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SOUTĚŽE OFS PRAHA – ZÁPAD 2022/2023
Označení soutěže

Počet družstev

Název soutěže

A1A

14

Okresní přebor

A2A

14

III. třída skupina A

A2B

14

III. třída skupina B

A3A

11

IV. třída skupina A

A3B

11

IV. třída skupina B

C1A

10

Okresní přebor dorostu

E1A

7

Okresní přebor starších žáků skupina A

E1B

7

Okresní přebor starších žáků skupina B

F1A

9

Okresní přebor mladších žáků skupina A

F1B

8

Okresní přebor mladších žáků skupina B

F1C

9

Okresní přebor mladších žáků skupina C

G1A

10

Okresní přebor starších přípravek skupina A

G1B

10

Okresní přebor starších přípravek skupina B

G1C

9

Okresní přebor starších přípravek skupina C

G1D

9

Okresní přebor starších přípravek skupina D

H1A

4

Okresní přebor mladších přípravek skupina A

H1B

4

Okresní přebor mladších přípravek skupina B

H1C

4

Okresní přebor mladších přípravek skupina C

H1D

4

Okresní přebor mladších přípravek skupina D

H1E

4

Okresní přebor mladších přípravek skupina E

H1F

3

Okresní přebor mladších přípravek skupina F

H1G

4

Okresní přebor mladších přípravek skupina G

H1H

4

Okresní přebor mladších přípravek skupina H

H1I

4

Okresní přebor mladších přípravek skupina I

Stránka | 6

TERMÍNOVÁ LISTINA OFS PRAHA – ZÁPAD, PODZIM 2022

den

hodina

OP

III.tř.
A–B

IV.tř.
A–B

Dorost

St.žáci

Ml.žáci
A–C

St.př.
A–D

Ml.př
A–H

1 x 14

2 x 14

2 x 12

1 x 10

2x8

3 x 10

4 x 10

9x4

5

1

SO
NE

20.08.
21.08.

17:00
17:00

3

3

SO
NE

27.08.
28.08.

17:00
17:00

4

4

SO
NE

03.09.
04.09.

17:00
17:00

5

ST

07.09.

17:30

SO
NE

10.09.
11.09.

17:00
17:00

6

SO
NE

17.09.
18.09.

16:30
16:30

7

SO
NE

24.09.
25.09.

16:30
16:30

8

ST

28.09.

16:30

SO
NE

01.10.
02.10.

16:00
16:00

9

SO
NE

08.10.
09.10.

16:00
16:00

10

SO
NE

15.10.
16.10.

15:30
15:30

11

SO
NE

22.10.
23.10.

15:30
15:30

12

SO
NE

29.10.
30.10.

14:30
14:30

13

SO
NE

05.11.
06.11.

14:00
14:00

1

SO
NE

12.11.
13.11.

14:00
14:00

2

SO
NE

19.11.
20.11.

13:30
13:30

NT

Pohár
OFS

4
5

5
5

5
5

předkolo
6

6
6

7

6
6

7
7

8

8
1
9
9

10

2

12

3

13

4

1

1. kolo

9

NT

1

1

2

2

3
8

2

4

4

2
4

1

8

1
3

11

3

9

1

11

4

2

10

7
8

4
9

2

7
7

8

6

3
NT

9

NT

NT
3

10

NT

NT

2
NT
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I. SPORTOVNĚ TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Článek 1 – Řízení soutěží
Soutěže řídí Výkonný výbor OFS Praha – západ (VV) prostřednictvím Sportovně technické
komise (STK). Soutěže se hrají dle platných Pravidel fotbalu a řídí se Soutěžním řádem (SŘ)
a tímto Rozpisem mistrovských soutěží (RMS).
Článek 2 – Organizátor utkání
Organizátorem utkání je klub uvedený v rozlosování podzimní části soutěže na prvním místě,
pro jarní část soutěže platí obrácené pořadí.
Článek 3 – Termíny a začátky utkání
Termíny a stanovené začátky utkání určuje termínová listina, která se vydává zvlášť
pro podzimní a zvlášť pro jarní část soutěží a která je závazná pro všechny kluby. V případě
použití umělého osvětlení může být začátek utkání posunut, nejpozději však na 20:00 hod.
Úřední hrací dny:
Okresní přebor a III. třída dospělých
IV. třída dospělých
Dorost
Starší žáci
Mladší žáci
Starší přípravky
Mladší přípravky

sobota, úřední začátek
neděle, úřední začátek
sobota, 10,15 hod.
neděle, 10,00 hod.
sobota, 10,00 hod.
neděle, 10,00 hod.
sobota, 10,00 hod.

Na základě písemných žádostí klubů před zahájením soutěže /uvedeno v přihláškách
do soutěže/ může STK povolit i jiný termín. Povolené změny oznámené na losovacím aktivu
a zveřejněné v rozlosování soutěží jsou závazné pro všechny kluby pro celý soutěžní ročník.
STK má právo nařídit hrací den a začátek utkání podle potřeby v zájmu dodržení regulérnosti
soutěže a za nepředvídatelných okolností.
Článek 4 – Hlášenky
U družstev mládeže může klub stanovit termíny jednotlivých utkání formou hlášenky.
Hlášenku všech domácích utkání družstva klub zašle STK na předepsaném formuláři
nejpozději 21 dnů před zahájením podzimní, resp. jarní části příslušné soutěže dle termínové
listiny. Hlášenka podléhá schválení STK.
Článek 5 – Dohody
Kluby se mohou dohodnout na změně termínu utkání. STK schválí takovou dohodu
v mimořádných a odůvodněných případech. Dohoda musí být oběma kluby vložena
do elektronického informačního systému nejpozději 17 dnů před původně plánovaným
termínem utkání. STK může schválit dohodu i při nedodržení stanovené lhůty 17 dnů před
úředním termínem. V takovém případě se však dohoda zpoplatňuje dle platného sazebníku.
Nebude-li mít dohoda předepsané náležitosti, nebude projednána. Souhlas s dohodou vloží
STK do elektronického informačního systému a prostřednictvím úřední desky oznámí oběma
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klubům. Bez schválení dohody o změně termínu ze strany STK jsou kluby povinny sehrát utkání
v původním termínu.
Článek 6 – Dresy
V soutěžích dospělých (Okresní přebor, III. třídy, IV. třídy) je hostující družstvo povinno
respektovat tradiční barvy dresů domácího oddílu tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto
RMS a rovněž na Úřední desce FAČR. Nerespektování tohoto ustanovení trestá STK OFS
Praha – západ peněžitou pokutou dle platného sazebníku.
Změna barevné kombinace domácí sady dresů je možná pouze před příslušnou částí
soutěžního ročníku.
Článek 7 – Předzápasy
Začátky předzápasů před hlavním utkáním se stanovují takto:
Dospělí a dorost
2 hodiny a 15 minut
Žáci
2 hodiny
Přípravky
1 hodinu a 30 minut
Stanovenou dobu předzápasu před hlavním utkáním lze prodloužit. Případné opoždění
začátku utkání je rozhodčí povinen uvést v zápise o utkání s uvedením, kdo zpoždění začátku
zavinil. Předzápas musí být ukončen tak, aby hlavní utkání bylo zahájeno do 20. minuty
čekací doby. O výsledku předčasně ukončeného utkání rozhodne STK.
Článek 8 – Místa utkání
Jednotlivá utkání se hrají v souladu s článkem 2 tohoto RMS. Organizátor utkání nese plnou
zodpovědnost, že všechna hřiště, na kterých budou soutěžní utkání hrána, odpovídají
Pravidlům fotbalu, SŘ a podmínkám uvedeným v RMS a jsou řádně schválena řídícím
orgánem. V případě změny místa utkání z důvodu nezpůsobilosti vlastního hřiště
(rekonstrukce, zákaz startu na vlastním hřišti apod.) nebo pokud klub nemá v současné době
hrací plochu je klub povinen nejméně 17 dní před termínem utkání oznámit STK hřiště, na
kterém bude utkání hráno. Současně s nahlášením změny místa utkání zašle klub STK i souhlas
klubu, na jehož hrací ploše se bude utkání hrát se sehráním tohoto utkání a zapůjčením hrací
plochy na dobu určitou s přesným uvedením doby. Obě mistrovská utkání (jaro/podzim)
nesmějí být však sehrána na hřišti jednoho ze soupeřů. V případě mimořádných událostí
(např. uzavření hřiště, nepříznivé klimatické podmínky apod.) lze termín se souhlasem STK
zkrátit.
Článek 9 – Hrací plocha a náležitosti hřiště
a) Má-li klub dvě řádně zkolaudované hrací plochy, z toho jednu travnatou, je povinen hrát
mistrovská utkání dospělých i mládeže na travnaté ploše. V období od 15.10. do 15.4.
se povoluje při trvale nepříznivém počasí, které by mělo za následek poškození trávníku,
sehrát utkání na netravnaté hrací ploše. Hostující klub je povinen s touto možností
počítat. Hřiště s umělou trávou 3. a 4. generace se považuje za rovnocenné s hřištěm s
travnatým povrchem. Náležitosti hřiště:
b) Platné osvědčení o provedené kontrole a schválení stadionu pro pořádání mistrovských
soutěží.
c) Kryté hráčské lavice pro náhradníky a členy realizačního týmu s vyznačením technické
zóny v souladu s Pravidly fotbalu. Lavičky musí být kryté, oddělené od hlediště, mají být
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d)
e)

f)
g)
h)
i)

umístěné poblíž středové čáry za pomezní čárou, musí být zabezpečené proti vhazování
předmětů z hlediště a mají umožňovat sezení pro 8 osob.
Prostor, kterým rozhodčí a hráči obou družstev procházejí z kabin na hrací plochu, musí
být vhodným a bezpečným způsobem zabezpečen proti vniknutí diváků.
Samostatná šatna pro rozhodčí utkání, v chladných dnech vytápěná, přístupná minimálně
60 minut před utkáním, s možností řádně se umýt; vybavená výpočetní technikou pro
pořízení zápisu o utkání v elektronickém informačním systému (výpočetní technikou se
rozumí funkční notebook nebo PC s monitorem s funkční klávesnicí a myší a
s dostatečným připojením k internetu).
Samostatná šatna pro soupeře, v chladných dnech vytápěná, přístupná minimálně 60
minut před utkáním, s možností řádně se umýt.
Používat při mistrovských utkáních číselné tabule pro střídání hráčů.
Mít k dispozici alespoň 2 náhradní míče, u OP dospělých 3 náhradní míče stejné značky
jako míč určený ke hře. O umístění náhradních míčů v průběhu utkání rozhodne rozhodčí.
Kluby hrající OP dospělých musí mít k dispozici na stadionu funkční rozhlas pro
informování diváků.

Článek 10 – Pořadatelská služba
Povinnosti organizátora utkání se řídí ustanoveními SŘ.
Minimální počet pořadatelů v soutěžích OFS je následující:
Soutěže dospělých
5 pořadatelů
Soutěže mládeže
3 pořadatelé
V souladu s §45 a §46 SŘ se ukládá klubům dodržovat náležitosti spojené s výkonem
pořadatelské služby organizátora utkání, zejména:
a) Zabezpečení odchodu hráčů a rozhodčích do kabin a to až do jejich odjezdu ze
stadionu, event. zajištění doprovodu na hranice obce.
b) Zabezpečení splnění 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 apod.)
c) Dodržování opatření o povolení vstupu do ohraničeného prostoru hřiště pouze
osobám vymezeným SŘ.
d) Dodržování zákazu prodeje všech druhů nápojů ve skleněných a keramických obalech.
e) Poskytnutí prostředků výpočetní techniky s internetovým připojením za účelem
vyplnění zápisu min. 60 minut před začátkem utkání.
f) Předání vyplněného zápisu o utkání rozhodčímu nejpozději 15 minut před úředním
začátkem utkání.
g) Poskytnutí vhodného občerstvení družstvům a delegovaným osobám.
h) Poskytnutí místa k parkování dopravních prostředků delegovaných osob.
i) V utkáních OP a III. třídy dospělých musí být členové pořadatelské služby označeni
reflexními vestami. Hlavní pořadatel musí být označen reflexní vestou odlišné barvy
od ostatních pořadatelů.
Hlavní pořadatel je povinen být na stadionu přítomen min. 60 minut před stanoveným
začátkem utkání a setrvat v areálu hřiště až do odjezdu delegovaných osob.
Hlavní pořadatel nesmí zároveň vykonávat funkci příslušníka družstva nebo rozhodčího.

Stránka | 10

Na hráčské lavice mají přístup pouze: náhradní hráči v dresu, trenér, asistenti trenéra, lékař,
masér a vedoucí družstva v případě, že jsou uvedeni v zápise o utkání. Funkcionáři na hráčské
lavici musí být viditelně označeni visačkami s vyznačením své funkce.
Členové realizačních týmů (funkcionáři + náhradníci) musí být do potvrzení zápisu vedoucím
družstva po skončení utkání k dispozici rozhodčímu a delegátovi k případnému prokázání své
totožnosti v případě projevů nesportovního chování. Nesplnění tohoto ustanovení bude
postihováno dle Disciplinárního řádu (DŘ).
Článek 11 – Zdravotní zajištění
Každý klub musí mít na hřišti řádně vybavenou lékárničku pro první pomoc včetně vhodného
obvazového materiálu, funkční nosítka pro případ nutného použití při zranění hráče.
Organizátor utkání je povinen zajistit zdravotní službu. Za poskytnutí první pomoci divákům
i příslušníkům družstev zodpovídá osoba, kterou uvádí organizátor utkání do zápisu o utkání
jako lékaře-zdravotníka.
V případě vstupu lékaře, zdravotníka nebo jiné osoby na hrací plochu v průběhu utkání
z důvodu zjištění zdravotního stavu či ošetření zraněného hráče, se tento hráč po opuštění
hrací plochy smí vrátit zpět až po uplynutí doby minimálně 3 minut. Podmínky a výjimky
stanovují Pravidla fotbalu a §7 přílohy č. 2 SŘ
Článek 12 – Nesehrané a nedohrané utkání
V případě nesehraného nebo nedohraného utkání:
a) Organizátor utkání je povinen nahlásit všechny události, které nastaly před, při i po
utkání nejpozději do 12.00 hod nejbližší pracovní den po utkání na sekretariát OFS.
b) Při zaviněném nedohrání utkání se dostaví do nejbližšího zasedání Disciplinární komise
(DK) vedoucí obou družstev a rozhodčí bez vyzvání.
c) Při nesehrání nebo 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 v tomto případě STK. O výsledku
rozhodnutí STK budou kluby informovány prostřednictvím úřední desky.
d) V případě nesehrání utkání z důvodu, že se hostující klub k utkání nedostaví nebo
nebude utkání zahájeno z důvodu nedostatečného počtu hráčů hostů, uhradí hostující
klub pořádajícímu klubu:
OP dospělých
3.000,- Kč
III. a IV. Třída
2.000,- Kč
Soutěže dorostu
800,- Kč
Soutěže žáků a přípravek
500,- Kč
e) V případě, že se k utkání nedostaví domácí družstvo nebo nebude utkání zahájeno
z důvodu nedostatečného počtu hráčů domácích, uhradí pořádající klub hostujícímu
klubu stejnou částku jako v odstavci d).
Článek 13 – Podmínky zařazení do soutěže
Řídící orgán soutěže zařadí družstva do příslušných tříd soutěží podle výsledků dosažených
v minulém soutěžním ročníku a podle ustanovení SŘ, příslušného článku o postupech
a sestupech v RMS a na základě včas podané přihlášky družstva do soutěže při splnění
podmínek, stanovených pro účast v příslušné soutěži.
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Řídící orgán soutěže je oprávněn, na základě žádosti členského klubu, doručené nejpozději
v termínu pro podání přihlášky, zařadit družstvo členského klubu do nižší soutěže.
Přihlášku do soutěže je členský klub, který se hodlá svými družstvy účastnit soutěží řízených
OFS Praha – západ, povinen doručit na předepsaném tiskopise, potvrzenou razítkem a
podpisy dvou statutárních zástupců klubu, na sekretariát OFS nejpozději do 3.6.2022, dle §16,
odst. 4 SŘ.
V případě pozdního doručení přihlášky má řídící orgán právo nezařadit družstva klubu
do soutěží, příp. je zařadit do nejnižší třídy okresních soutěží a požadovat uhrazení pokuty dle
sazebníku.
Zpětvzetí přihlášky do soutěže jsou členské kluby oprávněny podat nejpozději 4 dny
před termínem konání losovacího aktivu.
Článek 14 – Vyloučení družstva ze soutěže
a) Bude-li klubu uložen disciplinární trest vyloučení družstva ze soutěže, budou všechny
jeho dosavadní výsledky anulovány, družstvo bude zařazeno na poslední místo
v tabulce a pohlíží se na něj jako na prvního sestupujícího.
b) Nepřihlásí-li se družstvo do soutěže, bude pro příští soutěžní ročník zařazeno
do nejnižší třídy okresních soutěží.
c) Bude-li klubu uložen disciplinární trest vyloučení družstva ze soutěže na základě
odhlášení družstva ze soutěže po jejím rozlosování, nemůže být ve shodném soutěžním
ročníku zařazeno do jiné třídy soutěží.
d) Naplní-li družstva, která byla ze soutěže vyloučena, stanovený počet sestupujících,
potom družstvo, které v soutěži skončilo na posledním místě, nebude sestupovat.
e) Doplňování míst v soutěžích se řídí ustanovením §21 SŘ. Družstva takto postupující
do vyšší soutěže uhradí poplatek dle čl. 42 tohoto RS.
Článek 15 – Soupisky
a) Klub, který má v soutěži dvě družstva stejné kategorie, je povinen vyplnit soupisku
A družstva. Klub, který má v soutěži tři družstva stejné kategorie, je povinen vyplnit
soupisku A družstva i B družstva, atd.
b) Soupiska se vyplňuje v elektronickém informačním systému a k jejímu vyplnění je
oprávněn pouze pověřený administrátor klubu.
c) Soupiska se vyhotovuje zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jarní část soutěží a to vždy
nejpozději 3 dny před začátkem příslušné soutěže.
d) Na soupisce musí být uvedeno nejméně 11 hráčů včetně brankáře.
e) Za družstvo startující v nižší soutěži mohou startovat v jednom soutěžním utkání nejvýše
dva hráči ze soupisky družstva startujícího ve vyšší soutěži.
f) Hráč uvedený na soupisce musí v daném soutěžním období nastoupit minimálně
v jednom mistrovském utkání. Zároveň musí v daném období celkem odehrát minimálně
90 minut. V případě nesplnění této povinnosti bude klub potrestán pořádkovou pokutou
dle sazebníku.
g) Klub je oprávněn provádět v průběhu příslušné části soutěžního ročníku změny
v soupisce po schválení řídícím orgánem soutěže a to pouze v případech přestupu či
hostování hráče uvedeného na soupisce nebo v případě doloženého dlouhodobého
zranění hráče uvedeného na soupisce.
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Článek 16 – Seznamy
a) V nejnižších třídách jednotlivých kategorií je povolen start dvou družstev téhož klubu v
různých skupinách této třídy.
b) V tomto případě klub vyhotovuje seznamy všech hráčů obou družstev. Tyto seznamy
předloží na předepsaném tiskopise k potvrzení na sekretariát OFS nejpozději 3 dny před
začátkem příslušné soutěže.
c) Za příslušné družstvo mohou startovat pouze hráči uvedení na seznamu tohoto družstva,
příp. hráči uvedení na soupisce družstva klubu hrajícího vyšší soutěž.
d) Ustanovení o seznamech se netýká kategorií přípravek.
Článek 17 – Náležitosti hráčů
a) Všichni hráči uvedení 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 dle §37 SŘ. Klub je
povinen mít k dispozici prohlášení všech svých hráčů ne starší než jeden rok.
Článek 18 – Střídání hráčů
1. V utkáních Okresního přeboru, III. tříd a Okresního poháru je možno vystřídat 5 hráčů.
2. V utkáních IV. tříd je možno opakovaně střídat neomezený počet hráčů, vždy
v přerušené hře, a to v souladu s PF. Do zápisu o utkání může družstvo zapsat maximálně
18 hráčů.
3. V utkáních dorostu je povoleno opakované střídání. Do zápisu o utkání může družstvo
zapsat maximálně 18 hráčů.
4. V utkání starších žáků je povoleno opakované střídání. Do zápisu o utkání může družstvo
zapsat maximálně 18 hráčů.
5. V utkáních mladších žáků a přípravek se provádí střídání dle pravidel fotbalu malých
forem.
6. Opakované střídání se provádí vždy v přerušené hře dle PF pravidla 3 a platí zásada,
že každý střídající hráč musí mít jiné číslo než vystřídaný. Odstupující hráč musí opustit
hrací plochu nejkratším směrem. Hráči, kteří nastupují na hrací plochu, musí být
připraveni u lavičky pro členy družstva v prostoru technické zóny a na hrací plochu mohou
vstoupit až poté, co ji střídaný hráč opustí.
Hráči, kteří opouštějí hrací plochu, ji mohou opustit kdekoliv, tedy i na opačné straně
hrací plochy, ale poté se musí co nejdříve přesunout na lavičku do technické zóny.
7. V případě výměny pozice brankaře s hráčem z pole hraje každý nadále pod číslem, které
je uvedeno v Zápise o utkání. Pokud není k dispozici dres pro hráče a brankaře se stejnými
čísly, pod kterými do zápasu nastoupili, upraví se čísla na dresech, ve kterých hráči
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pokračují, například přelepením čísla dresu lepenkou nebo jiným vhodným způsobem.
Rozhodčí je povinen výměnu brankaře s hráčem v poli zaznamenat v Zápise o utkání.
8. Vystřídaný hráč se smí zdržovat na lavičce pro příslušníky družstva a v ohraničeném
prostoru hřiště pouze, je-li řádně ustrojen a označen způsobem, který umožňuje jeho
identifikaci podle zápisu o utkání.
9. V posledních deseti minutách utkání dospělých a dorostu již nelze provádět opakované
střídání, lze střídat pouze standardním způsobem, nejvýše však 2 hráče. Rozhodující je
herní čas měřený hlavním rozhodčím utkání.
10. V posledních deseti minutách druhého poločasu (v kategorii starších žáků),
resp. v posledních pěti minutách druhého poločasu (v kategoriích mladších žáků
a přípravek) smí družstvo vystřídat pouze 2 hráče a vystřídaní hráči se již nesmějí zapojit
do hry.
11. Za správné provádění výměny hráčů i jejich správný počet na hrací ploše zodpovídá
vedoucí družstva a trenér. V případě, že rozhodčí zjistí vyšší počet hráčů z jednoho či obou
týmů na hrací ploše, hru přeruší (pokud neuplatní výhodu ve hře) a hráče z hrací plochy
vykáže, aby zajistil pravidlově správný počet hráčů jednoho či obou družstev. Bez
osobního trestu (vyjma kategorie starších žáků, dorostu a IV. třídy kde se osobní tresty
udělují). Poté rozhodčí naváže hru nepřímým volným kopem v místě, kde byl míč
v okamžiku přerušení hry.
12. Procedura střídání
Kteréhokoliv hráče může vystřídat náhradník při dodržení těchto podmínek:
● rozhodčí musí být o zamýšleném střídání informován
● náhradník smí na hrací plochu vstoupit až poté, co ji opustí střídaný hráč a dostane
souhlas od rozhodčího
● náhradník či vystřídaný hráč smí vstoupit na hrací plochu od středové čáry a jen
v době, kdy je hra přerušena
● střídání je ukončeno vstupem náhradníka na hrací plochu
● vstupem na hrací plochu se náhradník stává hráčem
● hráč, který byl vystřídán, se v tomtéž utkání nesmí znovu zúčastnit hry kromě
případů, kdy jsou povolena opakovaná střídání
● všichni náhradníci podléhají autoritě a pravomoci rozhodčího bez ohledu na to,
zda byli či nebyli nasazeni do hry.
Článek 19 – Věkové kategorie
a) dospělí
b) dorost
c) starší žáci
d) mladší žáci
e) st. přípravka
f) ml. přípravka

hráči starší 18 let
hráči narození 1.1.2004 a mladší
hráči narození 1.1.2008 a mladší
hráči narození 1.1.2010 a mladší
hráči narození 1.1.2012 a mladší
hráči narození 1.1.2014 a mladší od 5 let
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Hráči mohou vedle své věkové kategorie nastoupit i v utkání nejbližší vyšší věkové kategorie
dle §4 Soutěžního řádu mládeže a žen FAČR.
Po dosažení příslušné věkové kategorie může hráč dohrát rozehraný soutěžní ročník
v příslušné věkové kategorii.
Dívky, hrající v kategorii přípravek a žáků, mohou být o jeden rok starší než chlapci příslušné
věkové kategorie.
Článek 20 – Rozhodčí a delegáti
Rozhodčí k utkání deleguje Komise rozhodčích (KR) ve spolupráci s STK. Utkání OP dospělých
jsou obsazována dle možností třemi kvalifikovanými rozhodčími. OFS si vyhrazuje právo
obsadit dle možností a potřeby i některá utkání dalších soutěží třemi kvalifikovanými
rozhodčími. Čekací doba na rozhodčího je 20 minut po stanoveném začátku utkání.
Pro asistenty rozhodčího čekací doba neplatí. V případě, že se delegovaný rozhodčí k utkání
nedostaví ani po čekací době, bude postupováno v souladu s ustanovením §50 SŘ.
Delegovaní rozhodčí jsou povinni se dostavit k řízení utkání minimálně 60 minut před úředním
začátkem utkání. Pokud nejsou k utkání delegováni asistenti rozhodčího nebo se delegovaní
asistenti nedostaví, postupuje se v souladu s ustanovením pravidla 6 Pravidel fotbalu.
Povinností organizátora utkání je mít k dispozici kvalitní a vhodnou píšťalku, žlutou a červenou
kartu, praporky pro asistenty a platný formulář zápisu o utkání.
Na jakékoliv utkání může být na základě potřeb OFS a jeho odborných komisí vyslán delegát
nebo dohlížecí orgán.
Článek 21 – Zápis o utkání
Zápis o utkání se pořizuje přímo ve specializované aplikaci elektronického informačního
systému FAČR. Organizátor utkání je povinen zajistit potřebné technické vybavení, zejména
výpočetní techniku s internetovým připojením, pro pořízení zápisu. Aplikaci je oprávněn
obsluhovat pouze pověřený administrátor členského klubu a delegované osoby.
V případě, že k utkání nebude delegován rozhodčí nebo se delegovaný rozhodčí nedostaví,
zodpovídá za řádné vyplnění a uložení zápisu do informačního systému organizátor utkání.
Pokud technické nebo jiné podmínky nedovolují zpracování zápisu o utkání v elektronickém
informačním systému, vyplní se tištěný zápis o utkání. Za jeho dodatečné doplnění
do elektronického informačního systému do 12. hodiny následujícího dne po utkání
zodpovídá organizátor utkání. Organizátor utkání je v takovém případě zároveň povinen
doručit tištěný zápis o utkání řídícímu orgánu osobně či elektronickou poštou nejpozději do
48 hod.
Ve výjimečných případech si může tištěný zápis o utkání po dohodě s organizátorem utkání
ponechat rozhodčí. V takovém případě zajistí jeho vložení do elektronického informačního
systému a doručení tištěného zápisu o utkání řídícímu orgánu rozhodčí.
Nezpracuje-li klub bez vážného důvodu zápis o utkání v elektronickém informačním systému
nebo včas nedoručí tištěný zápis o utkání, bude řídícím orgánem potrestán pořádkovou
pokutou dle sazebníku. V žádném případě nesmí být soutěžní utkání zahájeno, pokud obě
družstva nemají v zápise o utkání v elektronickém informačním systému vyplněny sestavy
nebo není vyplněn tištěný zápis o utkání!
Po skončení utkání je vedoucí družstva na výzvu rozhodčího povinen potvrdit zápis o utkání
v elektronickém informačním systému prostřednictvím svého rodného čísla. V případě
vyplňování tištěného zápisu pak svým podpisem.
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Článek 22 – Náležitosti disciplinárního řízení
A) Vyloučení hráčů a funkcionářů:
Každé napomenutí nebo vyloučení hráče, příp. provinění funkcionáře družstva je rozhodčí
povinen uvést do zápisu o utkání v elektronickém informačním systému (resp. v tištěném
zápisu o utkání) a vedoucí družstva potvrdit svým kódem (resp. podpisem). Tím je klub
vyrozuměn, že vyloučený hráč nebo provinivší se příslušník družstva má od tohoto okamžiku
až do rozhodnutí Disciplinární komise OFS PZ (DK) v dané věci předběžně zastavenou činnost.
Rozhodnutí DK bude oznámeno zveřejněním na Úřední desce. Od tohoto data počíná běžet
lhůta pro podání odvolání. Klub je povinen se s rozhodnutím seznámit.
Povinností oddílů (klubů), rozhodčích a delegátů je sledovat Úřední desku OFS PZ, kde budou
zveřejňována veškerá rozhodnutí DK i pozvánky hráčů, funkcionářů oddílů (klubů),
rozhodčích, delegátů a případných svědků na jednání DK s uvedením data a času jednání.
Pozvaní svědci se dostavují na jednání DK na vlastní náklady a to vč. rozhodčích a delegátů.
Nedostaví-li se na základě předvolání na jednání DK bez řádné omluvy, bude postupováno dle
platného Disciplinárního řádu FAČR (DŘ).
B) Zasedání DK:
Pravidelné schůze DK budou realizovány prezenční formou. V případě, kdy bude provinivší
se hráč, funkcionář nebo jakýkoli člen FAČR související s projednávanou věci chtít využít svého
oprávnění účasti se na zasedání DK, musí se dopředu objednat u sekretáře OFS PZ
(ofspz@fotbal.cz) s kopií na předsedu DK (dk@ofspraha-zapad.cz), a to nejpozději do úterý
do 20:00 hodin. Prezenční zasedání DK se pak uskuteční ve čtvrtek od 17:00 hod. v sídle OFS
PZ.
V případě vložených kol nebo pohárových utkání se mohou uskutečnit mimořádná jednání
DK, o nichž budou kluby informovány prostřednictvím Úřední desky. Pak je nutné objednat
osobní účast provinilce nejpozději 24 hodin před oznámeným termínem mimořádného
jednání DK.
C) Evidence napomínání ŽK:
V soutěžích dospělých řízených OFS Praha – západ se eviduje napomínání hráčů a funkcionářů.
V souladu s § 47, odst. 4 DŘ se provinivšímu se hráči místo trestu zákazu závodní činnosti uloží
peněžitá pokuta. Bude-li hráč nebo funkcionář v jednom soutěžním ročníku napomínán
žlutou kartou:
a) počtvrté, bude uložena peněžitá pokuta ve výši 200,- Kč,
b) poosmé, bude uložena peněžitá pokuta ve výši 400,- Kč,
c) podvanácté, uložena peněžitá pokuta ve výši 800,- Kč,
d) pošestnácté, bude uložena peněžitá pokuta ve výši 1.600,- Kč,
e) podvacáté, bude uložena peněžitá pokuta ve výši 3.200,- Kč.
Případné napomínání funkcionáře uvede rozhodčí do „Zprávy rozhodčího“ v zápisu o utkání
a současně je povinen označit „Předat k DK“.
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D) Vyloučení po druhém napomenutí:
Hráč nebo funkcionář vyloučený v utkání po druhém napomenutí může využít možnost § 46
odst. 2 DŘ, a v rámci disciplinárního řízení písemně požádat DK o možnost neuložení trestu
zastavení činnosti. Tuto žádost musí odeslat sekretáři OFS PZ (ofspz@fotbal.cz) nejpozději
do úterý 20:00. Dle tohoto ustanovení bude udělena peněžitá pokuta podle stanovených
kritérií. DK si vyhrazuje právo případné žádosti nevyhovět. Ve všech soutěžích dospělých je
stanovena výše prvního vykoupení pokuta ve výši 500,- Kč, podle § 20 odst. 7, písm. e) DŘ.
Ve druhé a další žádosti shodného hráče v průběhu jednoho soutěžního ročníku je stanovena
výše pokuty na 1.000,- Kč.
E) Poplatky spojené s disciplinárním řízením:
a) za disciplinární řízení:
b) za odvolání:
c) za odůvodnění rozhodnutí:

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

dorost a žáci 100,- Kč
dorost a žáci 1.000, Kč
dorost a žáci 500,- Kč

Poplatky a pokuty budou kluby hrazeny na základě vystavené sběrné faktury na účet FAČR.
F)

Mimořádné události:

V případě napadení delegované osoby divákem nebo hrubého nesportovního chování
diváků, popsaném rozhodčím v zápise o utkání před jeho potvrzením vedoucími družstev,
se do nejbližšího zasedání DK dostaví bez vyzvání hlavní pořadatel a všechny delegované
osoby. V případě napadení delegované osoby hráčem nebo funkcionářem družstva
se automaticky dostaví také provinilec. V takovém případě se zasedání DK uskuteční
automaticky prezenčně.
V případě namítnutí neoprávněného startu hráče, uvedeného rozhodčím na žádost
vedoucího družstva do zápisu o utkání, a pokud se hráč nepodrobí kontrole totožnosti,
dostaví se do nejbližšího zasedání DK bez vyzvání kontrolovaný hráč, vedoucí obou družstev
a všechny delegované osoby. V takovém případě se zasedání DK uskuteční automaticky
prezenčně.
Článek 23 – Systém a hodnocení výsledků soutěží
Mistrovské soutěže se hrají systémem každý s každým dle rozlosování v období podzim–jaro
dvoukolově.
Za vítězství v utkání se družstvu přidělují 3 body, poražené družstvo nezíská žádný bod.
V případě nerozhodného výsledku obdrží každé družstvo po jednom bodu a provedou se kopy
z pokutové značky dle pravidel fotbalu, v celkovém počtu pět kopů a poté do rozhodnutí
v souladu s PF 10 „Určení výsledku utkání“. Družstvo, které zvítězí v tomto rozstřelu, získává
do tabulky navíc jeden bod. Kopů se mohou zúčastnit všichni hráči, kteří byli v době ukončení
základní hrací doby na hrací ploše.
Bude-li družstvu členského klubu uložen disciplinární trest kontumace utkání, budou družstvu
druhého klubu připočteny 3 body a skóre 3:0. V případě, že družstvo soupeře dosáhlo
příznivějšího výsledku, ponechává se v platnosti tento výsledek.
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Článek 24 – Postupy a sestupy
Postupy a sestupy z jednotlivých soutěží se řídí ustanovením SŘ. Počty postupujících a
sestupujících vycházejí z dále uvedeného klíče.
DOSPĚLÍ
Okresní přebor (1 skupina – 14 účastníků)
Počet družstev
14
14
14
Sestup z I.B třídy
0
+1
+2
Postup do I.B třídy
-1
-1
-1
Sestup do III. třídy
-1
-2
-3
Postup ze III. třídy
+2
+2
+2
Počet družstev
14
14
14

14
+3
-1
-4
+2
14

14
+4
-1
-5
+2
14

14
+5
-1
-6
+2
14

III. třída (2 skupiny po 14 účastnících)
Počet družstev
28
28
Sestup z OP
+2
+3
Postup do OP
-2
-2
Sestup do IV. třídy
-2
-3
Postup ze IV. třídy
+2
+2
Počet družstev
28
28

28
+5
-2
-5
+2
28

28
+6
-2
-6
+2
28

28
+7
-2
-7
+2
28

28
+4
-2
-4
+2
28

IV. třída (2 skupiny – podle počtu přihlášených družstev)
Vítězové obou skupin IV. třídy postupují do III. třídy

Článek 25 – Námitky, protest a odvolání
Namítnutí neoprávněného startu hráče soupeře v utkání může vznést pouze vedoucí družstva
na základě kontroly totožnosti. Rozhodčí je povinen toto uvést do zápisu o utkání.
Klub, jehož družstvo v utkání hrálo, je oprávněn podat protest. Důvody, lhůty a náležitosti
protestu jsou uvedeny v §26 Procesního řádu FAČR. Protest se podává výhradně
prostřednictvím Portálu elektronického informačního systému.
O namítnutí neoprávněného startu hráče, protestu a o porušení povinností stanovených
soutěžním řádem rozhoduje STK podle příslušných ustanovení Procesního řádu FAČR.
Proti rozhodnutí STK je možné podat odvolání k VV OFS do sedmi dnů ode dne doručení
rozhodnutí. Doručením rozhodnutí se rozumí jeho uveřejnění na Úřední desce. Odvolání
může podat pouze účastník řízení. Náležitosti odvolání jsou uvedeny v §21 Procesního řádu
FAČR.
Poplatky za protest, odvolání a odůvodnění jsou uvedeny v příloze č. 1 Procesního řádu FAČR.
Odvolání proti rozhodnutí DK je možné podat k VV OFS do pěti dnů ode dne doručení
rozhodnutí. Doručením rozhodnutí se rozumí jeho uveřejnění na Úřední desce. Odvolání
může podat pouze účastník řízení. Náležitosti odvolání jsou uvedeny v §107 Disciplinárního
řádu FAČR.
Poplatky za odvolání a odůvodnění jsou uvedeny v příloze č. 1 Disciplinárního řádu FAČR.
Článek 26 – Nemistrovské soutěže
Kluby, které organizují nemistrovské soutěže, turnaje či přátelská utkání v jakékoliv kategorii,
jsou povinny oznámit tuto skutečnost STK OFS minimálně 21 dnů před termínem konání akce.
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Utkání, která nebudou nahlášena STK OFS, příp. řídícímu orgánu vyšších soutěží FAČR,
nemohou řídit rozhodčí s licencí FAČR.
Klub, který se zúčastní turnaje mimo území OFS, má rovněž oznamovací povinnost vůči STK
21 dnů před konáním turnaje. Neplnění nebo pozdní plnění těchto předepsaných povinností
bude potrestáno pokutou dle sazebníku.
Článek 27 – Účast v soutěžích v jiném OFS
Kluby, které mají zájem účastnit se se svými družstvy soutěží v působnosti jiného OFS /např.
z důvodů menších vzdáleností/ musí před rozlosováním soutěží požádat STK o souhlas s účastí
v těchto soutěžích. V případě účasti v dlouhodobých soutěžích v působnosti jiného OFS bez
souhlasu STK OFS Praha – západ bude klub potrestán pokutou dle sazebníku a může být
potrestán i disciplinárně.
Článek 28 – Okresní pohár
a) Řízení: Okresní pohár řídí STK OFS podle platných pravidel fotbalu, SŘ a DŘ v platném
znění a tohoto RMS.
b) Účast: Přihlásit se mohou A družstva klubů, působící v soutěžích řízených OFS, formou
písemné přihlášky. STK si vyhrazuje právo rozhodnout o počtu účastníků v předkole
Poháru tak, aby vznikl jasný systém dalších kol.
c) Systém hry: Hraje se na hřišti prvně jmenovaného klubu. Soupeři se nasazují
výkonnostně a územně. STK přihlédne k eventuálním žádostem hrát přednostně
na domácím či soupeřově hřišti.
Hraje se vyřazovacím způsobem jednokolově. Z utkání musí vzejít vítěz. Skončí-li utkání
v normální hrací době nerozhodně, provádějí se ihned kopy ze značky pokutového kopu
až do rozhodnutí. Finále se hraje jednokolově a to na hřišti toho družstva, které má ke
dni semifinále Poháru horší postavení v systému soutěží.
d) Startují: Hráči platně registrovaní v elektronickém informačním systému. Pohárové
utkání je považováno za utkání soutěžní.
e) Rozhodčí: Rozhodčí deleguje KR OFS.
f) Námitky a protest: V rozsahu platného SŘ.
g) Termíny: viz termínová listina pro podzimní část soutěžního ročníku 2021/2022.
Termíny jarních utkání budou stanoveny v termínové listině pro jarní část
soutěží.
h) Disciplinární provinění: Projednává DK OFS za podmínek jako u mistrovských soutěží.
V případě nedostavení se družstva k utkání se postupuje stejně, jako u mistrovských
utkání OP viz článek 12 tohoto RS. Napomínání hráčů v poháru se eviduje odděleně
od mistrovských soutěží.
i) Vítěz má právo účasti v Poháru, řízeném Středočeským KFS v příštím soutěžním ročníku.
j) Ceny: Vítěz obdrží putovní pohár. Vítěz, poražený finalista i semifinalisté
obdrží mimořádnou finanční dotaci od OFS.
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II. SOUTĚŽE MLÁDEŽE
Článek 29 – Řízení soutěží mládeže
Pro soutěže mládeže platí v plném znění články 1–27 tohoto RS. Utkání mladších žáků a
přípravek se hrají podle platných Pravidel fotbalu malých forem s doplňujícím upřesněním
schváleným OFS Praha – západ. Soutěže starších žáků se hrají s míčem velikosti 5, soutěže
mladších žáků s míčem velikosti 4, soutěže starších přípravek s míčem velikosti 3 nebo 4,
soutěže mladších přípravek s míčem velikosti 3.
Článek 30 – Struktura soutěží
Pro soutěžní ročník 2022/2023 jsou ustanoveny jednotlivé kategorie takto:
OP dorostu
OP starších žáků
OP mladších žáků
OP starších přípravek
OP mladších přípravek

- 1 skupina podle počtu přihlášených družstev.
- 2 skupiny podle počtu přihlášených družstev.
- 3 skupiny podle počtu přihlášených družstev.
- 4 skupina podle počtu přihlášených družstev.
- 9 skupin podle počtu přihlášených družstev.

DOROST
OP dorostu se hraje dvoukolově systémem každý s každým. Vítěz OP má právo postupu do
krajské 1.A třídy.
STARŠÍ ŽÁCI
OP starších žáků se hraje ve dvou skupinách okresního přeboru dvoukolově systémem každý
s každým. Po skončení základní části budou první čtyři družstva z každé skupiny zařazena
do finálové skupiny, kde sehrají systémem každý s každým dvoukolově soutěž o přeborníka
okresu. Výsledky vzájemných utkání ze základních skupin se do finálové skupiny započítávají
a v nadstavbové části se tato utkání již nesehrají. Vítěz OP má právo postupu do krajské I.A
třídy.
Družstva umístěná na 5.-8. místě z každé skupiny budou zařazena do skupiny o umístění,
kde sehrají dvoukolově utkání každý s každým. Výsledky vzájemných utkání ze základních
skupin se do skupiny o umístění započítávají a v této části se tato utkání již nesehrají.
MLADŠÍ ŽÁCI
Ve skupinách OP mladších žáků se hraje dvoukolově systémem každý s každým. Vítězové
jednotlivých skupin OP mladších žáků sehrají po skončení základní části soutěže finálový
turnaj o přeborníka okresu.
Všechna utkání OP mladších žáků se hrají systémem 7+1. Do sezóny 2023/2024 se zvažuje
změna na systém 8+1, dle vzoru krajských a jiných okresních soutěží. Tento systém vyžaduje
větší rozměry hřišť.
STARŠÍ PŘÍPRAVKY
Ve skupinách OP starších přípravek se hraje ve čtyřech skupinách okresního přeboru
systémem 5+1 dvoukolově každý s každým. Po skončení základní části sehrají vítězové skupin
finálový turnaj o přeborníka okresu. Družstva na druhých místech základních skupin sehrají
turnaj o celkové umístění na 5.-8. místě. Družstva na třetích místech základních skupin sehrají
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turnaj o celkové umístění na 9.-12. místě. Dle obdobného klíče sehrají turnaje i družstva na
čtvrtých až devátých místech základních skupin. Každé družstvo OP starších přípravek tak
zakončí sezónu turnajem.
Turnaj se vždy uskuteční na hřišti družstva, které z daných účastníků má po odehrání
základních skupin nejvyšší bodový zisk (v případě shody rozhoduje skóre), nedomluví-li se
účastníci jinak.
MLADŠÍ PŘÍPRAVKY
Soutěže mladších přípravek se hrají turnajovým způsobem ve čtyřčlenných skupinách. Každé
z družstev uspořádá v základní části jeden turnaj. Výsledky všech zápasů ze všech turnajů se
započítávají do tabulky. Po základní části budou družstva rozdělena dle pořadí v jednotlivých
skupinách do nových skupin takto:
Vítězové skupin, družstva umístěná na druhých místech a dvě nejlepší družstva umístěná na
třetích místech vytvoří pět čtyřčlenných skupiny nadstavbové části.
Zbylá družstva budou rozdělena do dalších skupin na základě umístění v základní části a
územního rozdělení.
Po skončení nadstavbové části budou vítězové pěti finálových skupin nadstavby zařazeni do
finálového turnaje o přeborníka okresu.
V nadstavbové části uspořádá každé z družstev dva turnaje. Dva z těchto turnajů se uskuteční
v podzimní části, zbylých šest turnajů v jarní části.
Všechny zápasy v kategorii mladších přípravek se hrají systémem 4+1.
Článek 31 – Rozhodčí mládežnických soutěží
Utkání dorostu a starších žáků řídí delegovaný rozhodčí. V případě, že se nedostaví, postupuje
se dle článku 20 tohoto RMS obdobně jako v soutěžích dospělých.
Utkání mladších žáků a přípravek řídí oddílový rozhodčí určený hostujícím družstvem, pokud
se družstva nedohodnou jinak. Toto ustanovení platí vyjma případů, kdy je k utkání delegován
kvalifikovaný rozhodčí (např. kvalifikace, žádost jednoho z družstev, předzápas utkání
dospělých apod.). Funkci oddílového rozhodčího nesmí vykonávat hlavní pořadatel.
V případě, že utkání neřídí delegovaný rozhodčí, odpovídá za řádné vyplnění a včasné odeslání
zápisu o utkání v souladu s článkem 20 tohoto RMS organizátor utkání.
Článek 32 – Sdružený start hráčů
a) Ve všech věkových kategoriích soutěží mládeže mohou dva kluby přihlásit do soutěže
společné družstvo.
b) Za žádost o povolení sdruženého startu se považují přihlášky obou klubů do soutěže,
na nichž musí být shodně uvedeno přihlášení sdruženého družstva. Oba kluby navíc
potvrdí smlouvu o sdruženém startu družstev na předepsaném formuláři, kterou doručí
nejpozději do losovacího aktivu OFS.
c) Klub, uvedený ve smlouvě o sdruženém startu družstev na prvním místě zodpovídá
v plném rozsahu za dodržování řádů a předpisů sdruženým družstvem.
d) Kluby jsou povinny předložit nejpozději 3 dny před zahájením příslušné soutěže seznamy
všech hráčů, kteří budou startovat za sdružené družstvo. Zároveň kluby vyznačí
v informačním systému u těchto hráčů start za sdružené družstvo. Seznamy se vyhotovují
zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jarní část. Seznamy nelze v průběhu příslušné části SR
měnit, lze na ně pouze doplňovat nové hráče. Klub, uvedený ve smlouvě o sdruženém
startu družstev na prvním místě musí mít na seznamu uvedený následující minimální
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počet hráčů: v kategorii dorostu a starších žáků 7 hráčů, v kategorii mladších žáků a
starších přípravek 5 hráčů, v kategorii mladších přípravek 4 hráče.
e) Hráči ze seznamu sdruženého družstva mohou ve svém mateřském klubu startovat
za družstvo vyšší věkové kategorie, nemohou však startovat za jiné družstvo stejné
věkové kategorie, pokud jej klub má.
Článek 33 – Zápisy o utkání
V utkáních dorostu, žáků a přípravek se pořizují zápisy o utkání obdobně jako v soutěžích
dospělých.
Článek 34 – Reprezentace
Kluby mají za povinnost uvolňovat své hráče pro účely reprezentačních výběrů OFS
Praha – západ.
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III. USTANOVENÍ ODBORNÝCH KOMISÍ
Článek 35 – Termíny zasedání komisí
VV OFS
alespoň 1x měsíčně
STK
každé úterý
DK
každý čtvrtek
KR
ve středu dle potřeby
KM
1x měsíčně dle potřeby
Jednání VV a jednotlivých komisí mohou probíhat on-line. V případě prezenčního zasedání
probíhají jednání v sídle OFS, není-li stanoveno jinak.
Článek 36 – Účast na jednání odborných komisí
Nedostaví-li se zástupci klubu bez omluvy do jednání komise na základě předvolání nebo
na základě povinnosti vyplývající ze SŘ nebo tohoto RMS, bude postupováno dle platného DŘ.
Článek 37 – Účast na aktivech a Valné hromadě OFS
Účast statutárního zástupce klubu na Valné hromadě OFS nebo zodpovědného zástupce
klubu na aktivech OFS je povinná a každá neúčast bude považována za neplnění povinností
vůči OFS a trestána pokutou dle tohoto RS.
Článek 38 – Zveřejňování úředních zpráv
Veškeré úřední zprávy a informace VV a odborných komisí budou zveřejňovány na Úřední
desce a v informačním systému FAČR. Kluby jsou povinny se s těmito informacemi seznámit.
Článek 39 – Ustanovení KR
Kluby mohou v každém soutěžním období (podzim–jaro) vetovat maximálně dva rozhodčí.
Žádost o veto musí být písemná a doručená KR minimálně 21 dní před zahájením příslušného
soutěžního období. Vetovat lze jen rozhodčího, který řídil utkání družstva klubu v minulém
soutěžním období.
Rozhodčí mladší 18 let je oprávněn převzít řízení utkání dospělých v případě, že je k utkání
delegován jako asistent rozhodčího nebo je přítomen na utkání, k němuž nejsou delegováni
asistenti a delegovaný rozhodčí se k utkání nedostaví nebo se zraní.
KR může rozhodčímu uložit za porušení povinností rozhodčího, dle §11 Řádu rozhodčích
a delegátů FAČR, dle vlastního uvážení pokutu do výše 1.000,- Kč.
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IV. HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI
Článek 40 – Mistrovské soutěže
Mistrovské soutěže hrají družstva na své vlastní náklady. Nezbytné sportovně technické
výdaje hradí organizátor utkání.
Článek 41 – Startovné
V souladu s §8, odst. 1, písm. c) SŘ stanovuje VV OFS startovné pro družstva dospělých
(v případě více družstev platí ustanovení pro všechna) takto:
Účastníci OP, nemající zařazeno v soutěžích žádné družstvo mládeže
Účastníci OP, mající zařazeno v soutěžích jedno družstvo mládeže
Účastníci OP, mající zařazeno v soutěžích dvě a více družstev mládeže
Účastníci III. tříd nemající zařazeno v soutěžích žádné družstvo mládeže
Účastníci III. tříd mající zařazeno v soutěžích jedno a více družstev mládeže
Účastníci IV. tříd
V mládežnických kategoriích není startovné požadováno.
Startovné bude hrazeno prostřednictvím sběrné faktury.

17.000,- Kč
12.000,- Kč
7.000,- Kč
10.000,- Kč
5.000,- Kč
5.000,- Kč

Článek 42 – Poplatek za postup mimo pořadí
V souladu s článkem 13, písm. e) tohoto RMS stanovuje VV OFS poplatek za postup mimo
pořadí takto:
Postup ze III. třídy do OP
Postup ze IV. třídy do III. třídy

10.000,- Kč
5.000,- Kč

Článek 43 – Náhrady rozhodčím a delegátům
a) paušální náhrada za utkání
OP
III. a IV. tř.
Dorost
St.žáci
Ml.žáci, st.přípravka
Ml.přípravka(turnaj)

R
640,- Kč
540,- Kč
300,- Kč
250,- Kč
100,- Kč
100,- Kč

AR
440,- Kč
355,- Kč
200,- Kč
150,- Kč

D
410,- Kč
410,- Kč

b) dopravné činí 5,- Kč/km vždy nejkratší cestou z místa bydliště do místa konání utkání
a zpět.
Článek 44 – Úhrada poplatků a pokut
Poplatky a pokuty uložené STK a DK, jakož i další poplatky vyplývající z řádů FAČR, budou
kluby hradit přímo na účet FAČR na základě sběrné faktury 1x měsíčně. Neuhrazení v termínu
splatnosti bude postihováno disciplinárně
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V. SAZEBNÍK POPLATKŮ A POKUT
Článek 45 – Poplatky
a) Dohoda o změně termínu utkání vložená do elektronického informačního systému
méně než 17 dní před stanoveným termínem utkání
dospělí
400,- Kč
mládež
200,- Kč
b) Dohoda o změně termínu utkání vložená do elektronického informačního systému
méně než 5 dní před stanoveným termínem utkání
dospělí
1.000,- Kč
mládež (dorost, st.ž.) 500,- Kč
mládež (ostatní)
200,- Kč
Článek 46 – Pokuty
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Svévolné přeložení utkání bez vědomí STK
Pořádání přátelského utkání nebo turnaje bez vědomí STK
Neoznámení účasti družstva na turnaji mimo území OFS
Vyplnění soupisky po termínu
Nenastoupení hráče uvedeného na soupisce (dle čl. 14)
Uvedení v zápise o utkání hráče, který nemá oprávnění v utkání
startovat
g) Uvedení v zápise o utkání funkcionáře, který nemá oprávnění
k výkonu uvedené funkce
h) Pozdní doručení přihlášky do soutěže
i)
Pozdní doručení tištěného zápisu o utkání
j)
Neodůvodněné nezpracování zápisu o utkání
v informačním systému do výše
k) Neomluvená neúčast zástupce klubu na Valné hromadě nebo Aktivu
l)
Nerespektování tradiční barvy dresů domácího družstva
v soutěžích dospělých, popsaných v čl. 6 tohoto RMS
m) Přestupky proti ustanovení SŘ, RMS a ostatním platným fotbalovým
normám a nařízením řídících orgánů budou trestány dle povahy
pořádkovou pokutou dle §7, odst. 3, písm. d) SŘ do výše
disciplinární pokutou dle §20, odst. 2, písm. e) DŘ do výše

2.000,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
800,- Kč
500,- Kč
1.000,- Kč
500,- Kč
1.000,- Kč
500,- Kč
1.000,- Kč
1.000,- Kč
500,-Kč

10.000,- Kč
50.000,- Kč
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VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento RMS je závazný pro účastníky soutěží řízených OFS Praha – západ v soutěžním ročníku
2022/2023.
Povinností klubů je zkontrolovat rozlosování svých družstev a na případné chyby neprodleně
upozornit STK.
Termínová listina pro jarní část soutěží bude zpracována formou přílohy k tomuto RMS.
Nedílnou součástí tohoto RMS je seznam družstev jednotlivých soutěží na základě
provedeného rozlosování.
VV OFS Praha – západ může na základě změn fotbalových norem FAČR a regulérnosti soutěží
v okrese provádět v RMS změny.

Jan Rajnoch v.r.
předseda VV
OFS Praha-západ

Martin Kaňok v.r.
předseda STK
OFS Praha-západ
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PŘÍLOHA Č.1

ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽÍ
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OKRESNÍ PŘEBOR, MUŽI
los družstvo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

20A0611
20A0071
20A0591
20A0741
20A0601
20A0051
20A0451
20A0441
20A0111
20A0721
20A0501
20A0191
20A0141
20A0261

SK Sokol Zlatníky
TJ Sokol Dobrovíz
Všenorský SK
Povltavská fotbalová akademie C
FK Zbuzany 1953 B
TJ Sokol Čisovice A
FK Rudná
SK Roztoky
SK Olympie Dolní Břežany A
FK Mníšek pod Brdy A
TJ Štěchovice
TJ Sokol Choteč
TJ Sokol Holubice
SK Kazín – Dolní Mokropsy A

III.TŘÍDA MUŽI – SKUPINA A
los družstvo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

20A0211
20A0111
20A0561
20A0171
20A0651
20A0581
20A0401
20A0301
20A0621
20A0431
20A0411
20A0261
20A0221
20A0231

SK Slavia Jesenice B
SK Olympie Dolní Břežany B
TJ Viktoria Vestec B
TJ Slovan Hradištko
SK Meteor Libeř A
SK Vrané nad Vltavou
TJ Okrouhlo
TJ Krňany
Sokol Zvole
AFK Radlík
Spartak Průhonice B
SK Kazín – Dolní Mokropsy B
FC Jílové B
TJ Jíloviště B

den

SO úř.
SO úř.
SO 10:30
NE úř.
SO úř.
SO úř.
SO úř.
SO úř.
PÁ 19:00
NE úř.
SO úř.
SO úř.
SO úř.
SO úř.

den

NE úř.
NE 13:30
NE úř.
SO úř.
SO úř.
SO úř.
SO úř.
SO úř.
NE úř.
SO úř.
SO úř.
NE úř.
NE úř.
NE úř.

hřiště

Měchenice

hřiště

Zlatníky
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III.TŘÍDA MUŽI – SKUPINA B
los družstvo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

20A0091
20A0511
20A0291
20A0041
20A0551
20A0281
20A0201
20A0391
20A0081
20A0151
20A0031
20A0161
20A0571
20A0731

TJ Sokol Dobřichovice
SK Třebotov
FK Kosoř B
TJ Sokol Červený Újezd A
TJ Sokol Velké Přílepy
TJ Sokol Kněževes
TJ Sokol Jeneč A
SK Nučice
FK Dobříč 1940
FK Horoměřice
SK Černošice
TJ Hostivice
TJ Sokol Vonoklasy
FK Středokluky A

VI.TŘÍDA MUŽI – SKUPINA A
los družstvo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

20A0061
20A0471
20A0121
20A0421
20A0651
20A0611
20A0051
20A0761
20A0701
20A0251
20A0011

TJ Slavoj Davle
TJ Sokol Slapy
SK Čechoslovan Dolní Jirčany
SK Rapid Psáry B
SK Meteor Libeř B
SK Sokol Zlatník B
TJ Sokol Čisovice B
SK Pikovice
SK Libeň
TJ Tatran Kamenný Přívoz
volný los
TJ Sokol Bojanovice

IV.TŘÍDA MUŽI – SKUPINA B
los družstvo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

20A0441
20A0521
20A0721
20A0041
20A0711
20A0481
20A0731
20A0131
20A0541
20A0201
20A0271

SK Roztoky B
TJ Sokol Tuchoměřice B
FK Mníšek pod Brdy B
TJ Sokol Červený Újezd B
FK Slavoj Řevnice
TJ Sokol Statenice
FK Středokluky B
SK Slavia Drahelčice
TJ Sokol Úhonice
TJ Sokol Jeneč B
volný los
TJ Klínec

den

hřiště

SO úř.
SO úř.
NE úř.
SO úř.
NE úř.
NE úř.
SO úř.
SO úř.
SO úř.
NE úř.
SO úř.
NE úř.
SO úř.
SO úř.

den

SO úř.
NE úř.
NE úř.
NE úř.
NE úř.
NE úř.
NE úř.
NE úř.
NE úř.
NE úř.

hřiště

Pikovice

NE úř.

den

hřiště

NE úř.
NE úř.
SO úř.
NE úř.
NE úř.
NE úř.
NE úř.
NE úř.
SO úř.
NE úř.
NE úř.
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OKRESNÍ PŘEBOR, DOROST
los družstvo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

20A0261
20A0711
20A0591
20A0171
20A0721
20A0621
20A0081
20A0521
20A0201
20A0241

SK Kazín – Dolní Mokropsy B
FK Slavoj Řevnice
Všenorský SK / TJ Jíloviště
TJ Slovan Hradištko
FK Mníšek pod Brdy
Sokol Zvole
FK Dobříč 1940 / SK Nučice
TJ Sokol Tuchoměřice
TJ Sokol Jeneč / TJ Hostivice
FK Jinočany

OKRESNÍ PŘEBOR, STARŠÍ ŽÁCI – SKUPINA A
los družstvo

1
2
3
4
5
6
7
8

20A0721
20A0111
20A0741
20A0411
20A0241
20A0091
20A0081

FK Mníšek pod Brdy
SK Olympie Dolní Břežany A
Povltavská fotbalová akademie B
Spartak Průhonice
FK Jinočany
FK Slavoj Řevnice / TJ Sokol Dobřichovice
FK Dobříč 1940 / SK Nučice
volný los

OKRESNÍ PŘEBOR, STARŠÍ ŽÁCI – SKUPINA B
los družstvo

1
2
3
4
5
6
7
8

20A0161
20A0341
20A0111
20A0141
20A0551
20A0451
20A0441

TJ Hostivice
AFK Libčice
SK Olympie Dolní Břežany B
TJ Sokol Holubice
TJ Sokol Velké Přílepy
FK Rudná
SK Roztoky
volný los

OKRESNÍ PŘEBOR, MLADŠÍ ŽÁCI – SKUPINA A
los družstvo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

20A0411
20A0111
20A0561
1040351
20A0221
20A0741
20A0211
20A0121
20A0171

Spartak Průhonice
SK Olympie Dolní Břežany
TJ Viktoria Vestec B
FS Optimum Sport, Zdiměřice
TJ Tatran Kamenný Přívoz / FC Jílové
Povltavská fotbalová akademie A
SK Slavia Jesenice B
SK Čechoslovan Dolní Jirčany
TJ Slovan Hradištko
volný los

den

SO 10:15
NE 10:00
NE 10:30
NE 10:15
NE 10:00
SO 10:15
SO 10:15
SO 10:15
SO 10:15
NE 14:00

den

SO 10:00
PÁ 17:30
NE 14:00
hlášenka
SO 14:00
SO 10:00
NE 10:15

den

NE 10:00
SO 10:00
SO 10:00
SO 10:00
NE 10:00
NE 10:15
NE 10:15

den

hlášenka
NE 17:00
hlášenka
SO 10:00
PÁ 16:00
SO 11:00
hlášenka
SO 17:00
hlášenka

hřiště

Všenory

Dobříč
Jeneč
Jinočany

hřiště

Zvole
Jinočany
Řevnice
Dobříč

hřiště

Velké Přílepy

hřiště

K. Přívoz
Štěchovice
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OKRESNÍ PŘEBOR, MLADŠÍ ŽÁCI – SKUPINA B
los družstvo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

20A0711
20A0261
20A0591
20A0741
20A0091
20A0081
20A0051
20A0241

FK Slavoj Řevnice
SK Kazín – Dolní Mokropsy
Všenorský SK / TJ Jíloviště
Povltavská fotbalová akademie B
TJ Sokol Dobřichovice
SK Nučice / FK Dobříč 1940
volný los
TJ Sokol Čisovice / FK Mníšek pod Brdy
FK Jinočany
volný los

OKRESNÍ PŘEBOR, MLADŠÍ ŽÁCI – SKUPINA C
los družstvo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

20A0451
20A0441
20A0131
20A0041
20A0141
20A0551
20A0161
20A0201
20A0191

FK Rudná
SK Roztoky
SK Slavia Drahelčice
TJ Sokol Červený Újezd
TJ Sokol Holubice
TJ Sokol Velké Přílepy
TJ Hostivice
TJ Sokol Jeneč
SK Třebotov / TJ Sokol Choteč
volný los

OKRESNÍ PŘEBOR, STARŠÍ PŘÍPRAVKA – SKUPINA A
los družstvo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

20A0621
20A0211
20A0111
20A0411
20A0121
20A0741
20A0111
20A0121
20A0561
20A0581

Sokol Zvole
SK Slavia Jesenice A
SK Olympie Dolní Břežany B
Spartak Průhonice A
SK Čechoslovan Dolní Jirčany
Povltavská fotbalová akademie B
SK Olympie Dolní Břežany A
SK Rapid Psáry
TJ Viktoria Vestec A
SK Vrané nad Vltavou

den

hřiště

SO 10:00
SO 10:00
SO 10:00
NE 10:00
NE 14:00
SO 10:00

Jíloviště
Hvozdnice

NE před.
SO 10:00

Mníšek
Jinočany

den

hřiště

NE 10:00
SO 10:00
NE 10:00
NE 10:15
NE 10:00
SO 10:00
NE 10:00
NE 10:00
So 10:00

Třebotov

den

hřiště

SO 10:00
hlášenka
NE 17:30
hlášenka
NE 10:00
PÁ 17:00
PÁ 16:15
hlášenka
hlášenka
Ne 10:00

Nučice

Davle
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OKRESNÍ PŘEBOR, STARŠÍ PŘÍPRAVKA – SKUPINA B
los družstvo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

20A0741
20A0211
20A0411
20A0561
20A0711
20A0221
20A0051
20A0111
20A0171
20A0091

Povltavská fotbalová akademie C
SK Slavia Jesenice B
Spartak Průhonice B
TJ Viktoria Vestec B
FK Slavoj Řevnice
TJ Tatran Kamenný Přívoz / FC Jílové
FK Mníšek pod Brdy
SK Olympie Dolní Břežany C
TJ Slovan Hradištko
TJ Dobřichovice

OKRESNÍ PŘEBOR, STARŠÍ PŘÍPRAVKA – SKUPINA C
los družstvo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

20A0451
20A0591
20A0091
20A0511
20A0031
20A0291
20A0131
20A0391
20A0241

FK Rudná
volný los
Všenorský SK
TJ Sokol Dobřichovice / TJ Sokol Vonoklasy
SK Třebotov / TJ Sokol Choteč
SK Černošice
FK Kosoř
SK Slavia Drahelčice
FK Dobříč 1940 / SK Nučice
FK Jinočany

OKRESNÍ PŘEBOR, STARŠÍ PŘÍPRAVKA – SKUPINA D
los družstvo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

20A0161
20A0201
20A0441
20A0441
20A0341
20A0521
20A0551
20A0141
20A0041

TJ Hostivice
TJ Sokol Jeneč
SK Roztoky A
SK Roztoky B
AFK Libčice
TJ Sokol Tuchoměřice
TJ Sokol Velké Přílepy
TJ Sokol Holubice
TJ Sokol Červený Újezd
volný los

OKRESNÍ PŘEBOR, MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – SKUPINA A
los družstvo

1
2
3
4

20A0211
20A0111
20A0411
20A0561

SK Slavia Jesenice
SK Olympie Dolní Břežany
Spartak Průhonice
TJ Viktoria Vestec

den

hřiště

PÁ 17:00
hlášenka
hlášenka
hlášenka
NE 10:00
NE 10:00
SO 13:00
NE 17:30
hlášenka
SO 10:00

Davle

den

hřiště

K. Přívoz
Mníšek

SO 10:00
SO 10:30
NE 10:00
NE 10:00
NE 10:00
SO před.
NE 10:00
NE 10:00
NE 10:00

den

Dobřichovice
Třebotov

Dobříč
Jinočany

hřiště

SO 10:00
SO 10:00
NE 14:00
NE 14:00
PÁ 17:00
SO 10:00
SO 10:00
PÁ 17:00
SO 10:15

den

hlášenka
SO 10:00
hlášenka
hlášenka

hřiště

Libeň
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OKRESNÍ PŘEBOR, MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – SKUPINA B
los družstvo

1
2
3
4

20A0121
20A0421
20A0621
20A0421

SK Čechoslovan Dolní Jirčany
SK Rapid Psáry A
Sokol Zvole
SK Rapid Psáry B

OKRESNÍ PŘEBOR, MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – SKUPINA C
los družstvo

1
2
3
4

20A0221
20A0581
20A0171
20A0581

TJ Tatran Kamenný Přívoz / FC Jílové A
SK Vrané nad Vltavou A
TJ Slovan Hradištko
SK Vrané nad Vltavou B

OKRESNÍ PŘEBOR, MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – SKUPINA D
los družstvo

1
2
3
4

20A0741
20A0741
20A0221
20A0721

Povltavská fotbalová akademie A
Povltavská fotbalová akademie B
TJ Tatran Kamenný Přívoz / FC Jílové B
FK Mníšek pod Brdy / TJ Sokol Čisovice

OKRESNÍ PŘEBOR, MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – SKUPINA E
los družstvo

1
2
3
4

20A0091
20A0711
20A0091
20A0031

TJ Sokol Dobřichovice B
FK Slavoj Řevnice
TJ Sokol Dobřichovice A
SK Černošice

OKRESNÍ PŘEBOR, MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – SKUPINA F
los družstvo

1
2
3
4

20A0191
20A0291
20A0451

TJ Sokol Choteč / SK Třebotov
FK Kosoř
FK Rudná
volný los

OKRESNÍ PŘEBOR, MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – SKUPINA G
los družstvo

1
2
3
4

20A0241
20A0041
20A0241
20A0131

FK Jinočany A
TJ Sokol Červený Újezd
FK Jinočany B
SK Slavia Drahelčice

OKRESNÍ PŘEBOR, MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – SKUPINA H
los družstvo

1
2
3
4

20A0161
20A0201
20A0481
20A0521

TJ Hostivice
TJ Sokol Jeneč
TJ Sokol Statenice
TJ Sokol Tuchoměřice

den

hřiště

SO 10:00
SO 10:00
NE 10:00
SO 10:00

den

hřiště

SO 10:00
SO 10:00
SO 10:00
SO 10:00

K. Přívoz

den

hřiště

SO 09:30
SO 09:30
SO 10:00
SO 10:00

Štěchovice
Štěchovice
K. Přívoz
Mníšek

den

hřiště

NE 16:00
SO 10:00
SO 10:00
SO 10:00

den

hřiště

SO 10:00
SO 10:30
NE 14:00

Choteč

den

hřiště

SO 10:00
NE 10:00
SO 10:00
SO 10:00

Jinočany

den

hřiště

Jinočany

SO 10:00
NE 10:00
SO 9:00
NE 10:00
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OKRESNÍ PŘEBOR, MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – SKUPINA I
los družstvo

1
2
3
4

20A0341
20A0551
20A0441
20A0141

AFK Libčice
TJ Sokol Velké Přílepy
SK Roztoky
TJ Sokol Holubice

OKRESNÍ POHÁR, MUŽI
č.u. domácí

den

hřiště

ČT 17:00
NE 10:00
SO 13:00
NE 10:00

hosté

čas

hřiště

PŘEDKOLO

1
2

FK Dobříč 1940
SK Vrané nad Vltavou

SK Třebotov
TJ Krňany

17:30
17:30

Dobříč
Vrané n.V.

1. KOLO

3
4
5
6

Vítěz Z1
Vítěz Z2
SK Sokol Zlatníky
TJ Hostivice

TJ Sokol Dobrovíz
SK Olympie D.Břežany
FK Rudná
SK Roztoky

17:30
17:30
17:30
17:30

Vítěz Z1
Vítěz Z2
Zlatníky
Hostivice

SEMIFIN.

7
8

Vítěz Z3
Vítěz Z4

Vítěz Z6
Vítěz Z5

17:30
17:30

Vítěz Z3
Vítěz Z4

FINÁLE

9

Vítěz Z7 / Z8

Vítěz Z7 / Z8

17:30

Vítěz Z7 / Z8
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PŘÍLOHA Č.2

BAREVNÉ KOMBINACE
DOMÁCÍCH SAD DRESŮ
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OKRESNÍ PŘEBOR, MUŽI
Družstvo

20A0721
20A0451
20A0601
20A0741
20A0261
20A0111
20A0441
20A0611
20A0051
20A0071
20A0141
20A0191
20A0501
20A0591

FK Mníšek pod Brdy
FK Rudná
FK Zbuzany 1953 B
Povltavská FA C
SK Kazín – Dolní Mokropsy A
SK Olympie Dolní Břežany A
SK Roztoky
SK Sokol Zlatníky
TJ Sokol Čisovice
TJ Sokol Dobrovíz
TJ Sokol Holubice
TJ Sokol Choteč
TJ Štěchovice
Všenorský SK

III.TŘÍDA MUŽI – SKUPINA A
Družstvo

20A0431
20A0221
20A0261
20A0651
20A0111
20A0211
20A0581
20A0621
20A0411
20A0231
20A0301
20A0401
20A0171
20A0561

AFK Radlík
FC Jílové B
SK Kazín – Dolní Mokropsy B
SK Meteor Libeř
SK Olympie Dolní Břežany B
SK Slavia Jesenice B
SK Vrané nad Vltavou
Sokol Zvole
Spartak Průhonice B
TJ Jíloviště B
TJ Krňany
TJ Okrouhlo
TJ Slovan Hradištko
TJ Viktoria Vestec B

III.TŘÍDA MUŽI – SKUPINA B
Družstvo

20A0081
20A0151
20A0291
20A0731
20A0031
20A0391
20A0511
20A0161
20A0041
20A0091
20A0201
20A0281
20A0551
20A0571

FK Dobříč 1940
FK Horoměřice
FK Kosoř B
FK Středokluky A
SK Černošice
SK Nučice
SK Třebotov
TJ Hostivice
TJ Sokol Červený Újezd A
TJ Sokol Dobřichovice
TJ Sokol Jeneč A
TJ Sokol Kněževes
TJ Sokol Velké Přílepy
TJ Sokol Vonoklasy

Domácí sada dresů: dres/trenky/stulpny

modrá/modrá/modrá
červená-bílá/modrá/bílá
černá/černá/černá
modrá/modrá/modrá
modrá-bílá/bílá/bílá
žlutá/modrá/žlutá
modrá/modrá/modrá
neónově zelená/černá/černá
růžová/černá/růžová
červená/červená/bílá
žlutá/žlutá/žlutá
červená-bílá/černá/černá
červená-bílá/červená/červená
světlemodrá/světlemodrá/světlemodrá
Domácí sada dresů: dres/trenky/stulpny

zlatá/bílá/černá
žlutozelená/černá/černá
modrá/modrá/modrá
modrá/modrá/modrá
bílá/šedá/bílá
modrá/modrá/modrá
bílá/černá/černá
tyrkysová/tm.modrá/tyrkysová
světlemodrá/bílá/bílá
zelená/zelená/zelená
modrá/modrá/modrá
zelená/zelená/zelená
modrá-žlutá/modrá/žlutá
zelená/černá/zelená
Domácí sada dresů: dres/trenky/stulpny

modrá-bílá/modrá-bílá/bílá
modrá/modrá/bílá
červená-modrá/modrá/modrá
modrá/bílá/červená
žlutá/modrá/modrá
oranžová/černá/černá
červená-bílá/červená/červená
modrá/modrá/modrá
červená-černá/červená/černá
modrá/bílá/modrá
modrá/modrá/modrá
červená-černá/červená/červená
oranžová/oranžová/černá
žlutá/černá/žlutá
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VI.TŘÍDA MUŽI – SKUPINA A
Družstvo

20A0121
20A0701
20A0651
20A0761
20A0421
20A0611
20A0061
20A0011
20A0051
20A0471
20A0251

Domácí sada dresů: dres/trenky/stulpny

SK Čechoslovan D. Jirčany
SK Libeň
SK Meteor Libeř B
SK Pikovice
SK Rapid Psáry B
SK Sokol Zlatníky B
TJ Slavoj Davle
TJ Sokol Bojanovice
TJ Sokol Čisovice B
TJ Sokol Slapy
TJ Tatran Kamenný Přívoz

VI.TŘÍDA MUŽI – SKUPINA B
Družstvo

20A0721
20A0711
20A0731
20A0441
20A0131
20A0271
20A0041
20A0201
20A0481
20A0521
20A0541

červená/černá/černá
zelená/žlutá/zelená
červená/červená/červená
modrá/modrá/modrá
oranžová/černá/černá
oranžová/oranžová/oranžová
červená/červená/červená
zelená/černá/zelená
černá/bílá/černá
zelená/zelená/zelená
modrá/žlutá/modrá

Domácí sada dresů: dres/trenky/stulpny

FK Mníšek pod Brdy B
FK Slavoj Řevnice
FK Středokluky B
SK Roztoky B
SK Slavia Drahelčice
TJ Klínec
TJ Sokol Červený Újezd B
TJ Sokol Jeneč B
TJ Sokol Statenice
TJ Sokol Tuchoměřice B
TJ Sokol Úhonice

modrá/modrá/modrá
modrá-bílá/modrá/modrá
bílá/černá/bílá
červená/červená/červená
červená/červená/červená
bílá-modrá/modrá/modrá
červená/červená/červená-bílá
žlutá-modrá/modrá/modrá
žlutá/zelená/žlutá
modrá/modrá/modrá
bílá/černá/černá

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ PRAHA – ZÁPAD
DISKAŘSKÁ 2431/4
169 00 PRAHA 6
www.ofspraha-zapad.cz
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