Karlovarský krajský fotbalový svaz

ROZPIS
MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ

FAČR – Karlovarský KFS
sezóna 2022/23

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ
Sídlo:

Sekretariát:

Dr. Davida Bechera 1009/18, 360 01 Karlovy Vary

Jiří ŠPAK

GSM: +420 731 125 144
e-mail: fotbalkv@cuskv.cz

Předseda:

Mgr. Tomáš PROVAZNÍK

Sportovně technická komise:

Martin HÁNYŠ

Disciplinární komise:

Lubomír VOREL

Komise rozhodčích:

Pavel PEŠEK

Odvolací a revizní komise:

Martina HADRAVSKÁ

IČO:
Bankovní spojení:
Číslo bankovního účtu:

709 34 827
Komerční banka, a.s.
78-2485080297/0100

Fotbalová asociace České republiky
Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6 – Strahov
tel. ústředna: 233 029 111

Vedoucí úseku přestupů
Mgr. Jiří Hendrich

tel.: 233 029 212
e-mail: hendrich@fotbal.cz

Mezinárodní přestupy amatérských hráčů
Petr Smrkovský
tel.: 233 029 232
e-mail: smrkovsky@fotbal.cz
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Výkonný výbor a odborné komise
Karlovarského krajského fotbalového svazu
Předseda:

Mgr. Tomáš PROVAZNÍK

tel.:
724 431 073
e-mail: provaz.t@email.cz

Místopředseda:

Slavomír KOZEL

tel.:
731 125 148
e-mail: slako1366@centrum.cz

Člen:

Jan ROD

tel.:
603 922 110
e-mail: rodhonza@seznam.cz

Člen:

Bc. František NEDBALÝ

tel.:
737 281 196
e-mail: frantisek.nedbaly@fla.cz

Člen:

Mgr. Jan MAKOVEC

tel.:
703 438 636
e-mail: makrole@seznam.cz

Člen:

Bc. David PALLA

tel.:
724 431 071
e-mail: david.palla@fksokolov.cz

Člen:

Stanislav ŠTÍPEK

tel.:
777 133 860
e-mail: standa@gazzasport.cz

Sportovně technická komise:

Martin Hányš

tel.: 774 858 077
e-mail: stk-kkfs@seznam.cz

Disciplinární komise:

Lubomír VOREL

tel.:
792 761 698
e-mail: L123456@seznam.cz

Komise rozhodčích:

Pavel PEŠEK

tel.:
602 188 560
e-mail: pesek@suas.cz

Odvolací a revizní komise:

Martina HADRAVSKÁ

tel.:
602 176 342
e-mail: martina.had@volny.cz

Komise mládeže:

Ladislav BUDAY

tel.:
731 125 149
e-mail: buday@fotbal.cz

Profesionální trenér mládeže:

Ladislav BUDAY

tel.:
731 125 149
e-mail: buday@fotbal.cz
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Soutěže FAČR
Karlovarský krajský fotbalový svaz 2022/23
Kód soutěže
A1A
A2A
A3A
C1A
C2A
E1A
F1A
F2A
G1A
H1A

Počet družstev
14
14
14
11
13
6
6
6
10
11

Název soutěže
Krajský přebor
1.A třída
1.B třída
KPD – Krajský přebor dorostu
KSD – Krajská soutěž dorostu
KPSŽ – Krajský přebor starších žáků
KPMŽ – Krajský přebor mladších žáků
KSMŽ – Krajská soutěž mladších žáků
KPSP – Krajský přebor starších přípravek
KPMP – Krajský přebor mladších přípravek
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TERMÍNOVÁ LISTINA KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍ – PODZIM 2022

DATUM

SO 13.08.
NE 14.08.
SO 20.08.
NE 21.08.
SO 27.08.
NE 28.08.
ÚT 30.08.
SO 03.09.
NE 04.09.
SO 10.09.
NE 11.09.
SO 17.09.
NE 18.09.
SO 24.09.
NE 25.09.
ST 28.09.
SO 01.10.
NE 02.10.
SO 08.10.
NE 09.10.
SO 15.10.
NE 16.10.
SO 22.10.
NE 23.10.
PÁ 28.10.
SO 29.10.
NE 30.10.
SO 05.11.
NE 06.11.
SO 12.11.
NE 13.11.

ÚZ
MUŽI

KPM,
I.A + I.B

KPD

KSD

KPŽ

KSMŽ

KPSP

KPMP

17,00
17,00

1

17,00

2

17,00

2
2

1

17,00

3

3

3

1

1

1

1

17,00

4

4

4

2

2

2

2

16,30

5

5

5

3

3

3

3

16,30

6

6

6

4

4

4

4

16,30

13

10

11

16,00

7

7

7

5

5

5

5

16,00

8

8

8

6

6

6

6

15,30

9

9

9

7

7

7

7

15,00

10

10

10

8

8

8

8

14,00

11

11

11

9

9

9

9

14,00

12

1

12

10

14,00

13

14,30

10

Termínová listina na jarní část soutěží bude zveřejněna na úřední desce Karlovarského KFS nejpozději v prosinci
2022.
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Vysvětlivky pojmů tohoto RS:
FAČR
KKFS
OFS
STK
DK
KR
KM
ORK
IS
TL
Oddíl
Družstvo
RS
SŘ
DŘ
web
SMS
e-mail
R
AR
PR
DFA
PF
ÚZ
Úřední termín
HN
UMT
VD
HP
ŘPS
ZoU

Fotbalová asociace České republiky
Karlovarský krajský fotbalový svaz
Okresní fotbalový svaz
Sportovně technická komise při Karlovarském krajském fotbalovém svazu
Disciplinární komise při Karlovarském krajském fotbalovém svazu
Komise rozhodčích při Karlovarském krajském fotbalovém svazu
Komise mládeže při Karlovarském krajském fotbalovém svazu
Odvolací a revizní komise při Karlovarském krajském fotbalovém svazu
Informační systém FAČR
Termínová listina
Jiný název pro klub, spolek apod., které má přiděleno registrační číslo Fotbalové asociace ČR
Část oddílu (klubu), které jej reprezentuje v příslušné soutěži (kategorii)
Rozpis soutěží Karlovarského krajského fotbalového svazu
Soutěžní řád (součást Souboru předpisů Fotbalové asociace ČR)
Disciplinární řád (součást Souboru předpisů Fotbalové asociace ČR)
Internetový portál, internetové stránky
Služba krátkých textových zpráv
Schránka elektronické pošty
Rozhodčí
Asistent rozhodčího
Pomezní rozhodčí (laik)
Delegát fotbalové asociace
Pravidla fotbalu
Úřední začátek – čas stanovený termínovou listinou pro příslušnou soutěž nebo kategorii
Termín, uvedený v rozpisu soutěží nebo stanovený (upravený) ve zprávách STK
Hospodářské náležitosti (součást RS)
Umělý trávník (povrch hrací plochy)
Vedoucí družstva
Hlavní pořadatel
Řád pořadatelské služby
Zápis o utkání
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I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1 – Řízení soutěží
Soutěže řídí Sportovně technická komise Karlovarského krajského fotbalového svazu.
Článek 2 – Pořadatel utkání
Pořadatelem utkání je klub uvedený v rozlosování na prvním místě.
Článek 3 – Termíny utkání
Povinnosti oddílů – týkající se termínů, hlášení utkání, začátků utkání a nastoupení k utkání, jsou upraveny SŘ a
tímto RS.
1. STK vydává termínovou listinu zvlášť pro podzimní a jarní část mistrovských soutěží.
Stanovené termíny utkání jednotlivých kol jsou zveřejňovány na internetových stránkách spolu s delegacemi
rozhodčích a delegátů. Termín uvedený v těchto zprávách je závazný pro všechny účastníky. V případě
jakékoliv nesrovnalosti je povinností zúčastněných oddílů, rozhodčích a delegátů uvědomit řídící orgán.
Sehrání utkání mimo termín uvedený v úředních zprávách bez souhlasu řídícího orgánu bude považováno
za svévolné přeložení termínu utkání se všemi důsledky dle SŘ.
2. Hrací dny pro soutěže mužů pro soutěžní ročník 2022/23 stanovil VV Karlovarského KFS takto:
od pátku 18:00 hod. do neděle 18:00 hod.
3. Družstvům je umožněno nahlásit termíny svých domácích utkání i tzv. hlášenkou. Tyto hlášenky (vyhotovují
se zvlášť pro podzimní a pro jarní část soutěže) je pořádající oddíl povinen zaslat všem soupeřům a řídícímu
orgánu nejpozději do 22. 7. 2022 nebo 15. 2.2023. Pořádající oddíl v hlášenkách musí dodržet termín kola a
utkání musí odehrát v rámci víkendu, kdy se má kolo uskutečnit (jinak je zapotřebí souhlas soupeře a řídícího
orgánu).
4. Družstva jsou oprávněna po vzájemné dohodě a souhlasu řídícího orgánu soutěže odehrát svá utkání mimo
stanovený termín v termínové listině (jde-li o přesun z víkendu, kdy se kolo hraje, mělo by se utkání
předehrát). Bez souhlasu soupeře STK žádost o změnu neprojedná. U družstev mužů to ovšem v soutěžním
ročníku 2022/23 bude schvalováno řídícím orgánem pouze ve výjimečných případech (z důvodu nedostatku
rozhodčích).
Pořádající oddíl může své domácí utkání odehrát v jiném termínu i bez souhlasu soupeře. A to pouze
v případě, že se jedná o přesun v rámci daného víkendu a žádost je vložena do IS minimálně 21 dnů před
konáním utkání. Soupeř v tomto případě „musí“ změnu akceptovat v IS. Je ovšem nutný souhlas STK. I
v takovém případě však platí ustanovení dle článku 3.
Žádosti o změnu termínu nebo hřiště podléhají poplatkům – viz čl. 32 Hospodářské náležitosti.
5. Dopolední utkání dospělých se hrají nejdříve od 10:00 hodin, dříve jen se souhlasem soupeře a podléhá
schválení řídícího orgánu soutěže.
6. Dopolední utkání žáků může být zahájeno nejdříve v 9:00 hodin. V případě, že je soutěžní utkání žáků hráno
jako předzápas mužům, musí být začátek soutěžního utkání stanoven minimálně 2 hodiny dříve, než hlavní
soutěžní utkání.
7. Dopolední utkání přípravek mohou začít nejdříve v 9:00 hodin.
8. K zajištění regulérnosti soutěže může STK stanovit pro utkání v posledních dvou kolech soutěží jednotné
termíny a začátky bez možnosti čerpání čekací doby dle SŘ § 49. O případných výjimkách rozhodne STK.
9. O odvolání utkání v případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek rozhoduje pouze řídící orgán
soutěže. Další postup dle SŘ FAČR.
10. Utkání s umělým osvětlením mohou být sehrána také v pátek. Domácí oddíl musí před zahájením soutěží
zaslat STK vyjádření odborné firmy o dostatečné intenzitě umělého osvětlení v minimální intenzitě 250 luxů.
Úřední začátek pátečních termínů je nejdříve v 18:00 hod. max. v 19:30 hod. Víkendová utkání hraná pod
umělým osvětlením je možné odehrát se začátkem utkání nejpozději v 19:30 hod – v případě dohody klubů
je možná změna, tato však podléhá schválení řídícího orgánu soutěže.
11. Je-li vyhlášen kontumační výsledek v neprospěch hostujícího družstva, v případě nedostavení se družstva
hostí k utkání, náleží domácímu oddílu částka spojená s přípravou utkání ve výši 3.000 Kč v utkání mužů a
1.500 Kč v utkání mládeže.
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12. V případě nesehrání nebo nedohrání utkání z jiného důvodu, než je uvedeno v odst. 9 tohoto článku, jsou
obě družstva povinna dohodnout se na nejbližším náhradním termínu. Svou dohodu jsou oddíly povinny
uvést prostřednictvím R do ZoU – dodržení kontroluje R, popřípadě DFA (je-li k utkání delegován).
Dohodnutý termín vždy podléhá schválení řídícího orgánu soutěže. Náhradní termín musí být určen
v rozmezí nejbližších 14-ti dnů. V případě, že se družstva nedohodnou, nařídí termín utkání řídící orgán
soutěže a uloží zúčastněným oddílům pokutu.
13. a) Nenastoupí-li hostující oddíl k utkání, může pořádající oddíl požadovat po soupeři cestovné vyplacené
R a DFA (v případě, že platba za R a DFA není prostřednictvím FAČR).
b) Nedostaví-li se domácí nebo hostující družstvo k utkání, může soupeř požadovat náhradu cestovného za
částku běžně účtovanou přepravcem, tj. 50 Kč/km nejbližším směrem z místa sídla oddílu do místa
konání utkání a zpět. Oddíl je povinen uhradit fakturu soupeři do 14 dnů po jejím obdržení. V případě
neuhrazení se oddíl vystavuje dalšímu postihu od řídícího orgánu soutěže.
c) Ve výše uvedených případech zaplatí provinivší se družstvo zároveň i pokutu KKFS.
14. Všechna utkání z podzimní části soutěže musí být odehrána max. do začátku jarní části soutěže. V případě,
že je utkání odloženo či nedohráno z důvodu klimatických podmínek a nové utkání by mělo být sehráno
dohodou klubů po 30.11.2022 je pořádající klub povinen zabezpečit náhradní hrací plochu s UMT (pro
případ, že není možné utkání odehrát na hlavní hrací ploše či náhradní hrací ploše pořádajícího oddílu), tak
aby utkání mohlo být řádně odehráno. V případě porušení tohoto ustanovení (nezajištění náhradní hrací
plochy s UMT) se pořádající klub vystavuje pořádkové pokutě 10.000 Kč. Termín a čas utkání podléhá
schválení řídícího orgánu soutěže.
Článek 4 – Místa utkání
1. Oddíly oznámí STK místa utkání na přihlášce do soutěže pro každé družstvo zvlášť, rovněž na hlášence o
utkání spolu s termínem utkání.
2. Hrát se může pouze na hřištích, schválených řídícím orgánem soutěže, která jsou uvedená v adresáři oddílů,
případně na náhradních plochách schválených řídícím orgánem soutěže . Nově zbudovaná hřiště s umělým
trávníkem III. generace, na něž klub obdrží písemné atestační osvědčení od FAČR, může být používáno ke
všem soutěžním utkáním dle atestačního osvědčení. Pořádající oddíl nese plnou zodpovědnost za to, že
všechna hřiště, jak hlavní, tak i náhradní, na kterých se budou hrát soutěžní utkání, odpovídají pravidlům
fotbalu, soutěžnímu řádu a podmínkám soutěže, uvedeným v tomto rozpisu soutěže a jsou schválena
řídícím orgánem soutěže. Hrací plocha musí odpovídat pravidlům fotbalu, nebo pravidlům fotbalu malých
forem v příslušných kategoriích.
3. Oddíly, které mají více hřišť s travnatou hrací plochou (musí být určeno hřiště hlavní a náhradní), která jsou
v souladu s bodem č. 2 tohoto článku, mají právo volby hrací plochy k sehrání mistrovského utkání v termínu
od 22.10.2022 do 9.4.2023. (platí i pro kluby, které disponují náhradní hrací plochou s UMT – viz. bod 4).
Oddíly, které nemají vlastní náhradní plochu, jsou povinny udělat maximum pro zajištění náhradní hrací
plochy v termínu pro případ neregulérního stavu vlastní hrací plochy, a to z důvodu, aby byly schopny
odehrát mistrovský zápas (jehož jsou pořadatelem) ve stanoveném termínu dle termínové listiny.
V takovém případě se uplatňuje článek 3 bod 14.
4. Oddíly, které mají k dispozici hřiště s travnatou plochou i hřiště s UMT III. generace (oddíl musí předložit
řídícímu orgánu písemné atestační osvědčení od FAČR), určí před zahájením soutěží jednoznačně hlavní a
náhradní plochu. Mistrovská utkání se odehrají vždy na hlavní hrací ploše.
Výjimky, kdy lze odehrát mistrovské utkání na náhradní ploše jsou tyto:
a) v období od 22.10.2022 do 9.4.2023, kdy o povrchu hrací plochy může rozhodnout domácí oddíl;
zneužitím této výhody se domácí oddíl vystavuje finančnímu postihu
b) delegovaný rozhodčí utkání neuzná travnatou hlavní hrací plochu za způsobilou pro sehrání utkání,
c) je důvodná obava, že předzápas poškodí hlavní travnatou plochu natolik, že nebude způsobilá pro
sehrání následného hlavního utkání soutěží KKFS
d) po vzájemné dohodě oddílů, která bude zaznamenána prostřednictvím R v ZoU.
5. V případě změny místa sehrání utkání z důvodu nezpůsobilosti vlastního hřiště (rekonstrukce, zákaz startu
na vlastním hřišti apod.), je třeba oznámit řídícímu orgánu soutěže i soupeři místo, na kterém bude utkání
sehráno. Toto hřiště musí být schváleno řídícím orgánem soutěže.
6. Pro veškeré změny míst utkání platí stejná ustanovení jako u změn termínu.

7

7. Utkání soutěží KKFS se hrají na hřištích s travnatou hrací plochou. Z rozhodnutí VV FAČR lze hrát celoročně
všechna soutěžní utkání i na hřištích s umělým povrchem - tráva III. generace – majících atestaci FAČR pro
příslušnou soutěž. Hostující družstvo musí s touto alternativou počítat.
8. Náležitosti hřišť – hlavních i náhradních:
a) travnatá plocha – kromě výjimek uvedených v odst. 2, 4 a 7 tohoto článku. Hrací plocha a technická
zóna musí být vždy řádně vyznačena dle pravidel fotbalu.
b) kryté hráčské lavice a ohrazení hrací plochy – platí pro všechny soutěže a kategorie, musí být v souladu
s pravidly fotbalu. Na základě žádosti oddílu může udělit řídící orgán soutěže výjimku z této povinnosti
pouze oddílům, které postoupily jako nováčkové do soutěží řízených KKFS, nejdéle však do 31. 12. 2022.
Udělení výjimky podléhá poplatku.
c) na všech hřištích musí být řádně zabezpečen odchod hráčů, rozhodčích a funkcionářů do kabin
(přenosné zábradlí, viditelná páska apod.).
d) samostatná uzamykatelná šatna pro hostující družstvo, dostatečně velká, v chladných dnech vytápěná,
přístupná nejméně 60 minut před začátkem utkání.
e) samostatná uzamykatelná šatna pro rozhodčí splňující podmínky podle písmene d) tohoto bodu, a navíc
vybavená stolem, minimálně čtyřmi židlemi a PC vč. připojení na internet výhradně pro potřeby
delegovaných osob 45 min. před utkáním.
f) koupelna (pokud možno samostatná) s dostatečným množstvím teplé i studené vody pro potřeby
hostujícího družstva a pro rozhodčí.
g) zdravotnické zajištění pro poskytnutí první pomoci (lékárnička s odpovídajícím vybavením pro
organizování fotbalového utkání, nosítka apod.).
h) u náhradních hřišť není nutné, aby hrací plocha byla ohrazena. Ostatní platí bez výjimky.
Kontrolu náležitosti hřišť provádí řídící orgán soutěže, R a DFA.
V případě nesplnění těchto náležitostí bude oddíl upozorněn s uvedením termínu, do kterého musí
nedostatky odstranit. Pokud tento požadavek oddíl nesplní, přikročí řídící orgán soutěže k uložení
pořádkové pokuty.
Článek 5 – Účastníci soutěží
Jednotlivá družstva jsou zařazena podle své výkonnosti a kategorie do soutěží řízených STK. Toto zařazení do
soutěží je uvedeno v rozlosování soutěží. Zařazená družstva musí splňovat podmínky SŘ FAČR a tohoto RS.
Článek 6 – Předpisy
Hraje se podle platných Pravidel fotbalu, Soutěžního řádu FAČR a tohoto Rozpisu soutěží ve znění změn a
dodatků uveřejňovaných v úředních zprávách. Povinností účastníků soutěže je sledování Úřední desky – součást
Portálu, jejímž prostřednictvím je FAČR oprávněn doručovat svým členům rozhodnutí příslušných orgánů,
úřední zprávy KFS a jiná oznámení.
Pravidla proti šíření nemoci COVID-19 se řídí přílohou číslo 6 SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FAČR a všechny kluby jsou
povinny se touto přílohou řídit. Dle tohoto dokumentu se taktéž bude postupovat v případě, že nedojde
k dohrání soutěžního ročníku 2022/23.
Článek 7 – Působení hráčů ve věkových kategoriích a jiná opatření
1. Věkové kategorie – SŘ mládeže a žen FAČR – § 2 a 3:
Mladší přípravka – nar. 1. 1. 2014 a mladší
Starší přípravka – nar. 1. 1. 2012 a mladší
Mladší žáci – nar. 1. 1. 2010 a mladší
Starší žáci – nar. 1. 1. 2008 a mladší
Dorostenci – nar. 1. 1. 2004 a mladší
V mládežnických družstvech jsou oprávněny startovat dívky o jeden rok starší než mládež zařazena do
věkových kategorií dle výše uvedeného, a to až do kategorie mladších žáků (dorostenka již nemůže
nastoupit za starší žáky). V sezóně 2022/23 v soutěžích přípravek budou moci nastoupit dívky o 2 roky starší,
než je určena věková hranice.
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2. V mistrovských soutěžích KKFS je možno v mládežnických soutěžích provádět opakované střídání.
V průběhu utkání je možno libovolně v přerušené hře zapojovat do hry všechny hráče uvedené v ZOU. Při
tom musí být dodržen maximální povolený počet hráčů na hřišti.
Výměna hráčů musí být oznámena R předem (s výjimkou zranění hráče) a při příštím přerušení hry se
provede co nejrychleji, aby nedocházelo ke ztrátám hracího času.
Hráči, kteří jdou na hřiště, musí být připraveni u střídačky v prostoru středové čáry. Hráči, kteří ze hry
odcházejí mohou hřiště opustit kdekoliv, tedy i na opačné straně hřiště, u branky apod.
Za správné provádění výměny hráčů i jejich správný počet na hrací ploše zodpovídá vedoucí družstva a
trenér.
Rozhodčí nezaznamenává výměny hráčů do zápisu o utkání.
3. V soutěžním utkání může v družstvu nastoupit 5 hráčů, kteří jsou občany mimo státy EU. Netýká se soutěží
přípravek, kde neplatí žádné omezení.
4. Na hráčské lavice mají přístup pouze:
• náhradní hráči uvedení v zápise o utkání, trenéři, asistenti trenéra, lékař, masér a vedoucí družstev.
• v soutěžích dospělých musí být členové výše uvedeného realizačního týmu viditelně označeni funkcí
totožnou se zápisem o utkání
• náhradníci musí být ustrojeni a na sobě mít tzv. rozlišovací dres (popř. triko, mikinu, bundu) jiné barvy,
než mají hráči na hřišti
5. Rozcvičování náhradníků v soutěžích mužů bude probíhat výhradně v rozlišovacích dresech jiné bravy než
jsou barvy dresů.
Článek 8 – Zápis o utkání
1. Záznamem o průběhu utkání je zápis o utkání. K vyplnění ZoU poskytuje organizátor utkání rozhodčímu
utkání, popř. hostujícímu družstvu, potřebné vybavení, zejména výpočetní techniku s internetovým
připojením a v případě požadavku delegovaných osob dodat ZoU v papírové podobě.
2. ZoU se pořizuje přímo ve specializované aplikaci elektronického informačního systému pro zpracování
elektronického zápisu o utkání.
3. Aplikaci pro zpracování elektronického ZoU je oprávněn obsluhovat pouze administrátor členského klubu
s právy ZoU a delegované osoby. Do ZoU není oprávněna zasahovat žádná další osoba.
4. Pokud technické nebo jiné podmínky nedovolují zpracování ZoU v elektronickém informačním systému,
vyplní se tištěný formulář ZoU ručně a do elektronického informačního systému bude převeden dodatečně
organizátorem utkání do 12. hodiny následujícího dne, organizátor utkání též odpovídá za doručení
písemného záznamu o utkání řídícímu orgánu soutěže do 48 hodin po skončení utkání.
5. Nezpracuje-li klub ZoU v elektronickém informačním systému bez závažného důvodu, bude řídícím orgánem
soutěže potrestán uložením pořádkové pokuty.
6. Rozhodčí utkání nejdříve 15 minut před úředně stanoveným začátkem utkání zkontroluje údaje vyplněné
administrátory klubů v ZoU a popř. na základě sdělení vedoucích družstev opraví případné nedostatky
v ZoU. . Před odchodem na hrací plochu je rozhodčí povinen uložit případné provedené změny v ZoU a
odhlásit se z elektronického informačního systému.
7. Další postup dle SŘ FAČR (zvláštní část), hlava II, § 55 – 60, hlava III § 61-62.
8. Ve většině soutěží KKFS je v informačním systému nastaven standartní ZoU, do kterého lze uvést maximálně
18 hráčů. Netýká se to soutěží přípravek, kde je nastaven tzv. „volný“ ZoU, kde je možno uvést i více hráčů
než 18.
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Článek 9 – Podmínky účasti
1. Všichni hráči musí být řádně registrováni a musí splňovat podmínky § 36 SŘ.
2. Všichni hráči musí mít lékařskou prohlídku a prohlášení o zdravotní způsobilosti na písemné požádání
předloží řídícímu orgánu, který v případě nedostatků je oprávněn postihnout oddíl pořádkovou pokutou viz SŘ §37.
3. V jednom mistrovském utkání může za jedno družstvo nastoupit maximálně 5 cizích státních příslušníků
mimo země EU.
4. Mládežnická družstva.
SŘ §33 stanovuje minimální počty mládežnických družstev (započítávají se i družstva sdružená)
a případné kompenzační poplatky pro kluby hrající soutěže mužů takto:

3 družstva
bez poplatku
2 družstva
bez poplatku
1 družstvo
bez poplatku

Krajský přebor
2 družstva
poplatek 30.000 Kč
I.A třída
1 družstvo
poplatek 20.000 Kč
I.B třída
0 družstev
poplatek 10.000 Kč

1 nebo 0 družstev
nelze soutěž hrát
0 družstev
nelze soutěž hrát

Případné kompenzační poplatky za chybějící mládež budou použity na mládežnické aktivity KKFS.
Stanovený počet mládežnických družstev je počtem mládežnických družstev v různých věkových
kategoriích.
5. Do soutěží KKFS soutěžního ročníku 2022/23 nemusí být zařazena družstva klubu, který neuhradil
do 30. 6. 2022 veškeré finanční pohledávky soutěžního ročníku 2021/22.
Článek 10 – Soupiska družstva dle § 10 SŘ
1. Potvrzením soupisky nepřejímá řídící orgán soutěže odpovědnost za nedostatky (porušení SŘ a RS) zaviněné
oddíly.
2. Každý hráč, uvedený na soupisce, musí nastoupit minimálně na jeden celý poločas v mistrovském utkání za
družstvo, na jehož soupisce je uveden. V případě nesplnění této povinnosti bude oddíl potrestán pokutou
ve výši 1000 Kč v soutěžích mužů a částkou 500 Kč v soutěžích mládeže za každého nečinného hráče (v
souladu se SŘ). Při řádném zdůvodnění nesplnění této povinnosti (písemně do 7 dnů po skončení příslušné
části soutěže) může řídící orgán soutěže ustoupit od udělení této pokuty.
3. Oddíl je povinen nejpozději do 7 dnů vyškrtnout prostřednictvím řídícího orgánu soutěže hráče ze soupisky
a nahradit hráčem jiným:
- při přestupu hráče do jiného oddílu
- při zrušení registrace hráče
- při zranění hráče
Tuto změnu provede řídící orgán soutěže v IS.
4. Soupiska družstva se vyhotovuje vždy k jednotlivé části soutěžního ročníku, a to vždy nejpozději 3 dny před
zahájením jednotlivé části soutěže „A“ družstva. Nesplnění této povinnosti bude potrestáno pořádkovou
pokutou ve výši 1.000 Kč.
Článek 11 – Doba hry
1.
2.
3.
4.
5.

Utkání mužů a dorostu
Utkání starších žáků
Utkání mladších žáků
Utkání starších přípravek
Utkání mladších přípravek

2 x 45 minut
2 x 35 minut
2 x 35 minut
4 x 17 minut (3-5 minut přestávka – dle Pravidel fotbalu malých forem)
4 x 15 minut (3-5 minut přestávka – dle Pravidel fotbalu malých forem)
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Poločasová přestávka nesmí (včetně odchodu a příchodu na hrací plochu) přesáhnout 15 minut.
V utkáních mládeže je povinná. Délku přestávky při utkání kontroluje R, DFA a kapitáni družstev.
Článek 12 – Střídání
Počet střídajících hráčů upravuje PŘÍLOHA č. 2 SŘ § 5.
1. V utkání dospělých je možno střídat – 5 hráčů ve třech přerušeních hry - poločasová přestávka se nepočítá
2. V utkáních mládeže je povoleno – opakované střídání.
3. Ve všech uvedených případech je počet hráčů stanoven bez ohledu na to, zda se jedná o brankáře nebo
hráče v poli.
Článek 13 – Povinnosti a práva pořadatele utkání
1.
2.
3.

Povinnosti pořadatele utkání vymezuje § 39 – 46 SŘ.
Povinnosti hostujícího družstva určuje § 47 SŘ.
Při organizování utkání se oddíly musí řídit dohodou a příslušnými pokyny dohodnutými mezi Policií ČR a
FAČR. Tato dohoda, pokyny a SŘ jsou podkladem pro vypracování Organizačního řádu pořadatelské služby,
který je nezbytný pro organizování utkání vzhledem k zajištění bezpečnosti diváků a ochraně hráčů, R, DFA
a zástupců FAČR.
Organizační řád pořadatelské služby musí být schválen řídícím orgánem soutěže a musí být na vyžádání
předložen k nahlédnutí R a DFA nebo kontrolnímu orgánu. Organizační řád pořadatelské služby, který předloží
pro každé hřiště zvlášť, musí především obsahovat:
• zabezpečení součinnosti policie
• počet a umístění pořadatelů
• povinnosti hlavního pořadatele
• povinnosti pořadatelů na jednotlivých stanovištích
• dodržování opatření o povolení vstupu do ohraničeného prostoru hřiště a označení všech osob v tomto
prostoru – viz SŘ
• zabezpečení odchodu hráčů a rozhodčích do kabin a to až do jejich odjezdu z prostoru stadionu, event.
na hranice obce
• zabezpečení pokynu rozhodčího při jeho upozornění na nevhodné chování na hráčských lavicích nebo
při přerušení utkání (např. pro vniknutí diváků na hrací plochu, při nesportovním chování diváků,
vhození předmětů apod.)
4. Pro soutěže KKFS je stanoven povinný minimální počet pořadatelů včetně hlavního pořadatele:
• při utkáních mužů – 1 ( hlavní pořadatel je plně zodpovědný za průběh utkání )
• při utkáních mládeže – 1 ( hlavní pořadatel je plně zodpovědný za průběh utkání )
Počet pořadatelů je plně v kompetenci HP, který má však za povinnost zabezpečit vše dle pravidel fotbalu a
soutěžního řádu. V případě porušení svých povinností a špatné pořadatelské služby se pořádají klub
vystavuje pokutě od řídícího orgánu soutěže a dále klub může být předán k projednání případu DK.
5. Povinnost pro kluby – při utkáních musí mít pořadatelé rozlišovací vesty, hlavní pořadatel musí být odlišen
od ostatních pořadatelů.
6. Hlavní pořadatel přejímá spoluodpovědnost za odchod družstev a rozhodčích z hrací plochy.
7. Organizátor utkání zabezpečí, že v areálu stadionu nebudou prodávány a distribuovány nápoje ve skle.
8. Organizátor utkání musí mít k dispozici nejméně 3 stejné míče, které předá před utkáním R ke kontrole,
dále formulář ZOU, píšťalku, červenou a žlutou kartu, hodinky, minci na losování a praporky pro AR či PR.
Musí poskytnout za účelem vyplnění zápisu o utkání nejpozději 30 minut před plánovaným začátkem utkání
výpočetní techniku s připojením k internetu v kabině rozhodčích.
9. Organizátor utkání je povinen nejdéle 10 min. před zahájením utkání předat R a DFA vytištěnou kopii ZOU.
10. Organizátor utkání zajistí zdravotní službu s potřebným vybavením pro první pomoc.
11. Pro hostující hráče, R či DFA je organizátor utkání povinen zajistit vhodné občerstvení odpovídající
hygienickým předpisům a aktuálnímu počasí.
12. Organizátor utkání je povinen v soutěžních utkáních dospělých zajistit pořadatele u laviček pro hráče
družstev, který v závěru 1. a 2. poločasu dle pokynů R oznámí pomocí čísel minimální nastavení doby hry.
Dále pomocí tabule na střídání oznamuje střídání hráčů obou družstev.
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13. Pořádající oddíl je povinen převzít odpovědnost za bezpečnost dopravních prostředků delegovaných R a
DFA. R a DFA musí splnit podmínku předání vozidla hlavnímu pořadateli (musí být přítomen na hřišti
nejméně 45 min před stanoveným začátkem utkání), a to ihned po svém příjezdu k utkání, kdy hlavní
pořadatel podpisem potvrdí převzetí vozidla R a DFA (formulář bude k dispozici u R či DFA). Pořadatel utkání
je povinen vymezit místo pro bezpečné parkování těchto vozidel.
Článek 14 - Systém soutěží a hodnocení výsledků v soutěžích
1. Veškerá mistrovská utkání soutěží mužů, dorostu a přípravek se odehrají systémem každý s každým
dvoukolově dle rozlosování.
2. Krajský přebor starších a mladších žáků a také Krajská soutěž mladších žáků se odehrají systémem každý s
každým čtyřkolově dle rozlosování.
3. Mistrovské soutěže mladších žáků a obou kategorií přípravek se hrají dle Pravidel fotbalu malých forem –
viz příloha, kde je k dispozici „výtah“ z těchto pravidel.
4. Hodnocení výsledků se řídí ustanovením § 14 SŘ.
Článek 15 – Protest a odvolání
Každý členský klub je oprávněn dle SŘ § 62 podat cestou IS protest za podmínek stanovených Procesním řádem,
který podléhá poplatku.
Protest lze podat od 12. hodiny dne následujícího po dni, v němž se utkání konalo, a to ve lhůtě 24 hodin.
Protest musí být konkrétní a musí splňovat náležitosti ustanovení § 26 Procesního řádu.
Odvolání se dle Stanov zasílá ORK KKFS.
Článek 16 – Doprava k utkáním
Za schválený dopravní prostředek se považují běžné veřejné prostředky, vlastní autobusy nebo autobusy jiných
registrovaných provozovatelů. Případné nedostavení se k utkání nebo opožděný nástup k utkání řeší řídící orgán
soutěže na své nejbližší schůzi dle § 47 a § 49 SŘ.
Článek 17 – Nemistrovské soutěže a přátelská utkání
Řídí se ustanovením § 43 SŘ. Nesmí být narušeny termíny mistrovských a pohárových utkání.
Veškerá přátelská utkání klubů KKFS musí být nahlášena řídícímu orgánu soutěže a musí z nich být vyhotoven
zápis o utkání. Zápis o utkání je delegovaný rozhodčí povinen uschovat a na žádost řídícího orgánu či odborných
komisí ho neprodleně doručit na sekretariát KKFS k dalšímu zpracování. V případě, že utkání řídí oddílový
rozhodčí je za doručení zápisu odpovědný domácí oddíl.
V zápasech mohou startovat pouze hráči registrovaní v daném klubu a případně hráči, u kterých má klub
k dispozici podepsané prohlášení mateřského oddílu o možném nastoupení k utkání (v případě zapůjčení od
jiného klubu na zkoušku).
V případě porušení tohoto nařízení bude řešeno jako disciplinární přečin a bude zahájeno disciplinární řízení.
Článek 18 – Postupy a sestupy
Postupy a sestupy z jednotlivých soutěží se řídí ustanovením § 18 – 21 SŘ a dále RS.
Celkový počet postupujících a sestupujících družstev je závislý na počtu sestupujících družstev z vyšší soutěže a
celkového počtu postupujících družstev z nižší soutěže.
V případě, že nebude odehrán kompletní soutěžní ročník 2022/23 postupuje se dle přílohy číslo 6 Soutěžního
řádu FAČR !!!

POSTUPY
1. Z krajského přeboru mužů ročníku 2022/23 postoupí do divize družstvo, které se umístí na 1. místě.
2. Vítěz I. A třídy a družstvo umístěné na 2. místě mají zajištěn postup do krajského přeboru.
3. Vítěz I. B třídy a družstvo umístěné na 2. místě mají zajištěn postup do I. A třídy.
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SESTUPY
1. Poslední družstvo všech soutěží nebo jejich skupin (včetně mládežnických) sestupuje do nižší soutěže.
2. Pokud bude družstvo ze soutěže vyloučeno, nebo ze soutěže vystoupí, případně do stejné soutěže sestoupí
jeho A družstvo, považuje se toto družstvo za prvé sestupující.
3. Počty postupujících a sestupujících družstev vycházejí z následujícího orientačního klíče:

A. SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH
Krajský přebor:
Současný počet klubů
Sestup z vyšších soutěží
Postup do divize
Sestup z KPM
Postup z I.A
Nový počet klubů

14
+0
-1
-1
+2
14

14
+0
-0
-2
+2
14

14
+1
-1
-2
+2
14

14
+1
-0
-3
+2
14

14
+2
-1
-3
+2
14

I. A třída:
Současný počet klubů
Sestup z vyšších soutěží
Postup do KPM
Sestup z I.A
Postup z I.B
Nový počet klubů

14
+1
-2
-1
+2
14

14
+2
-2
-2
+2
14

14
+3
-2
-3
+2
14

14
+4
-2
-4
+2
14

14
+5
-2
-5
+2
14

I. B třída:
Současný počet klubů
Sestup z vyšších soutěží
Postup do I.A
Sestup z I.B
Postup z OFS
Nový počet klubů

14
+1
-2
-2
+3
14

14
+2
-2
-3
+3
14

14
+3
-2
-4
+3
14

14
+4
-2
-5
+3
14

14
+5
-2
-6
+3
14

14
+2
-0
-4
+2
14

14
+3
-1
-4
+2
14

14
+3
-0
-5
+2
14

Poznámky:
Pro všechny soutěže mužů platí ustanovení, že pokud nebude některé družstvo chtít postoupit do vyšší soutěže,
tak musí zákonitě místo něj sestoupit jedno družstvo navíc oproti plánovanému počtu.
B. SOUTĚŽE MLÁDEŽE
KP dorostu:
Vítěz soutěže může postoupit do celostátní soutěže SpSM pouze v případě, bude-li schopen splnit licenční
podmínky pro danou soutěž.
Z KS dorostu nikdo nesestupuje.
KP žáků:
Vítěz soutěže může postoupit do celostátní soutěže SpSM pouze v případě, bude-li schopen splnit licenční
podmínky pro danou soutěž. O pořadí pro postup do vyšší soutěže a sestup do nižší soutěže rozhoduje tabulka
kategorie starších žáků.
Nikdo nesestupuje.
Článek 19 – Tituly a ceny
Vítězná družstva všech skupin i věkových kategorií obdrží cenu a případně i odměnu pro vítěze. V případě, že
vítězné družstvo odmítne postoupit do vyšší soutěže, bude odměna vyplacena družstvu, které postoupí mimo
pořadí. V případě, že nebude chtít postoupit žádné družstvo, odměna se nevyplácí.
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Článek 20 – Rozhodčí, asistent rozhodčího
1. Rozhodčí deleguje k jednotlivým utkáním KR v souladu s elektronickým informačním systémem. Vždy platí
poslední delegace.
2. R náleží odměna za řízení utkání dle sazebníků FAČR.
3. Na neobsazená místa AR I. B třídy dospělých a mládeže deleguje asistenty rozhodčích příslušná KR OFS.
4. V případě, že dojde k odložení utkání I. B třídy, na které byl delegován asistent rozhodčího z příslušného
OFS, pak se tato delegace rozhodčímu delegovanému OFS automaticky ruší. Delegaci celé trojice rozhodčích
provede KR KKFS.
5. V případě, že dojde k odložení mistrovského nebo pohárového utkání, platí pro všechny zúčastněné
rozhodčí (s výjimkou rozhodčích delegovaných k utkání z příslušného OFS) delegace i na náhradní termín.
Nemůže-li příslušný rozhodčí nebo asistent utkání v náhradním termínu řídit, oznámí tuto skutečnost
neprodleně vedoucímu obsazovacího úseku KR KKFS.
6. Delegovaný rozhodčí je povinen se dostavit k utkání nejpozději 45 minut před plánovaným začátkem utkání.
Další práva a povinnosti – § 51, § 57 – 61 SŘ.
7. Rozhodčí jsou povinni zaznamenat do ZoU všechny předepsané náležitosti, vyplývající z předpisů FAČR pro
elektronické vyplňování zápisů o utkání.
8. Rozhodčí jsou povinni řídit jednotlivá utkání v souladu s aktuálním zněním Pravidel fotbalu a dalšími
normami obsaženými v předpisech FAČR vždy dle posledního znění těchto předpisů.
9. Na vyžádání pořadatele utkání je rozhodčí povinen se prokázat vytištěným výpisem 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.
10. Rozhodčí provede při každém zápase fyzickou kontrolu účasti na zápase trenéra, který je uveden v ZoU
(trenéři budou předkládat průkaz trenéra). Pokud trenér nebude fyzicky přítomen na utkání, rozhodčí toto
zaznamená do zprávy rozhodčího pro odbornou komisi – STK a klubu bude udělena pokuta 2.000 Kč.
Článek 21 – Delegáti asociace a dohlížecí orgány
1. Delegovaný delegát je povinen se dostavit k utkání nejpozději 45 min. před stanoveným začátkem a
představit se pořadateli utkání a R. Na vyžádání je povinen prokázat svou totožnost vytištěným výpisem
karty delegáta z elektronického informačního systému. Vytištěný výpis opravňuje delegáta k volnému
vstupu na utkání pořádaná v rámci té soutěže, pro jejíž řízení je zařazen na nominační listině delegátů.
2. DFA deleguje KR KKFS prostřednictvím elektronického informačního systému. Ve zvláštních případech může
být delegace oznámena i telefonicky.
3. DFA se řídí § 52 SŘ.
4. DFA náleží odměna dle sazebníku FAČR.
5. Zprávy DFA musí být vloženy do IS k danému utkání včetně případných příloh nejpozději do 48 hodin po
utkání.
6. Pokud je zpráva DFA podkladem pro disciplinární či jiné řízení, je DFA povinen ji vložit do IS první pracovní
den po utkání, do 24:00 hodin.
7. Jako součást disciplinárního opatření DK může FAČR vyslat na utkání dohlížecí orgán na náklady provinivšího
se oddílu.
Článek 22 – Kvalifikace trenérů
1. V zájmu zachování odpovídající úrovně tréninkového procesu a kvality soutěží, musí být funkce trenérů
družstev zařazených do soutěží KKFS obsazeny následovně:
-

družstva mužů:

trenér licence B – pro všechny soutěže
(pro soutěžní ročník 2022/23 je povolena výjimka statut trenéra licence
C, a to u družstev, která postoupila z OFS)

-

družstva mládeže:

trenér licence B – krajský přebor
(pro soutěžní ročník 2022/23 je povolena výjimka statut trenéra licence
C, a to u družstev hrající soutěže – KSD, KSMŽ a soutěže přípravek)
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2. Oddíl je povinen uvést jméno a příjmení trenéra a jeho platnou licenci v Přihlášce do soutěže. Oddíl je
rovněž povinen oznámit STK každou změnu trenéra u příslušného družstva v rámci soutěžního ročníku, a to
bezodkladně.
3. Trenér uvedený v Přihlášce do soutěže, příp. jeho nástupce, jehož jméno a licenci oddíl oznámil v průběhu
soutěžního ročníku řídícímu orgánu soutěže, je povinen pokud mu v tom nebrání disciplinární trest být
uveden v ZOU a být přítomen na lavičce náhradníků a funkcionářů družstva během utkání. Pokud nemůže
být trenér utkání přítomen, nesmí být uveden v ZOU. Zastupovat trenéra, který nemůže být utkání
přítomen, smí jen jiný trenér oddílu, který je držitelem platné licence pro příslušnou soutěž, a který splní i
další povinnosti dle tohoto odstavce.
4. Oddílu, jehož družstvo nenastoupí v rámci celého soutěžního ročníku alespoň v 50 % mistrovských utkání
s trenérem (s platnou licencí pro příslušnou soutěž) bude uložena pokuta ve výši 2.500 Kč.
5. Nesplnění podmínky požadované licence u trenéra uvedeného na Přihlášce do soutěže a následně
uvedeným v ZOU podléhá správnímu poplatku ve výši 5.000 Kč. Dočasnou výjimku uděluje pouze VV KKFS
na základě žádosti oddílu. Výjimka je udělována jen do termínu konání nejbližšího školení trenérů
požadované licence. Toto opatření se obdobně vztahuje i na trenéra, kterého oddíl na základě změny
oznámí STK jako náhradu u příslušného družstva a tento trenér nevlastní požadovanou licenci pro danou
soutěž.
Článek 23 – Reprezentace, mezinárodní styk a turnaje
1. Fotbalové kluby jsou povinny uvolňovat hráče pro reprezentační účely v souladu s čl. 55 Stanov FIFA a Řádu
upřesňující Statut a přestupy hráčů fotbalu a podle Směrnice VV FAČR k zabezpečení státní reprezentace.
2. Oddíly jsou povinny uvolňovat hráče pro reprezentační účely všech výběrů, vč. výběrů KKFS a OFS. Z důvodu
plnění reprezentačních povinností v těchto výběrech, povolí STK přeložení utkání (bez správního poplatku),
jsou-li k němu nominováni nejméně 2 hráči družstva, které žádá o přeložení. Oddíly jsou povinny uvolňovat
hráče na reprezentační srazy. V případě neuvolnění hráče oddílem, bude proti oddílu postupováno dle
disciplinárního řádu. V případě neomluvené neúčasti hráče bude následovat disciplinární postih hráče,
popř. oddílu.
Nominovaný hráč, který se omluvil z důvodu zranění nebo onemocnění, nesmí nastoupit během
následujících 7 kalendářních dní k žádnému utkání. V případě nastoupení bude hráč i oddíl předán DK.
Článek 24 – Pořizování videozáznamu
1. Pořizování přímých přenosů nebo videozáznamů není v první polovině soutěžního ročníku 2022/23
povinné. Oddílům ve všech soutěžích mužů (zejména KP) se ale doporučuje.
2. Výkonný výbor KKFS se otázkou pořizování videozáznamů bude na svých jednáních zabývat a může se stát,
že na druhou část soutěžního ročníku 2022/23 bude nařízena povinnost natáčet domácí utkání svého týmu.
V takovém případě bude čl. 24 RMS rozhodnutím VV aktualizován.
Článek 25 – Ošetřování hráče na hrací ploše
Hráč, který je na pokyn rozhodčího ošetřován, musí v každém případě po ošetření opustit hrací plochu a vrátit
do hry se smí nejdříve po uplynutí tří minut od jejího opětovného navázání – v závislosti na změnách a doplňcích
PF.
Článek 26 – Více družstev jednoho klubu v soutěži
Pokud dojde k situaci, že řídící orgán soutěže schválí start více družstev jednoho klubu v jedné soutěži, je tento
klub povinen vyhotovit seznam hráčů pro každé z družstev a předložit je řídícímu orgánu před zahájením
soutěže. Tyto seznamy lze kdykoliv doplňovat, ale není možné, aby některý z hráčů figuroval na seznamu více,
než jednoho z družstev. Do hry za dané družstvo mohou zasáhnout jen hráči, uvedení na seznamu tohoto
družstva.
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Článek 27 – Sdružený start družstev
V soutěžích mužů i mládeže Karlovarského KFS je povolen sdružený start družstev za těchto podmínek:
1.
2.

3.

4.

Jedná se o start hráčů nejvýše dvou klubů za jedno družstvo.
Aby mělo sdružené družstvo sportovní význam, řídící orgán stanovuje minimální počet hráčů toho
„menšího“ klubu na 5 (musí být v databázi hráčů v evidenci menšího klubu). Řídící orgán nevyžaduje žádné
soupisky a ani seznamy hráčů. Kontrolu bude provádět průběžně. Seznamy hráčů je zapotřebí předložit
pouze tehdy, když některý z klubů, který se spojil, bude mít v jedné věkové kategorii více družstev (hráč,
který nastoupí za sdružené družstvo, již nesmí nastoupit za jiné družstvo stejné kategorie).
Řídící orgán přijme sdružené družstvo do soutěže na základě podání přihlášky do soutěže, kde pro řídící
orgán je partnerem družstvo uvedené na první pozici. Do 20.8.2022 musí být na řídící orgán doručena
podepsaná smlouva o vytvoření společného družstva mládeže.
Nastoupit za sdružené družstvo mohou všichni hráči, kteří jsou k datu utkání řádně zaregistrováni za jeden
nebo druhý klub sdruženého družstva.

II. POHÁR FAČR – krajský pohár
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pohár FAČR – krajský pohár doplňuje mistrovské soutěže dospělých a je kvalifikační soutěží pro účast
oddílů v Poháru FAČR. Řídí jej STK KKFS a kluby se do něj přihlašují dobrovolně na základě přihlášky.
Utkání poháru se hrají vylučovacím způsobem jednokolově, na základě losu provedeném STK KKFS.
O vítězi rozhoduje jednokolové finále.
Všechna utkání se hrají podle PF, SŘ a ostatních platných předpisů FAČR, nejsou-li se zřetelem ke
zvláštnosti pohárové soutěže upraveny tímto RS jinak.
Skončí-li pohárové utkání v normální hrací době 2x45 minut nerozhodně, určí vítěze utkání kopy ze značky
pokutového kopu dle PF Přílohy A – bez prodloužení.
V případě, že se nepřihlásí dostatečný počet klubů, krajský pohár se neuskuteční. Za této situace bude
případným postupujícím do předkola Poháru FAČR klub, který se umístí na 2. místě v KPM.

III. JINÁ OPATŘENÍ K ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ
Článek 28 – Upřesnění některých povinností oddílů
1. Hostující družstvo v soutěžích mužů musí respektovat barvu dresů domácího oddílu. Barevné kombinace
dresů jsou uvedeny v Adresáři klubů, který je součástí tohoto RMS. Družstva musí nastoupit k utkání
v dresech a stulpnách odlišné barvy tak, aby podle pokynů R byla zajištěna dobrá rozlišitelnost hráčů obou
družstev (vč. brankářů) a R. Nerespektování tohoto ustanovení trestá řídící orgán soutěže pořádkovou
pokutou ve výši 1.500 Kč. Dresy musí být opatřeny dobře viditelnými čísly, která jsou v souladu s očíslováním
hráčů v ZOU. Hráči v základní sestavě mohou nastupovat s čísly 1 – 99, přičemž číslo 1 může mít pouze
brankář.
2. Kapitán, VD a trenér odpovídají za to, že vyloučený hráč ihned opustí hrací plochu a odejde do kabin.
Vyloučený hráč nesmí zůstat na lavičce.
3. Domácí oddíl je povinen zajistit a používat při střídání tabuli s čísly, obsluhu zabezpečuje určený člen
pořadatelské služby, který je mezi lavičkami pro příslušníky družstev.
4. Součástí hodnocení soutěží jsou aktivy (především losovací), které svolává STK, a kterých se oddíly povinně
účastní na vlastní náklady. Případná neúčast oddílu na losovacím aktivu má za následek udělení pokuty ve
výši 1.500 Kč. Pokud má klub, který se nedostavil na losovací aktiv v soutěži pouze družstva mládeže, pokuta
činí 750 Kč.
5. Pro komunikaci s jednotlivými komisemi KKFS může oddíl využívat i elektronickou poštu. Za právoplatně
podepsané a ověřené bude sekretariát KKFS považovat pouze ty zprávy, které budou na el. adresu KKFS
doručeny ze schránek el. pošty ohlášených oddílem v přihlášce do soutěží (tzv. klubová schránka el. pošty).
V případě změny adresy, musí být tato co nejdříve ohlášena STK a následně bude změna uvedena v úředních
zprávách. Oddílová schránka el. pošty je součástí Adresáře oddílů a jen tato bude považována všemi
účastníky soutěží a KKFS za závaznou. Nepřečtení či nevyzvednutí doručené zprávy či úřední zprávy
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z oddílové schránky el. pošty pověřenou a oprávněnou osobou a předání jejího obsahu odpovědným
osobám nemá odvolací účinek a oddíl si tuto náležitost musí zajistit vhodným způsobem dle vlastního
opatření. Za případné zneužití oddílové schránky el. pošty nepovolanou osobou (odeslání zprávy) nenese
KKFS žádnou odpovědnost.
6. V případě dopingové kontroly jsou oddíly povinny řídit se pokyny dopingového komisaře, který se prokáže
platným průkazem a vytvořit přiměřené podmínky k jeho práci.
7. S ohledem na ustanovení odst. 5 čl. 27 mají oddíly možnost posílat svá vyjádření, dohody či žádosti pro
jednotlivé komise KKFS z nahlášených oddílových schránek el. pošty. V případě vyžádaného a potřebného
souhlasu dvou a více oddílů bude sekretariát KKFS považovat samostatná vyjádření či souhlas oddílů takto
doručených za dostačující a jednotlivá vyjádření (souhlas či nesouhlas) si sekretář tzv. „spáruje“ sám. Za
řádné a včasné doručení všech potřebných souhlasných (nesouhlasných) stanovisek odpovídá oddíl, který
žádá, a který si musí odeslání takových vyjádření dohodnout předem se zástupcem oddílu z jeho příslušné
oddílové schránky el. pošty.
Oddílům se doporučuje odesílat všechny zprávy z oddílové schránky el. pošty ostatním účastníkům soutěží
či KKFS vždy s vyžádaným automatickým potvrzením doručení a následného přečtení.
Žádosti a vyjádření musí být el. poštou zasílána na předepsaných a řádně vyplněných formulářích.
V případech, kdy je výhradně osobní přítomnost účastníka utkání na jednání komise DK, STK či KR určena
SŘ FAČR, RS nebo úředními zprávami, nelze zprávu z oddílové schránky el. pošty s vyjádřením takové osoby
považovat za dostačující a vůči oddílu nebo takové osobě může být postupováno v souladu s Disciplinárním
řádem se všemi následnými důsledky.

IV. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ
Článek 29 – Působnost DK KKFS
1. Disciplinární komise KKFS projednává disciplinární přečiny, k nimž došlo v rámci anebo v souvislosti se
soutěžemi řízenými KKFS. V souladu s DŘ projednává DK i disciplinární přečiny R a DFA zařazených na
nominačních listinách soutěží KKFS.
2. Pravomoc DK KKFS se v průběhu soutěžního ročníku 2021/22 vztahuje na všechny účastníky soutěží, a to i
na vítěze krajského přeboru a družstva sestupující do okresních fotbalových soutěží a to až do termínu
30. června 2022.
Článek 30 – Sazebník poplatků
1.

Poplatky za projednání disciplinárního řízení a odvolání jsou /uvedeno v Kč/:
Soutěž

KP mužů
Ostatní soutěže mužů
Soutěže mládeže

Výše poplatku za
projednání

Výše poplatku za podání
odvolání

Výše poplatku za
odůvodnění rozhodnutí

300
200
100

3.000
2.000
1.000

1.500
1.000
500

2. V případě, že hráč bude vyloučen v utkání po obdržení ŽK + 2ŽK = ČK, může si oddíl vybrat ze dvou způsobů
projednání přestupku:
a) Oddíl uhradí přes sběrnou fakturu poplatek ve výši:
500 Kč v soutěži KP mužů + poplatek za projednání.
400 Kč u ostatních soutěží mužů + poplatek za projednání.
300 Kč v soutěžích mládeže + poplatek za projednání.
V tomto případě se hráč považuje jako netrestaný a může bez jakýchkoliv dalších podmínek
nastoupit k dalšímu soutěžnímu utkání. Tento způsob je možný pouze v případě, že hráč není v době
vyloučení po (ŽK + 2ŽK = ČK) v podmíněném zastavení činnosti za jiný přestupek. Využití tohoto
způsobu projednání je možné pouze ve třech případech v jednom soutěžním ročníku u téhož
hráče. Po vyčerpání třech možných případů bude daný hráč vždy projednáván DK.
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b) Přestupek hráče bude projednán DK běžným způsobem a hráči je stanoven trest dle sazebníku
trestů.
3. Oddíly, hráči, funkcionáři, R a DFA budou informováni o disciplinárním opatření bez zbytečného odkladu po
jeho vydání účastníkům řízení, a to doručením dle § 74 tohoto řádu (prostřednictvím Úřední desky, kdy se
považuje za doručenou dnem následujícím po dni uveřejnění). Při uložení nepodmíněného trestu je oddíl
zodpovědný za to, že hráč v době trestu nebude nominován k soutěžnímu utkání za žádné družstvo.
4. Při podání odvolání proti rozhodnutí DK se postupuje podle § 104 – 108 DŘ FAČR.
5. Při žádostech o změně trestu se postupuje podle § 39 – 41 DŘ FAČR.
Článek 31 – Závěrečné ustanovení
Disciplinární řád byl schválen Výkonným výborem FAČR.

V. HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI
Článek 32 – Souhrn pokut, poplatků, odměn
1. Mistrovská utkání hrají družstva na své náklady. Nezbytné sportovně technické výdaje (zejména náklady na
R, DFA, občerstvení pro hostující družstvo, pořadatele apod.) hradí pořádající oddíl.
2. Nedostaví-li se družstvo hostů k utkání ani v průběhu čekací doby, je povinno uhradit organizátoru utkání
paušální částku náhrady nákladů spojených s přípravou utkání ve výši:
• Soutěže dospělých
3.000 Kč
• Soutěže mládeže
1.500 Kč
3. Při vystoupení družstva ze soutěže bude oddílu na sběrnou fakturu zadána pokuta za odstoupení z příslušné
soutěže ve výši:
• KPM
50.000 Kč
• 1.A a 1.B třída
25.000 Kč
• Družstva mládeže
15.000 Kč
4. Pro soutěžní ročník 2022/23 se stanovují tyto částky startovného:
• KPM
6.000 Kč
• I. A třída
5.000 Kč
• I. B třída
4.000 Kč
• soutěže dorostu
1.000 Kč
• soutěže žáků
500 Kč
• soutěže přípravek
500 Kč
5. Poplatek v případě zařazení družstva do vyšší soutěže mimo pořadí dle konečného umístění:
• KPM
20.000 Kč
• I. A třída
15.000 Kč
• I. B třída
10.000 Kč
6. Mimořádná pokuta v případě odhlášení družstva po rozlosování soutěže a před jejím zahájením:
• KPM
20.000 Kč
• I. A třída
15.000 Kč
• I. B třída
10.000 Kč
• Dorost + žáci
8.000 Kč
• Pohár FAČR – muži
3.000 Kč
• Přípravky
2.000 Kč
7. Pokuta za nenastoupení k soutěžnímu utkání:
• muži
5.000 Kč
• mládež
2.500 Kč
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8. Pokuta za předčasně ukončené soutěžní utkání z důvodu malého počtu hráčů:
• muži
3.000 Kč
• mládež
1.500 Kč
9. Pokuta při nezaznamenání dohody oddílů prostřednictvím R do ZoU:
• muži
1.000 Kč (pro každý oddíl)
• mládež
500 Kč (pro každý oddíl)
10. Poplatek za udělení výjimky z náležitostí hřišť:
• až do výše
1.000 Kč
11. Pokuta za nesplnění nedostatků náležitostí hřiště:
• až do výše
2.500 Kč
12. Nedostatečně označená pořadatelská služba
• až do výše
1.500 Kč
13. Odměna za vítězství družstev v jednotlivých kategoriích:
• KP dospělých
10.000 Kč
• I A třída
7.000 Kč
• I. B třída
5.000 Kč
• KP dorostu
7.000 Kč
• KP žáků - starší
7.000 Kč
mladší
5.000 Kč
• KS dorostu
3.000 Kč
• Pohár FAČR dospělých
8.000 Kč
• Finalista Poháru FAČR dospělých 4.000 Kč
14. Poplatky za změny termínu nebo hřiště
• změna vložená do IS více než 16 dní před výkopem
• změna vložená do IS 8 - 16 dní před výkopem
• změna vložená do IS méně než 8 dní před výkopem
• u mládeže jsou poplatky v poloviční výši
15. Poplatek za změnu barev dresů na domácí utkání v průběhu sezóny
• paušálně

200 Kč
400 Kč
600 Kč

500 Kč

Při porušení fotbalových norem může řídící orgán uložit další peněžitá plnění v souladu s § 7 SŘ FAČR.
Článek 33 – Vstupné a vstupenky
1. Výši vstupného, jakož i ceny zlevněných a permanentních vstupenek stanoví pořádající oddíl.
2. Volný vstup:
I.
Volný vstup bez nároku na sedadlo mají:
a) hráči nominovaní k utkání /vč. předzápasu či pozápasu/
b) trenéři, R, DFA a sportovně techničtí pracovníci zabezpečující utkání /resp. předzápas či pozápasu/
II. Volný vstup na vyhrazená a řádně označená sedadla mají:
a) akreditovaní novináři, rozhlasoví a televizní pracovníci
b) DFA, který je delegován na dané utkání
c) vedení hostujícího družstva do max. počtu 5 míst
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Článek 34 – Odměňování rozhodčích
1. R jsou za řízení utkání odměňováni dle sazebníku, uvedeného v Řádu rozhodčích a delegátů FAČR. Aktuální
sazebník je také součástí tohoto Rozpisu mistrovských soutěží.
2. Rozhoduje-li R přátelské, přípravné nebo mezinárodní utkání, v němž se utkávají soupeři různých kategorií
(věkových i výkonnostních), náleží mu odměna dle kategorie družstva pořádajícího.
3. Odměna R na turnaji musí být uvedena v propozicích turnaje v rozpětí částek uvedených v sazebníku dle
úrovně kategorií zúčastněných družstev.
Článek 35 – Odměňování delegátů
DFA náleží odměna při mistrovských utkáních dle sazebníku, uvedeného v Řádu rozhodčích a delegátů FAČR.
Článek 36 – Náhrady rozhodčím a delegátům
Dopravné se proplácí sběrnou fakturou:
a) na základě předložených prvotních dokladů ve výši skutečných výdajů
b) při použití silničního motorového vozidla ve výši 5,00 Kč za ujetý km z místa trvalého bydliště do místa
konání utkání a zpět nejkratším směrem

Článek 37 – Společná a závěrečná ustanovení
1. V případě, že se utkání neuskuteční, obdrží R, AR a DFA pouze cestovné, nikoli odměny dle sazebníku.
2. Pokud není dohodnuto s R jinak, odpovídá za obsazení PR při neúčasti delegovaných AR pořádající oddíl. PR
nemají nárok na odměnu ani náhrady dle sazebníku či obecně platných předpisů.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento RS je nedílnou součástí SŘ FAČR platného pro soutěžní ročník 2022/23 ve znění změn a dodatků
uveřejňovaných v úředních zprávách a byl schválen na jednání VV KKFS dne 30. července 2022.

Hányš Martin, v.r.
předseda
Sportovně technická komise KKFS

Mgr. Tomáš PROVAZNÍK, v.r.
předseda VV
Karlovarského KFS

Rozpis je určen:
Všem oddílům v působnosti KKFS, všem okresním fotbalovým svazům, členům VV KKFS, jeho řídícím komisím,
rozhodčím a delegátům.

Přílohy:
1. Rozlosování krajských soutěží 2022/23 – losovací čísla a výkopy družstev
2. Adresář fotbalových svazů
3. Adresář oddílů hrajících krajské soutěže
4. Zjednodušená pravidla pro utkání mladších žáků, starších a mladších přípravek – samostatná příloha
5. Sazebník odměn rozhodčích a delegátů
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Losovací čísla a výkopy družstev
krajských soutěží 2022/23

A1A Krajský přebor mužů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

FK Nejdek
TJ Karlovy Vary – Dvory
TJ Lomnice
Sokol Citice
Lokomotiva Karlovy Vary
Spartak Chodov
FC Slavia Karlovy Vary B
Olympie Hroznětín
Baník Královské Poříčí
Sportovní klub Toužim
Baník Union Nové Sedlo
Fotbalový klub Nová Role
Baník Vintířov
Fotbalový klub Ostrov

sobota ÚZ
sobota 10:30
sobota ÚZ
sobota ÚZ
sobota 10:15
sobota ÚZ
hlášenky
sobota ÚZ
sobota ÚZ
neděle ÚZ
sobota 14:00
sobota ÚZ
sobota ÚZ
sobota ÚZ

A2A I.A třída
1. Sportovní klub Kraslice
2. Sokol Chyše
3. Hvězda Cheb B
4. Viktoria Mariánské Lázně B
5. Sokol Žlutice
6. FC Cheb
7. Rozvoj Trstěnice
8. FK Baník Sokolov B
9. FK Olympie Březová B
10. Baník Pila
11. FK Skalná
12. FC Františkovy Lázně
13. Fotbalový klub Loket
14. Fotbalový klub Ostrov B

neděle 3 hod. před ÚZ
sobota ÚZ
neděle 17:00
sobota 14:00
sobota 3 hod. před ÚZ
sobota 10:00
sobota ÚZ
neděle ÚZ
neděle 10:30
sobota ÚZ
sobota 10:30
sobota 10:00
neděle 15:00
neděle ÚZ
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A3A I.B třída
1. Jiskra Aš/Jiskra Hazlov
2. Baník Královské Poříčí B
3. TJ Hranice
4. Slavoj Kynšperk
5. KSNP Sedlec
6. Sokol Dolní Žandov
7. Baník Bukovany
8. Ajax Kolová
9. Sportovní klub Dolní Rychnov
10. Sokol Lipová
11. Jiskra Plesná
12. Sokol Teplá
13. Jiskra Březová
14. Baník Svatava

sobota 3 hod. před ÚZ
neděle ÚZ
sobota 3 hod. před ÚZ
sobota 10:30
sobota ÚZ
sobota 3 hod. před ÚZ
neděle 3 hod. před ÚZ
neděle 10:30
sobota 3 hod. před ÚZ
neděle 10:30
sobota ÚZ
sobota 3 hod. před ÚZ
sobota 3 hod. před ÚZ
neděle 3 hod. před ÚZ

C1A Krajský přebor dorostu
1. FK Baník Sokolov „B“
2. SK D.Rychnov/Olympie Březová
3. SK Toužim
4. Viktoria Mariánské Lázně
5. FC Cheb
6. KSNP Sedlec
7. Baník Svatava
8. volné číslo
9. Spartak Horní Slavkov
10. FK Hvězda Cheb
11. FK Tatran Kadaň
12. Fotbalový klub Ostrov

hlášenky
hlášenky
hlášenky
hlášenky
sobota 13:00
sobota 3 hod. před ÚZ mužů
sobota 10:30
sobota 12:30
hlášenky
hlášenky
hlášenky

C2A Krajská soutěž dorostu
1. FK Merklín/RZ Abertamy
2. Sokol Chyše/Sokol Žlutice
3. TJ Luby/Jiskra Aš
4. Baník Svatava „B“
5. FK Bochov/Slavoj Bečov
6. Sokol Stará Voda
7. Olympie Březová/Kynšperk
8. FK Nejdek/FK Nová Role
9. volné číslo
10. TJ Lomnice/Baník Habartov
11. Sokol Teplá
12. FC Františkovy Lázně
13. Sokol Dolní Žandov
14. Loko K.Vary/Čechie Dalovice

neděle 14:00
neděle 10:30
sobota 10:15
hlášenky
hlášenky
hlášenky
hlášenky
sobota 10:30
sobota 10:00
sobota 10:00
neděle 10:00
sobota 10:30
sobota 16:30
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E1A + F1A Krajský přebor žáků – starší + mladší
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jiskra Aš
Viktoria Mariánské Lázně
FC Cheb/FK Skalná
FK Hvězda Cheb *
KSNP Sedlec
Fotbalový klub Ostrov

neděle 11:45 + 10:00
hlášenky
neděle 10:00 + 11:45
hlášenky
hlášenky
hlášenky

Pozn. Hvězda Cheb bude hrát soutěž mladších žáků společně s družstvem Frant.Lázní

F2A Krajská soutěž mladších žáků
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jiskra Aš B
DDM Stará Role
Sokol L.Kynžvart/Sokol Drmoul
Spartak Horní Slavkov
FK Baník Sokolov B
Fotbalový klub Ostrov B

pátek 17:00
pátek 17:00
pátek 17:00
pondělí 17:00
hlášenky
pátek 17:00

G1A Krajský přebor starších přípravek
1. TJ Sokol Hájek Junior
2. FK Tatran Kadaň
3. Jiskra Aš
4. FK Hvězda Cheb
5. Fotbalový klub Ostrov
6. FC Cheb
7. FK Baník Sokolov
8. Slavia Karlovy Vary
9. Viktoria Mariánské Lázně
10. FK Baník Sokolov – dívky

hlášenky
hlášenky
sobota 10:00
hlášenky
hlášenky
neděle 15:30
hlášenky
hlášenky
hlášenky
hlášenky

H1A Krajský přebor mladších přípravek
1. Slavia Karlovy Vary
2. FK Tatran Kadaň
3. Jiskra Aš/TJ Hranice
4. Viktoria Mariánské Lázně
5. FK Baník Sokolov
6. Fotbalový klub Ostrov
7. FC Cheb
8. FK Baník Sokolov „B“
9. FK Hvězda Cheb
10. FK Baník Sokolov - dívky
11. volné číslo
12. Slavia Karlovy Vary „B“

hlášenky
hlášenky
sobota 11:45
hlášenky
hlášenky
hlášenky
neděle 14:00
hlášenky
hlášenky
hlášenky
hlášenky
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ADRESÁŘ FOTBALOVÝCH SVAZŮ
FAČR PRAHA

Atletická 2474/8
169 00 Praha 6 - Strahov

ŘÍDÍCÍ KOMISE FAČR
PRO ČECHY

Atletická 2474/8
169 00 Praha 6 - Strahov

PRAŽSKÝ
FOTBALOVÝ SVAZ

Široká 56/10
110 00 Praha 1

STŘEDOČESKÝ KRAJSKÝ
FOTBALOVÝ SVAZ

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov

JIHOČESKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ
SVAZ

Skuherského 14
370 01 České Budějovice

233 029 111 (ústředna)
233 029 122 (registrace)
facr@fotbal.cz
736 479 699
andel@fotbal.cz
605 700 040
606 425 325
pfs@fotbalpraha.cz
775 390 224
info@skfs.cz
777 268 714

navratil@fotbal.cz
Štruncovy sady 3
733 526 224
301 00 Plzeň
sekretar@pkfs.cz
KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ
Dr. Davida Bechera 1009/18 731 125 144
FOTBALOVÝ SVAZ
360 01 Karlovy Vary
fotbalkv@cuskv.cz
ÚSTECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ
Masarykova 633/318
774 520 905
SVAZ
400 01 Ústí nad Labem
ukfs@ukfs.cz
LIBERECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ
Rumunská 655/9
737 162 596
SVAZ
460 01 Liberec
poppr@fotbal.cz
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJSKÝ
Habrmanova 192
602 276 501
FOTBALOVÝ SVAZ
500 03 Hradec Králové
kralovehradeckykfs@khfotbal.cz
PARDUBICKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ 17. listopadu 258
777 929 543
SVAZ
530 02 Pardubice
kfspce@post.cz
KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ
Evžena Rošického 6
739 721 721
VYSOČINA
586 04 Jihlava
kfs.vysocina@seznam.cz
JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ
Vídeňská 9
777 222 170
FOTBALOVÝ SVAZ
639 00 Brno
sekretar@jmkfs.cz
OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ Na Střelnici 39
602 775 704
SVAZ
779 00 Olomouc
kfsol@email.cz
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ
náměstí Svatopluka Čecha 10 603 113 744
FOTBALOVÝ SVAZ
702 00 Ostrava – přívoz
janosko@mskfs.cz
ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ
Hradská 854
604 762 224
SVAZ
760 01 Zlín
lukas@kfszlin.cz
PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ
SVAZ

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ CHEB
OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ
KARLOVY VARY
OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ
SOKOLOV

Karlova 997/32
350 02 Cheb
Dr. Davida Bechera 1009/18
360 01 Karlovy Vary
B.Němcové 1780
356 01 Sokolov
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603 756 533
vvsuch@quick.cz
731 125 144
fotbalkv@cuskv.cz
607 843 158
tvus@iol.cz

ABECEDNÍ ADRESÁŘ KLUBŮ
4110041 Tělovýchovná jednota Jiskra Aš, z.s.
HH:
NH:

T:
EP:

Klicperova 3
S+A: Pavel Hubáček
35201 Aš 1
Mob:
777 626 040
tráva, Hlavní ul. – Střelnice
tráva, Klicperova ulice – Tyršův dům (přípravky) EP:
pavel@minidres.cz
tráva, Klicperova ulice – Tyršův dům
tráva, Hlavní ul. – Střelnice (přípravky)
722 558 847, 722 970 081
libororavec@seznam.cz

Domácí dres mužů: triko – černé *** trenýrky – černé *** stulpny – černé

______________________________________________________________________________
4120031 FK SMB Bochov z.s.
Nádražní 418
36471 Bochov
HH:
NH:

tráva
Žalmanov

T:
EP:

725 051 048 (Miroslav Egert)
starosta@mesto-bochov.cz

S:

Václav Spejchal
Mob:
603 214 389
EP:
vaclav.spejchal@gmail.com

A:

Kamil Pacinda
Mob:
723 912 181
EP:
pacinda.k@seznam.cz

______________________________________________________________________________
4120061 TJ Jiskra Březová, z.s.
Březová, Staromlýnská 172/33
36001 Karlovy Vary
HH:

S+A: Kamil Látka
Mob:
602 448 724
EP:
kamillatka@volny.cz

tráva

Domácí dres mužů: triko – bílé *** trenýrky – bílé *** stulpny – bílé

______________________________________________________________________________
4130121 FK Olympie Březová, z.s.
Stadión FK Olympie
35761 Březová
HH:

tráva

T:
EP:

728 310 128 (Bc. Petr Kortus)
fotbal.brezova@email.cz

S:

Petr Peterka
Mob:
602 475 795
EP:
ppeterka@volny.cz

A:

Ing. Miroslav Bubanec
Mob:
702 288 036
EP:
m.bubanec@email.cz

Domácí dres mužů: triko – žlutočerné *** trenýrky – černé *** stulpny – černé

_______________________________________________________________________________
4130011 Tělovýchovná Jednota Baník Bukovany z.s.
č.p. 84
35755 Bukovany

S+A: Martin Severa
Mob:
724 440 652
EP:
severa@obecbukovany.eu

HH:

tráva

T:
EP:

702 024 427 (Jaroslav Bauchner)
j.bauchner@seznam.cz , severa7@seznam.cz

Domácí dres mužů: triko – zelené *** trenýrky – černé *** stulpny – zelené
_______________________________________________________________________________________
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4130191 TJ SOKOL CITICE, z.s.
Citice 117
35601 Sokolov
HH:

tráva

T:
EP:

774 977 808 (Petr Širochman)
schira@centrum.cz

S+A: David Peřina
Mob:
773 867 216
EP:
david.perina@seznam.cz

Domácí dres mužů: triko – zelenobílé *** trenýrky – zelené *** stulpny – zelené
_______________________________________________________________________________________

4130151 Sportovní klub Dolní Rychnov z.s.
Hřbitovní 141
35604 Dolní Rychnov
HH:

tráva

T:
EP:

775 603 092 (Petr Halčinský)
petr.halcinsky@seznam.cz ,
sk.dolnirychnov@seznam.cz

S:

David Reismüller
Mob:
777 552 346
EP:
david.reismuller@fincentrum.com

A:

Ing. Petr Vůjtěch
Mob:
777 552 346
EP:
petr.vujtech@seznam.cz

Domácí dres mužů: triko – modré *** trenýrky – modré *** stulpny – modré
_________________________________________________________________________________________

4110151 TJ SOKOL Dolní Žandov
Dolní Žandov 339
35002 Cheb
HH:
T:
EP:

S+A: Tomáš Polák
Mob:
724 316 077
EP:
tomasonn@seznam.cz

tráva
725 052 003 (Jan Benka), 723 657 996 (správce)
jan.benka@seznam.cz

Domácí dres mužů: triko – sv.modrobílé (pruhy) *** trenýrky – světle modré *** stulpny – světle modré

_________________________________________________________________________
4110031 FC Františkovy Lázně z.s.
Alej M. Soukupa 430/1
35101 Františkovy Lázně

S+A: Miroslav Lisa
Mob:
725 005 647
EP:
miroslavlisa@centrum.cz

HH:
NH:

tráva č.1
tráva č.2

T:
EP:

728 171 705 (Milan Klabouch)
klabouch.milan@seznam.cz , fcfrl@seznam.cz

Domácí dres mužů: triko – žluté *** trenýrky – zelené *** stulpny – bílé

_________________________________________________________________________
x4120711 TJ Sokol Hájek Junior z.s.
Hájek
36301
HH:

Ostrov

S + A: Petr Kodalík
Mob:
734 353 570
EP:
kodalikje@seznam.cz

tráva

___________________________________________________________________________
4130231 Tělovýchovná jednota Spartak Horní Slavkov, z.s.
Sportovní 868
35731 Horní Slavkov

S+A: Martina Hadravská
Mob:
602 176 342
EP:
martina.had@volny.cz

HH:
tráva
T:
602 111 902 (Soňa Václavíková)
EP:
spartak.horni.slavkov@seznam.cz
_______________________________________________________________________________________

26

4110131 TJ Hranice z.s.
Sportovní 860
35124 Hranice
HH:

tráva

T:
EP:

776 654 626 (Václav Kárník)
mirdamrich@gmail.com

S:

Michal Hrkal
Mob:
606 509 570
EP:
mh77@volny.cz

A:

Jan Crhonek
Mob:
725 957 385
EP:
honza.crhonek@email.cz

Domácí dres mužů: triko – žluté *** trenýrky – modré *** stulpny – žluté
_______________________________________________________________________________________

4120131 Tělovýchovná jednota Olympie Hroznětín z.s.
Hřbitovní ul.
36233 Hroznětín
HH:

S:

Tomáš Ornet
Mob:
607 673 703
EP:
tomasornet@seznam.cz

A:

Jan Eret
Mob:
776 802 861
EP:
janeret@seznam.cz

tráva

Domácí dres mužů: triko – modré *** trenýrky – bílé *** stulpny – bílé
_______________________________________________________________________________________

4110011 Fotbalový klub FC Cheb z.s.
Boženy Němcové 1947/22
35002 Cheb
HH:
NH:

S+A: Slavomír Kozel
Mob:
731 125 148
EP:
fccheb@centrum.cz

tráva
UMT

Domácí dres mužů: triko – červené *** trenýrky – zelené *** stulpny – červené
_______________________________________________________________________________________

4110391 FK Hvězda Cheb, z.s.
U Stadiónu 1
35002 Cheb
HH:

UMT

T:

774 222 185 (Tomáš Bauer)

S:

Vítězslav Janda
Mob:
734 516 511
EP:
vitezslav10@seznam.cz

A:

Václav Sýkora
Mob:
606 650 009
EP:
sykorav@seznam.cz

Domácí dres mužů: triko – modročerné *** trenýrky – černé *** stulpny – bílé
_______________________________________________________________________________________

4130241 Tělovýchovná jednota Spartak Chodov, z.s.
Tyršova 1201
35735 Chodov
HH:
NH:

tráva
UMT Kr. Poříčí

T:
EP:

606 733 189 (Josef Pojar)
pojo@seznam.cz

S:

Petr Vojíř
Mob:
608 777 002
EP:
p.vojir@centrum.cz

A:

Jaroslav Pinc
Mob:
731 533 250
EP:
pincjaroslav@gmail.com

Domácí dres mužů: triko – červené *** trenýrky – červené *** stulpny – červené
_______________________________________________________________________________________

4120141 TJ Sokol Chyše, z.s.
fotbalový areál
36453 Chyše
HH:

S+A: Luboš Prokop
Mob:
603 861 048
EP:
lprokop@vpagro.cz

tráva

Domácí dres mužů: triko – modré*** trenýrky – bílé *** stulpny – bílé
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_______________________________________________________________________________________

4220451 Fotbalový klub Tatran Kadaň z.s.
U Stadiónu 1378
43201 Kadaň

S + A: Pavel Kostrzewa
Mob:
724 592 450
EP:
kostrzewa.pavel@seznam.cz

HH:
tráva
NH:
UMT
_______________________________________________________________________________________

4120661 FC Slavia Karlovy Vary a. s.
Lidická 448/14
36020 Karlovy Vary
HH:
NH:
T:
EP:

S+A: Dino Čolič
Mob:
733 340 188
EP:
colic.dino@seznam.cz

Drahovice – UMT
Drahovice - tráva
777 133 860 (Stanislav Štípek)
info@slaviakv.cz , standa@gazzasport.cz

Domácí dres mužů: triko – červenobílé *** trenýrky – červené *** stulpny – červené
_______________________________________________________________________________________

4120701 FC Slavia KarlovyVary – mládež, z. s.
1. máje 96/31
36006 Karlovy Vary

S+A: Dino Čolič
Mob:
733 340 188
EP:
colic.dino@seznam.cz

HH:
Dvory
NH:
Drahovice – UMT
T:
777 133 860 (Stanislav Štípek)
EP:
info@slaviakv.cz , standa@gazzasport.cz
_______________________________________________________________________________________

4120411 Tělovýchovná jednota Domu dětí a mládeže Karlovy Vary – Stará Role, z.s.
U Hřiště 1037/16a
36017 Karlovy Vary
HH:

tráva

T:

737 236 226 (František Růžička)

S+A: Libuše Belická
Mob:
606 345 327
EP:
fotbalstararole@seznam.cz

_______________________________________________________________________________
4120181 TJ Lokomotiva Karlovy Vary z.s.
Krušnohorská 21
36004 Karlovy Vary
HH:
T:
EP:

S+A: Jakub Kolář
Mob: 724 984 764
EP:
jakub.kolar@vegatrans.com

tráva
725 533 321 (Petr Kořán)
p.koran@mmkv.cz

Domácí dres mužů: triko – modrobílé *** trenýrky – modré *** stulpny – modré
_______________________________________________________________________________________

4120691 TJ Karlovy Vary-Dvory, z.s.

HH:
NH:
T:
EP:

1. máje 354/20
36006 Karlovy Vary

S:

Miluše Rohlová
Mob:
723 275 583
EP:
miluse.rohlova@seznam.cz

tráva
Drahovice – UMT
602 594 452 (Lukáš Havel)
lukashavel@zistav.cz

A:

Martin Matějček
Mob:
775 137 067
EP:
matejcek61@seznam.cz

Domácí dres mužů: triko – žlutozelené *** trenýrky – zelené *** stulpny – žluté
_______________________________________________________________________________________
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4120211 Fotbalový klub AJAX Kolová, z.s.
Kolová
36001 Karlovy Vary
HH:

S+A: Martin Míček
Mob:
602 285 905
EP:
mati.mates@seznam.cz

tráva

Domácí dres mužů: triko – červenobílé *** trenýrky – červené *** stulpny – bílé

___________________________________________________________________________
4130031 TJ Baník Královské Poříčí, z.s.
Šachetní 231
35741 Královské Poříčí
HH:
NH:
T:

S+A: Viktor Friml
Mob:
777 575 379
EP:
vfriml@volny.cz

tráva
UMT
608 666 685 (pí Kalousová – správce)

Domácí dres mužů „A“: triko – červenočerné *** trenýrky – černé *** stulpny – červené (černé)
Domácí dres mužů „B“: triko – červené (zelené) *** trenýrky – červené (černé) *** stulpny – černé (červené)
_______________________________________________________________________________________

4130141 Sportovní klub Kraslice-fotbal, z.s.
ul.ČSA
35801 Kraslice
HH:
NH:
EP:

S+A: Tomáš Procházka
Mob:
725 077 501
EP:
tomas.prochazka87@gmail.com

tráva
Rotava - UMT
skkraslicefotbal@gmail.com

Domácí dres mužů: triko – žluté *** trenýrky – černé *** stulpny – žluté
_______________________________________________________________________________________

4130091 TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří, z.s.
Okružní 514/15
35751 Kynšperk
HH:
T:
EP:

S+A: Karel Bayer
Mob:
731 583 418
EP:
bayc@seznam.cz

tráva
725 800 224 (Miloš Munka)
milosmunka@gmail.com

Domácí dres mužů: triko – modré *** trenýrky – modré *** stulpny – modré
_______________________________________________________________________________________

4110201 TJ Sokol Lipová, z.s.
Lipová 28
35002 Cheb
HH:

tráva

EP:

slavka.bilkova@atlas.cz

S:

Jindřich Rada
Mob:
775 146 940
EP:
trio.jm.servis@seznam.cz

A:

Petr Hynek
Mob:
603 397 825
EP:
petr_hynek@seznam.cz

Domácí dres mužů: triko – tmavomodré *** trenýrky – tmavomodré *** stulpny – tmavomodré
_______________________________________________________________________________________

4130101 Fotbalový klub Loket, z.s.
Sportovní 594
35733 Loket
HH:

S+A: Zdeněk Truhlář
Mob:
602 185 776
EP:
fk-loket@seznam.cz

tráva

Domácí dres mužů: triko – červené *** trenýrky – červené *** stulpny – červené
_______________________________________________________________________________________
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4130131 TJ Lomnice, z.s.

HH:
NH:
T:

Sokolovská 224
35601 Lomnice

S:

Roman Macek
Mob:
601 331 755
EP:
tjlomnice1932@seznam.cz

tráva č.1 – před tribunou
tráva č. 2 – za hřbitovem
777 652 235 (Ladislav Litvák)

A:

Jaroslav Šlais
Mob:
721 066 423
EP:
tjlomnice1932@seznam.cz

Domácí dres mužů „A“: triko – žluté *** trenýrky – černé *** stulpny – černé
_______________________________________________________________________________________

4110211 TJ Luby, z.s.
Petra Bezruče 34
35137 Luby
HH:

S:

David Winkler
Mob:
774 276 314
EP:

A:

Lukáš Balhar
Mob:
776 620 740
EP:
l.balhar@seznam.cz

tráva

__________________________________________________________________________________
4110091 FC VIKTORIA Mariánské Lázně z.s.
U Ferdinandova pramene 604
35301 Mariánské Lázně
HH:
NH:
T:
EP:

S+A: Radomil Kroft
Mob:
730 928 651
EP:
kroft.r@atlas.cz

UMT
tráva
723 792 004 (Jaroslav Paseka)
jaroslavpaseka7@gmail.com , pepano2005@seznam.cz , viktoria2019@seznam.cz

Domácí dres mužů: triko – žluté *** trenýrky – žluté *** stulpny – žluté
_______________________________________________________________________________________

4120251 FK Merklín, z.s.
Oldříš 20
36234 Merklín
HH:

tráva

T:
EP:

775 599 413 (Marek Dibelka)
marekdib@seznam.cz

S:

Milan Skoupý
Mob:
607 072 005
EP:
m.skoupy@centrum.cz

A:

Viliam Hanšut
Mob:
773 873 946
EP:
vilohansut@gmail.com

__________________________________________________________________________________
4120261 FK Nejdek, z.s.

HH:
NH:

Stadión Limnice
Karlovarská 1316
36222 Nejdek
tráva
Nová Role (pouze dorost)

EP:

fknejdek@seznam.cz

S:

Michal Halapej
Mob:
608 572 012
EP:
halapej@gmail.com

A:

Mgr. Zbyněk Draxal
Mob:
606 458 496
EP:
zbynek.draxal@email.cz

Domácí dres mužů: triko – bílé *** trenýrky – černé *** stulpny – černé
_______________________________________________________________________________________

4120271 Fotbalový klub Nová Role z.s.
Chodovská 232E
35225 Nová Role
HH:

tráva č.1

T:
EP:

725 120 674 (Jiří Hájek)
fk.novarole@seznam.cz

S:

Oldřich Macháček
Mob:
603 983 606
EP:
omachacek52@seznam.cz

A:

Daniel Hájek
Mob:
602 676 616
EP:
hajdan@atlas.cz

Domácí dres mužů: triko – červenomodré (svislé pruhy) *** trenýrky – modré *** stulpny – červené
_______________________________________________________________________________________

30

4130161 TJ Baník Union Nové Sedlo, z.s.

HH:
EP:

stadión Edgara Hopfa
Masarykova 534
35734 Nové Sedlo
tráva
bunovesedlo@seznam.cz

S:

Jiří Fatka
Mob:
603 346 202
EP:
fatka.jiri@seznam.cz
A: Stanislav Suchý
Mob:
604 401 759
EP:
n.s.slavek@seznam.cz

Domácí dres mužů: triko – zelené *** trenýrky – černé *** stulpny – zelené
___________________________________________________________________________________

4120551 Fotbalový klub Ostrov, z.s.
U Nemocnice 1202
36301 Ostrov
HH:
NH:
T:
EP:

S:

Bc. Jakub Šípek
Mob:
725 389 307
EP:
sipek.jakub@seznam.cz

tráva (muži A); Květnová (muži B); UMT (mládež)
UMT (muži); tráva (mládež)
A:
Ing. Petr Wolf
606 685 860 (Ing. Pavel Bursík)
Mob:
736 650 066
bursik@liapor.cz
EP:
wolf.petr66@gmail.com

Domácí dres mužů „A“: triko – modré-bílé (svislé pruhy) *** trenýrky – modré *** stulpny – modré
Domácí dres mužů „B“: triko – modré *** trenýrky – modré *** stulpny – modré
_______________________________________________________________________________________

4120351 Tělovýchovná jednota Baník Pila
Areál TJ Baník Pila
36001 Karlovy Vary
HH:

S:

Ing. Jiří Horák
Mob:
606 745 234
EP:
ing.horak.jiri@seznam.cz

A:

Marek Mäsár
Mob:
00491726990437
EP:
marek.masar5@gmail.com

tráva

Domácí dres mužů: triko – červené *** trenýrky – červené *** stulpny – červené

___________________________________________________________________________
4110071 Tělovýchovná jednota Jiskra Plesná z.s.
Nádražní 555
35135 Plesná
HH:

S:

Aleš Votruba
Mob:
731 043 630
EP:
votruba68@seznam.cz

tráva

Jaromír Štefek
Mob:
604 504 291
EP:
jaraste@seznam.cz
Domácí dres mužů: triko – žluté *** trenýrky – modré *** stulpny – modré
_______________________________________________________________________________________
A:

4120391 TJ KSNP Sedlec z.s.
Na Výfuku 148
36010 Karlovy Vary
HH:

S:

Milan Demjan
Mob:
777 122 764
EP:
milan.demjan@atlas.cz

A:

Oldřich Kozel
Mob:
602 543 099
EP:
oldrich.kozel@gmail.com

tráva

Domácí dres mužů: triko – šedivé *** trenýrky – sv.zelené *** stulpny – sv.zelené
_______________________________________________________________________________________
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4110271 FK Skalná, z.s.
Chebská 525
35134 Skalná
HH:
NH:

tráva č.1 – před tribunou
tráva č.2 – vedle kabin

T:
EP:

602 164 633 (Ing. Miroslav Balej)
miroslav.balej@gmail.com

S+A: Václav Slepička
Mob:
604 683 059
EP:
fkskalna@gmail.com

Domácí dres mužů: triko – bílé s černými pruhy *** trenýrky – bílé *** stulpny – bílé
_______________________________________________________________________________________

4130051 Fotbalový klub Baník Sokolov, z.s.
Jednoty 1628
35601 Sokolov

S+A: Bc. David Palla
Mob:
724 431 071
EP:
david.palla@fksokolov.cz

HH:
tráva u sp.haly
NH:
UMT u sp.haly
T:
724 431 073 (Tomáš Provazník)
EP:
provaznik@fksokolov.cz , banik@fksokolov.cz
_______________________________________________________________________________________

4130381 FK Baník Sokolov 1948, s.r.o.
Boženy Němcové 1780
35601 Sokolov
HH:
NH:
T:
EP:

S+A: Bc. David Palla
Mob:
724 431 071
EP:
david.palla@fksokolov.cz

UMT Baník
tráva Baník
724 431 073 (Tomáš Provazník)
provaznik@fksokolov.cz , banik@fksokolov.cz

Domácí dres mužů: triko – žluté *** trenýrky – černé *** stulpny – žluté
_______________________________________________________________________________________

4130061 TJ Baník Svatava, z.s.
Sportovní 211
35703 Svatava
HH:

S:

Václav Zetek
Mob:
724 132 307
EP:
zetekv@seznam.cz

A:

Renata Reissmüllerová
Mob:
724 132 665
EP:
renata.zet@volny.cz

tráva, Sportovní ul.

Domácí dres mužů: triko – zelené *** trenýrky – černé *** stulpny – černé

_________________________________________________________________________
4110231 Sokol Stará Voda z.s.
Stará Voda 188
35301 Mariánské Lázně
HH:

S + A: Tomáš Hradský
Mob:
723 917 529
EP:
tomas.hradsky@seznam.cz

tráva

T:
603 549 239 (Petr Kuna)
EP:
kuna.petr@seznam.cz
_______________________________________________________________________________________

4110441 TJ Sokol Teplá z.s.
U Hřiště 593
36461 Teplá

S+A: Rudolf Káva
Mob:
724 751 361
EP:
rudakava@centrum.cz

HH:
tráva
T:
736 468 805 (Martin Klepal)
EP:
kmz.klepalovi@seznam.cz
_______________________________________________________________________________________
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4120461 Sportovní klub Toužim z.s.
Školní 492
36401 Toužim
HH:
NH:
T:
EP:

S+A: Marek Daněk
Mob:
603 795 331
EP:
marek.danek@seznam.cz

tráva č. 1
tráva č. 2
777 008 570 (Josef Bartáček)
bartas.josef@seznam.cz

Domácí dres mužů: triko – žluté *** trenýrky – žluté *** stulpny – žluté
_______________________________________________________________________________________

4110301 TJ ROZVOJ TRSTĚNICE, z.s.
Trstěnice 124
35301 Mariánské Lázně
HH:
NH:

S+A: Jaroslav Zeman
Mob:
606 170 584
EP:
farmari@seznam.cz

tráva č.1 – před kabinami
tráva č.2

Domácí dres mužů: triko – žluté *** trenýrky – žluté *** stulpny – žluté
_______________________________________________________________________________________

4130071 TJ Baník Vintířov, z.s.
č.p. 62
35744 Vintířov

S+A: Pavel Vašek
Mob:
724 256 450
EP:
fkbanikvintirov@seznam.cz

HH:
tráva č.1
NH:
tráva č.2 – s um.osvětlením
T:
720 333 709 (Petr Vystrčil)
EP:
vyka.petr@seznam.cz
Domácí dres mužů: triko – černo-hráškově zelené *** trenýrky – černé *** stulpny – hráškově zelené
_______________________________________________________________________________________

4120521 Tělovýchovná jednota Sokol Žlutice z.s.
Poděbradova 417
36452 Žlutice
HH:

tráva

T:
EP:

728 538 936 (Karel Kroutil)
k.kroutil@seznam.cz

S:

Luboš Pilný
Mob:
608 907 533
EP:
lpilny@volny.cz

A:

Jan Pěnkava
Mob:
725 309 645
EP:
luditz007@seznam.cz

Domácí dres mužů: triko – černé *** trenýrky – černé *** stulpny – černé
_______________________________________________________________________________________
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Zjednodušená pravidla malého fotbalu v ČR
Mladší žáci
Základní pravidla a organizační ustanovení hry
➢ Počet hráčů: 7+1 (sedm hráčů v poli, jeden brankář)
➢ Hřiště: Rozměry minimálně 50x43 m, maximálně 72x50 m
➢ Branky: 2m x 5m (opatřené sítěmi)
o

Branky musí být zajištěny proti samovolnému spadnutí

➢ Hrací doba:
a) 2x35 min v soutěžích KFS/OFS/, hrací doba určena v RMS
b) 3x30 min v žákovské lize

➢ Míč: velikost číslo 4, hmotnost: 290-390g, obvod: 63-66cm
➢ „Malá domů“ není povolena
➢ Rozehra od pomezní čáry: vhazováním rukama
➢ Kop od branky přes půlku hřiště je bez dotyku země či hráče zakázán, první volná přihrávka v PÚ, brankář rozehrává míč pouze ze země.
➢ Střídání hráčů: Opakované, při přerušení, hráči opouští hřiště na straně, kde je lavička. Střídání hráčů nemusí být oznámeno rozhodčímu.
➢ Po celé šíři PÚ platí pravidlo ofsajd.
➢ Brankář smí chytat rukama po celé šíři PÚ.
➢ Pokutový kop se zahrává po přestupku v PÚ po hranici rohového kopu vyznačeno ve vzdálenosti 8 m.

Pravidlo I: Velikost hřiště
1. Hřiště má rozměry minimálně 50x43 m, maximálně 72x50 m. Hřiště je zmenšené o 2 m od brankové čáry (pevných branek) směrem do hřiště pomocí met. Mety pro
vyznačení PÚ a středové čáry jsou odlišné od met, vyznačující hřiště.
2. PÚ může být vymezeno čárou, metami či kužely ve vzdálenosti okraje PÚ (viz obrázek), při čemž musí splňovat rozpětí vzdáleností 10 -15 m od brankové čáry.
3. V případě hry na více hřištích musí být od sebe hřiště minimálně ve vzdálenosti 2 metry.
4. Rohy jsou vyznačené metami, ve vzdálenosti 16m od branky.

34

ZÁPIS VV PFS č.

35

Pravidlo II: Hra brankáře, rozehra od brány
1. Brankář nesmí chytat úmyslnou malou domů do ruky. V případě zahrání „malé domů“ se kope nepřímý volný kop z místa přestupku, minimální ve vzdálenosti 5,5
metru od branky.
2. Brankář může chytat rukama po celé šíři pokutového území.
3. Při kopu od brány, brankář rozehrává míč ze země. Rozehrou nohou nesmí překopnout půlku hřiště bez dotyku míče země či hráče.
4. Rozehrává – li hráč kop od brány místo brankáře, nesmí překopnout půlku hřiště. Nahraje – li brankář míč hráči, smí být soupeřem napadán v pokutovém území až
po prvním doteku s míčem. Soupeř při rozehře od brány nemůže stát v PÚ.
5. V případě překopnutí poloviny hřiště při kopu od brány z PÚ je nařízen nepřímý volný kop z poloviny hřiště. Stejné pravidlo pro rozehrání na vlastní polovině platí i v
případě, že brankář chytí míč rukama ve hře. Vyhozením může přehodit polovinu hřiště.
Pravidlo III: Standartní situace, střídání, ofsajd
1. Vhazování se rozehrává vhozením rukama. Bránící hráč stojí nejméně 1m od rozehrávajícího hráče.
2. Pokutový kop se zahrává ze vzdálenosti 8 metrů od branky.
3. Střídání hráčů je opakované, při přerušení, hráči opouští hřiště na straně, kde je lavička. Střídání hráčů nemusí být oznámeno rozhodčímu.
4. Rohové kopy se zahrávají ve vzdálenosti 16 metrů od branky.
5. Pokutový kop se zahrává po faulu v prostoru PÚ po rohové „praporky“ vyznačené metami. Při nedovoleném zákroku v prostoru mezi rohem a postranní čárou se
zahrává přímý volný kop. Nejsou-li rohy zkrácené, pokutový kop platí po celé šíři PÚ.
6. V PÚ platí pravidlo ofsajd.
Pravidlo IV: Rozhodčí, přestupek hráčů, diváci
1. V případě nepřítomnosti svazového rozhodčího má povinnost domácí tým zajistit oddílového rozhodčího, který odřídí utkání a zajistí vyplnění zápisu v IS.
2. Diváci mají zákaz vstupu na hřiště, zůstávají v prostorách vymezených pro diváky.
3. V případě surové hry či hrubého nesportovního chování má právo rozhodčí hráče v daném utkání vyloučit. Daný tým hráče vystřídá jiným hráčem a hraje ve stejném
počtu.
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Starší přípravka
Základní pravidla a organizační ustanovení hry
Počet hráčů: 5+1 (pět hráčů v poli, jeden brankář)
Počet týmů: Soutěžní utkání se hrají na jedno či dvě hřiště, dle RMS OFS/KFS
Hřiště: 27m x 42m + - 2m
Branky: 2m x 5m (opatřené sítěmi)
Branky musí být zajištěny proti samovolnému spadnutí
Hrací doba: a) zápas: 4x17 minut (přestávka 5 minut)
b) turnaj, triangl: dle počtu účastníků (3 kluby – 2.kola 1x 15minut; 4 kluby 1x 20minut
hrací doba dle RMS OFS/KFS/PFS, minimální hrací doba jednoho týmu je 60 minut
Míč: velikost číslo 4, hmotnost: 290-390g, obvod: 63-66cm
„Malá domů“ není povolena
Rozehra od pomezní čáry: vhazováním rukama
Kop od branky přes půlku hřiště je bez dotyku země či hráče zakázán, první volná přihrávka v PÚ, brankář rozehrává při kopu od branky míč pouze ze země.
Hrát na soupeřovu polovinu může z PÚ výhozem z ruky.
Střídání hráčů: Opakované, bez přerušení, střídat se může kdykoliv a kdekoliv v průběhu hry tak, aby na hřišti bylo vždy právě 5 hráčů a 1 brankář.

Pravidlo I: Velikost hřiště
1. Hřiště má rozměry 42x27 metrů, + - 2 metry. Může být vymezeno barevnými metami. Mety pro vyznačení PÚ a středové čáry jsou odlišné od met, vyznačující hřiště.
2. PÚ je vymezeno čárou, metami či kužely ve vzdálenosti 5,5m od branky. Kužely se nachází 0,5 m od čáry od hřiště, z důvodu bezpečnosti.
3. V případě hry na více hřištích musí být od sebe hřiště minimálně ve vzdálenosti 2 metry.
4. Do prostor hřiště nesmí zasahovat pevné branky, které musí být ve vzdálenosti minimálně 2 metry od hřiště.
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9,5-12,5 m

24-30 m
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5,5 m

20-22,5 m

Pravidlo II: Hra brankáře, rozehra od brány
1. Brankář nesmí chytat úmyslnou malou domů do ruky. V případě zahrání „malé domů“ se kope nepřímý volný kop z hranice PÚ na straně, kde došlo k přestupku.
2. Brankář smí chytat míč po celé šíři pokutového území.
3. Při kopu od brány brankář rozehrává míč ze země. Rozehrou nohou nesmí překopnout půlku hřiště bez dotyku míče země či hráče.
4. Rozehrává – li hráč kop od brány místo brankáře, nesmí překopnout půlku hřiště. Nahraje – li brankář míč hráči, smí být soupeřem napadán v pokutovém území až
po prvním doteku s míčem. Soupeř při rozehře od brány nemůže stát v PÚ.
5. V případě překopnutí poloviny hřiště při kopu od brány z PÚ je nařízen nepřímý volný kop z poloviny hřiště. Stejné pravidlo pro rozehrání na vlastní polovině platí i v
případě, že brankář chytí míč rukama ve hře. Vyhozením může přehodit polovinu hřiště.

38

Pravidlo III: Standartní situace, střídání
1. Vhazování se rozehrává vhozením rukama. Bránící hráč stojí nejméně 1m od rozehrávajícího hráče.
2. Volné kopy na vlastní polovině jsou nepřímé, na polovině soupeře jsou přímé. Zeď může být nejméně 5 metrů od místa kopu.
3. Při standardní situaci musí být útočící hráč nejméně 1m od brankáře.
4. Pokutový kop se zahrává ze vzdálenosti 7 metrů od branky.
5. Střídání hráčů je opakované, bez přerušení, střídat se může kdykoliv a kdekoliv v průběhu hry tak, aby na hřišti bylo vždy právě 5 hráčů a 1 brankář.
Pravidlo IV: Rozhodčí, výsledek, diváci, přestupek hráčů
1. V případě nepřítomnosti svazového rozhodčího má povinnost domácí tým zajistit oddílového rozhodčího, který odřídí utkání a zajistí vyplnění zápisu v IS.
2. Dle pravidel FAČR se nezveřejňují tabulky dlouhodobých soutěží kategorie přípravek.
3. Diváci mají zákaz vstupu na hřiště, zůstávají v prostorách vymezených pro diváky.
4. Zápis v IS může být vyplněn při nepřítomnosti svazového rozhodčího po skončení utkání.
5. V případě surové hry či hrubého nesportovního chování má právo rozhodčí hráče dočasně vyloučit na dobu 5minut. Daný tým hráče vystřídá jiným hráčem a hraje ve
stejném počtu. Toto právo může rozhodčí použít u daného hráče opakovaně.
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Mladší přípravka
Základní pravidla a organizační ustanovení hry
Počet hráčů: 4+1 (čtyři hráči v poli, jeden brankář)
Počet týmů: Soutěžní utkání se hrají na jedno či dvě hřiště, dle RMS OFS/KFS
Hřiště: 24m x 35m + - 2m
Branky: a) 2m x 5m (opatřené sítěmi)
b) 2m x 3m (opatřená sítěmi)
velikost branek se řídí dle RMS OFS/KFS/PFS
Branky musí být zajištěné proti samovolnému spadnutí
Hrací doba: a) zápas: 4x15 minut (přestávka 5 minut)
b) turnaj, triangl: dle počtu účastníků ( 3 kluby – 2kola 1x15; 4 kluby 1x15)
hrací doba dle RMS OFS/KFS, minimální hrací doba jednoho týmu je 60 minut
Míč: velikost číslo 3, hmotnost: 250-310g, obvod: 57-62cm
„Malá domů“ je povolena
Rozehra od pomezní čáry: vhazováním rukama, přihrávkou nohou, nebo vyvedením míče
Kop od branky přes půlku hřiště bez dotyku země či hráče je zakázán, brankář smí „vyvážet“ míč, smí vyhodit míč rukou, první volná přihrávka v PÚ
Střídání hráčů: Opakované, bez přerušení, střídat se může kdykoliv a kdekoliv v průběhu hry tak, aby na hřišti byli vždy právě 4 hráči a 1 brankář.

Pravidlo I: Velikost hřiště
1. Hřiště má rozměry 35x24 metrů, + - 2 metry. Může být vymezeno barevnými metami. Mety pro vyznačení PÚ a středové čáry jsou odlišné od met, vyznačující hřiště.
2. PÚ je vymezeno čárou, metami či kužely ve vzdálenosti 5,5m od branky. Kužely se nachází 0,5 m od čáry od hřiště, z důvodu bezpečnosti.
3. V případě hry na více hřištích musí být od sebe hřiště minimálně ve vzdálenosti 2 metry.
4. Do prostoru hřiště nesmí zasahovat pevné branky, které musí být ve vzdálenosti minimálně 2 metry od hřiště.
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Pravidlo II: Hra brankáře, rozehra od brány
1. Brankář smí chytat úmyslnou malou domů do ruky.
2. Brankář smí chytit míč do rukou po celé šíři pokutového území.
3. Při kopu od brány, smí brankář vyjet, rozehrát nohou či vyhodit míč rukou. Rukou může přehodit polovinu hřiště. Rozehrou nohou nesmí překopnout půlku hřiště bez
dotyku míče země či hráče. Při vyběhnutí s míčem od brány smí být brankář napadán po prvním kontaktu míče s nohou.
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4. Rozehrává – li hráč kop od brány místo brankáře, nesmí překopnout půlku hřiště bez dotyku země či hráče. Nahraje – li brankář míč hráči, smí být soupeřem napadán
v pokutovém území až po prvním doteku s míčem. Soupeř při rozehře od brány nemůže stát v PÚ.
5. V případě překopnutí poloviny hřiště brankářem z PÚ, či hráčem při kopu od branky, je nařízen nepřímý volný kop z poloviny hřiště. Stejné pravidlo pro rozehrání na
vlastní polovině platí i v případě, že brankář chytí míč rukama ve hře.
Pravidlo III: Standartní situace, střídání
1. Vhazování mohou hráči provádět třemi způsoby. Vhozením rukama, vyjetím či rozehrou nohou. Bránící hráč stojí nejblíže 1m od rozehrávajícího hráče. Gól přímo
z vhazování neplatí, pouze vyjetím po třetím doteku s míčem.
2. Volné kopy na vlastní polovině jsou nepřímé, na polovině soupeře jsou přímé. Zeď může být nejméně 5 metrů od místa kopu.
3. Při standardní situaci musí být útočící hráč nejméně 1m od brankáře.
4. Pokutový kop se zahrává ze vzdálenosti 7 metrů od branky.
5. Střídání hráčů je opakované, bez přerušení, střídat se může kdykoliv a kdekoliv v průběhu hry tak, aby na hřišti byli vždy právě 4 hráči a 1 brankář.
Pravidlo IV: Rozhodčí, výsledek, diváci
1. V případě nepřítomnosti svazového rozhodčího má povinnost domácí tým zajistit oddílového rozhodčího, který odřídí utkání a zajistí vyplnění zápisu v IS.
2. Dle pravidel FAČR se nezveřejňují tabulky dlouhodobých soutěží kategorie přípravek.
3. Diváci mají zákaz vstupu na hřiště, zůstávají v prostorách vymezených pro diváky.
4. Zápis v IS může být vyplněn při nepřítomnosti svazového rozhodčího po skončení utkání.
5. V případě surové hry či hrubého nesportovního chování má právo rozhodčí hráče dočasně vyloučit na dobu 5minut. Daný tým hráče vystřídá jiným hráčem a hraje
ve stejném počtu. Toto právo může rozhodčí použít u daného hráče opakovaně.
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SAZEBNÍK ODMĚN ROZHODČÍCH A DELEGÁTŮ

Druh soutěže

Utkání mistrovské
R

výběry KFS
kraj. přebor
I. A třída
I. B třída

1100
900
725

Utkání přátelské, turnaje,
normální hrací čas

AR
R
AR
Soutěže řízené Krajskými fotbalovými svazy
DOSPĚLÍ

650
625
600

400
400
400
400

Utkání přátelská, turnaje,
zkrácený hrací čas
R

AR

200
200
200
200

225
225
225
225

150
150
150
150

175
150
125

170
160
150

80
80
80

170
149
149

123
120
120
82

85
79
79

50
30

40
30

30
20

164
155
155

155
155
155

79
79
79

50
79

50
79

30
41

50
30

50
30
30

30
20

30
20

30
30

20
20

HR

AR

900
600

625
400

DOROST
výběry KFS
kraj. přebor
kraj. soutěž

475
450

275
250

275
250
225
ŽÁCI

výběry KFS
KP st. žáků.
KP ml. žáků
minifotbal

370
355
170

270
270

270
225
225
123
ŽENY

výběry KFS
Krajská sout.

200

100

80
40

Soutěže řízené Okresními fotbalovými svazy
DOSPĚLÍ
výběry OFS
Okr. přebor
ost. okr. soutěže

640
540

400
350

255
240
234
DOROST

výběry OFS
okresní sout.

300

200

100
158
ŽÁCI

výběry OFS
okresní sout.
minifotbal

250
100

150

100
50
50
ŽENY

výběry okr.
okresní sout.

100

50

40
30

Pohárová utkání
Utkání řízená KFS – krajský pohár
Utkání řízená OFS – okresní pohár
ODMÉNY DELEGÁTŮM – krajské soutěže
ODMÉNY DELEGÁTŮM - okresní soutěže
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680
410

Karlovarský krajský fotbalový svaz
Dr. Davida Bechera 18
360 01 Karlovy Vary
Jiří Špak – sekretář
mobil 731 125 144
e-mail: fotbalkv@cuskv.cz
internetové stránky: www.fotbal.cz

IČO: 709 34 827
Číslo účtu: 78-2485080297/0100

