
soupeře jednotlivé hráče,o jejichž kontrolu totožnosti vedoucí soupeře požádal.Pokud
kontrolovaní hráči mají k dispozici doklady prokazující jejich totožnost,předloží je
kontrolujícímu k nahlédnutí.Vedoucí soupeře je je oprávněn klást kontrolovaným hráčům
dotazy směřující k ověření jejich totožnosti.
4.Po skončení kontroly totožnosti vrátí vedoucí družstva,který o kontrolu požádal ,hlavnímu
rozhodčímu Listinu hráčů a současně mu oznámí,zda namítá neoprávněný start hráče.Tuto
skutečnost hlavní rozhodčí zapíše do zápisu o utkání o poločasové přestávce nebo na konci
utkání

5.Je-li namítnut neoprávněný start hráče,hlavní rozhodčí přezkoumá totožnost tohoto hráče a
to zejména dle údajů z předložených osobních dokladů.Pokud hlavním rozhodčím dospěje
k závěru,že se jedná o neoprávněný start,hráče nepřipustí ke hře.,v opačném případě je hráč
oprávněn pokračovat ve hře.Průběh,důvody a výsledek přezkoumání totožnosti hráče zapíše
rozhodčí do zápisu o utkání
6.Hráč je povinen podrobit se kontrole totožnosti a přezkoumání.Hráč je povinen, za účelem
kontroly a přezkoumání totožnosti:
a)hráč,který nastoupil k utkání v průběhu I.poločasu,setrvat na stadionu do zahájení
II.poločasu utkání
b) hráč,který nastoupil v průběhu II.poločasu utkání,setrvat na stadionu do potvrzení kontroly
zapsaných údajů v zápise o utkání vedoucími družstev
Za porušení tohoto ustanovení se nepovažuje ,jestliže hráč nesetrvá na stadionu z důvodu
zvláštního zřetele hodných.
7.Pokud hráč,jehož přezkoumání totožnosti má být hlavním rozhodčím provedeno,neumožní
přezkoumání,hlavní rozhodčí tuto skutečnost výslovně zapíše do zápisu o utkání a hráče
nepřipustí k další účasti ve hře.
8.Nenamítne-li vedoucí mužstva neoprávněný start hráče,není členský klub oprávněn z téhož
důvodu podat protest.
Článek 39
Vyloučení a napomínání
Bude-li hráč v utkání vyloučen nebo bude-li rozhodčím v zápise o utkání uvedeno provinění
hráče či člena realizačního týmu,za které by měl být jako hráč v utkání vyloučen,má od tohoto
okamžiku předběžně zastavenou činnost a to až do doby rozhodnutí disciplinární komise
v této věci.
Provinivší se hráč nebo funkcionář má právo se zúčastnit disciplinárního řízení nebo může své
vyjádření učinit písemnou formou.Pokud se nedostaví na zasedání DK,může být věc
projednána a rozhodnuta bez jeho účasti.Byl-li účastník řízení přímo předvolán na jednání,je
povinen se jednání zúčastnit.
O výši uděleného trestu je hráč nebo zodpovědný zástupce klubu vyrozuměn ihned po
rozhodnutí DK nebo jeho zveřejněním na Úřední desce.Od tohoto data se může účastní řízení
do 7 dnů proti rozhodnutí DK písemně odvolat.
VV stanovil výši pokut klubům za napomínání hráčů ŽK takto:
4 ŽK
400,- Kč
8 ŽK
800,- Kč
12 ŽK
1 200,- Kč
16 ŽK
1 600,- Kč
Článek 40 Zdravotnické zabezpečení
a)
obvazový materiál, obinadla, gázu, trojcípý šátek,dlahy a pod.
b)
léčiva - septonex, peroxid vodíku, atd.
c)
nosítka musí být umístěna tak, aby byla okamžitě k dispozici
FK jsou povinni na základě požádání rozhodčího, delegáta nebo řídícího orgánu zdravotnické
zabezpečení nechat zkontrolovat.
S nedostatky bude seznámen hlavní pořadatel a bude o nich učiněn zápis.
.

D. HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI
Článek 41 Startovné
FK zaplatí do 23.08.2015 startovné za každé družstvo zařazené do soutěží OFS.
Okresní přebor
3 000,- Kč
III. třída 2 500,- Kč
IV. třída 2 000,- Kč
Mládežnická mužstva jednotně - 500,-

Článek 42 Sazebník poplatků a pokut
1) Za dohodu nepředloženou 15 dnů před datem utkání ale později,zaplatí žádající FK:
Dospělí 1 000,- Kč
Mládež 500,- Kč
2) Při odstoupení z rozlosované soutěže
Okresní přebor
15 000,- Kč
III. třída
12 000,- Kč
IV. tžída
10 000,- Kč
Žáci
5 000,- Kč
Přípravka
2 000,- Kč

3) Nedostavení a nenastoupení k utkání:
Okresní přebor 7 000,- Kč
III. třída 6 000,- Kč
IV. třída 5 000,- Kč
Žáci Přípravka -

1 500,- Kč
500,- Kč

4) Předčasné ukončení utkání pro pokles hráčů pod 7:
( a to i v případě dostavení k utkání s nižším počtem hráčů než 7)
Okresní přebor 6 000,- Kč
III. třída 5 000,- Kč
IV. třída 4 000,- Kč
Žáci 500,- Kč
5) Poplatek DK:
projednání -

dospělí
150,- Kč

6) Porušení pravidla o soupisce:
Dospělí 500,- Kč
Mládež 150,- Kč
7) Pozdní předložení soupisek:

mládež
100,-Kč

1000,- Kč
8) Neoprávněný start hráče:
Dospělí 5 000,- Kč
Žáci 2 000,- Kč
Příp.a mini. 1 000,- Kč

9) Neúčast FK na VH a aktivech:
1 000,- Kč
10) Pozdní podání přihlášek do soutěže:
Dospělí
1 500,- Kč
Mládež
500,- Kč
11) Neoprávněné čerpání čekací doby
500,- Kč.
12)Nesprávné údaje v zápise o utkání
500,-Kč
13) Nepoužívání grafického ukazatele pro střídání hráčů
200,-Kč
14)Neodůvodněné nezpracování zápisu o utkání v elektronické podobě
1 000,-Kč
15) Nepředložení náležitostí při jednání STK a za další porušení SŘ a DŘ může být FK
uložena pořádková pokuta do 10 000,- Kč.
Disciplinární pokuta FK může být uložena DK až do výše 50 000,- Kč.
Článek 43- Úhrada poplatků a pokut
Poplatky a pokuty uložené STK a DK ,náhrady rozhodčím delegátům,jakož i další poplatky
vyplývající z řádů FAČR,budou kluby hradit přímo na účet FAČR na základě sběrné faktury
1x měsíčně.
Přímo na účet řídícího orgánu (OFS),hradí kluby pouze startovné..
Neuhrazení v termínu splatnosti,bude postihováno disciplinárně.
Článek 44
Systém a hodnocení výsledků
Mistrovské soutěže se hrají systémem každý s každým podle rozlosování dvoukolově
Hodnocení výsledků – vítěz 3 body,poražěný 0 bod,nerozhodný výsledek – obě mužstva po 1
bodu.Platí pro všechny soutěže,kromě OP
OP – hodnocení výsledků – vítěz 3 boby,poražený 0 bod,v případě nerozhodného
výsledku,se pro stanovení konečného počtu bodů,provádějí pokutové kopy podle
Pravidel fotbalu,vítěz pokutových kopů bere 2 body,poražený 1 bod
Pořadí družstev v soutěži se stanoví podle SŘ.
Kontumace výsledku utkání – družstvu,které se neprovinilo,budou přičteny 3 body a výsledek
3 : 0 v jeho prospěch.V případě,že mužstvo dosáhlo vyššího vítězství,ponechá se výsledek
dosažený na hřišti.

E:
Postupy a sestupy
Postupy a sestupy se řídí ustanovením SŘ čl. 7-10 a počty sestupujících z jednotlivých soutěží
vycházejí z dále uvedeného klíče:
DOSPĚLÍ
Okresní přebor - 14 účastníků
Počet družstev
14
14
14
14
Sestup z I.B třídy
0
+1
+2
+3
Postup do I.B třídy
-1
-1
-1
-1
Postup z III. tříd
+2
+2
+2
+2
Sestup do III. tříd
-1
-2
-3
-4
III. třída - 28 účastníků (2 skupiny po 14 účastnících)
Počet družstev
28
28
28
Sestup z OP
+1
+2
+3
+4
Postup do OP
-2
-2
-2
-2
Postup z IV. tříd
+2
+2
+2
+2
Sestup do IV. tříd
-2
-3
-4
-5
IV. třída – 2 skupiny podle počtu přihlášených družstev
Vítězové skupin přímo postupují do III. třídy
STARŠÍ ŽÁCI
1 okresní přebor – počet zařazených družstev je dán počtem přihlášek
MLADŠÍ ŽÁCI
1 okresní přebor - podle počtu přihlášených družstev
STARŠÍ PŘÍPRAVK A 5 + 1 –7 skupin
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 4 + 1 –7 skupin
Článek 44 - Pořadí družstev v soutěži je určeno SŘ
MIMOŘÁDNÉ USTANOVENÍ
VV rozhodl,že v soutěži OP zavede, v případě nerozhodného výsledku po skončení
utkání,pro určení vítěze utkání ,kopy z pokutové značky

