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ETICKÝ KODEX

Etický kodex

Tento kodex upravuje základní principy etického chování. STK FŽ podpořením těchto zásad sleduje jednoznačný cíl
– udržení bezpečnosti, důstojnosti a důvěryhodnosti ženského fotbalového prostředí.

1. Prokazuj úctu, slovem i činem, vůči svým soupeřům, rozhodčím, spoluhráčům, funkcionářům a
fanouškům
2. Braň se podvodům, zastrašování, předstírání faulů nebo zranění, dopingu
3. Chraň hru proti projevům rasismu, násilí, korupce a zneužívání
4. Hraj podle pravidel, předpisů a pokynů Fair play
5. Přijmi porážku důstojným způsobem
6. Vždy se snaž o co nejlepší výkon a chování
7. Poděl se o znalosti ve snaze chránit a rozvíjet ženský fotbal
8. Přijmi odpovědnost za své činy
9. Buď si vědom důsledků podrážděných verbálních reakcí a negativního chování
10. Podporuj ženský fotbal jako hru plnou vášně a obratnosti a přitom bezpečnou a důstojnou

SOUTĚŽE

Soutěže STK FŽ 2016 / 2017

Číslo soutěže

Počet družstev

Název soutěže

J1A

8

I. liga žen

J2A

7

II. celostátní liga žen

J3A

10

Česká fotbalová liga žen

J4A

10

Divize žen Čechy skupina A

J4B

11

Divize žen Čechy skupina B

J4C

6

Divize žen Čechy skupina C

J4D

11

Divize žen Čechy skupina D

L1A

8

I. liga dorostenek

L2A

10

II. liga dorostenek Čechy (10+1)

N1A

7

I. česká liga starších žákyň

N2A

7

I. česká liga mladších žákyň

N1B

4

I. moravská liga starších žákyň

N2B

4

I. moravská liga mladších žákyň

N3A

5

2. česká liga starších žákyň ( 7 + 1)

P1A

4

Přípravky – východ

P1B

4

Přípravky – střed

P1C

5

Přípravky - západ

Soutěže 2016/2017
J1A
1.liga žen 14. kol + 6. kol nadstavba
10A0091 SK Slavia Praha - fotbal a.s.

1

1060221 FK Dukla Praha a.s. ,,A“

2

7220721 1. FC Slovácko, a.s.

3

1070041 AC Sparta Praha fotbal, a.s.

4

5210101 FC Hradec Králové, a.s.

5

6220291 FC Zbrojovka Brno a.s.

6

3230201 FC Viktoria Plzeň, a.s.

7

5130201 FC Slovan Liberec a.s. ,,A“

8

J2A
2.celostátní liga žen 21. kol
20C0481 FK Rakovník, z.s.
6220151 Lokomotiva Brno Horní Heršpice - oddíl kopané, o.s.

1
2

8060411 FC Baník Ostrava, a.s.

3

7120811 1. FC Olomouc

4

5320871 SK DFO Pardubice z.s.

5

2050041 FK Čáslav, a.s.

6

6250631 FC Nesyt Hodonín z.s.

7

Volné

8

J3A
ČFLŽ 18.kol
4270401 FK Ústí nad Labem - ženy z.s.

1

2070561 DFK Mnichovo Hradiště o.s.

2

3170131 TJ Sokol Sezimovo Ústí

3

4260531 FK Teplice – mládež o.s. ,,A“

4

2070571 FC Sporting Mladá Boleslav

5

2060631 "FC Mělník"

6

10A0311 DFK Bohemians 1905, o.s. ,,A“

7

1040101 TJ ABC Braník, o.s.

8

5120051 Fotbalový klub Jablonec, a.s.

9

1050021 Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s.

10

J4A
Divize A Čechy 18. kol
2030311 SK Baník Libušín

1

3250091 SK Horní Bříza, z.s.

2

4230841 SK Sahara Vědomice

3

4240341 Fotbalový klub Postoloprty

4

4120141 Tělovýchovná jednota Sokol Chyše

5

4110391 FK Hvězda Cheb, z.s.

6

4250341 Tělovýchovná jednota Baník Souš, z.s.

7

4220041 SK Ervěnice - Jirkov z.s.

8

20C0241 SK Pavlíkov

9

4260531 FK Teplice – mládež o.s. ,,B“

10

J4B
Divize B Čechy

22. kol

2040521 Čechie Tuklaty, z.s.

1

1010041 AFK Slavia Malešice

2

10A0301 MINERVA FF o.s.
2040151 Tělovýchovná jednota Sokol Jestřábí Lhota, z.s.

3

2080431 Fotbalový klub Bohemia Poděbrady z.s.

5

Volné

4
6

10A0311 DFK Bohemians 1905, o.s. ,,B“

7

2080581 Tělovýchovná jednota Sokol Třebestovice

8

1090021 Fotbalový klub Bohemians Praha a.s.

9

2040081 Tělovýchovná jednota Sokol Dobré Pole I.
5130201 FC Slovan Liberec a.s. ,,B“

10

1060221 FK Dukla Praha a.s. „B“

12

11

J4C
Divize C Čechy 20. kol
5310071 FC Hlinsko, z.s.

1

5340521 Spolek Prátel Sportu Sázava u Lanškrouna o.s.

2

5320391 SK Starý Mateřov z. s.

3

5340131 FK Agria Choceň s.r.o.

4

5210451 Tělovýchovná jednota Sokol Třebeš, z.s.

5

2050501 Sparta Kutná Hora, o.s.

6

J4D
Divize D Čechy 22. kol
3140101 Tělovýchovná jednota Hradiště

1

3140471 TJ Platan Protivín

2

3120101 FK Spartak Kaplice, s.r.o.

3

1060021 Fotbalový klub MABAPA

4

3260051 TJ Hrádek

5

3110501 Tělovýchovná jednota Calofrig Borovany

6

3160031 TJ Blatná, z.s.

7

3110451 Tělovýchovná jednota Mokré

8

20B0631 1.FK Příbram a.s.

9

3230221 Tělovýchovná jednota Vodní stavby Plzeň

10

3130411 Tělocvičná jednota Sokol Jindřichův Hradec

11

Volné

12

L1A
1. Liga dorostenek 14.kol + 6. kol nadstavba
10A0091 SK Slavia Praha - fotbal a.s.
6220291 FC Zbrojovka Brno a.s.

1
2

7220721 1. FC Slovácko, a.s.

3

1070041 AC Sparta Praha fotbal, a.s.

4

5210101 FC Hradec Králové, a.s.

5

5320871 SK DFO Pardubice z.s.

6

3230201 FC Viktoria Plzeň, a.s.

7

1060221 FK Dukla Praha a.s. ,,A“

8

L2A
2. Liga dorostenek Čechy 18. kol
20C0481 FK Rakovník, z.s.

1

3210041 Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z.s.

2

10A0301 MINERVA FF o.s.
5120051 Fotbalový klub Jablonec, a.s.

3

4270401 FK Ústí na Labem - ženy, z.s.

5

10A0311 DFK Bohemians 1905, z.s.

6

2070561 DFK Mnichovo Hradiště o.s.

7

5130201 FC Slovan Liberec a.s.

8

5210451 Tělovýchovná jednota Sokol Třebeš, z.s.

9

1060221 FK Dukla Praha a.s. ,,B“

10

4

N1A
1. liga starších žákyň Čechy

21. kol

5210101 FC Hradec Králové, a.s.

1

1060221 FK Dukla Praha a.s.

2

10A0091 SK Slavia Praha - fotbal a.s.

3

5320871 SK DFO Pardubice z.s.

4

5130201 FC Slovan Liberec a.s.

5

3230201 FC Viktoria Plzeň, a.s.

6

1070041 AC Sparta Praha fotbal, a.s.

7

Volné

8

N2A
1. liga mladších žákyň Čechy

21. kol

5210101 FC Hradec Králové, a.s.

1

1060221 FK Dukla Praha a.s.

2

10A0091 SK Slavia Praha - fotbal a.s.

3

5320871 SK DFO Pardubice z.s.

4

5130201 FC Slovan Liberec a.s.

5

3230201 FC Viktoria Plzeň, a.s.

6

1070041 AC Sparta Praha fotbal, a.s.

7

Volné

8

N1B
1. liga starších žákyň Morava 12. kol
8050841 Městský fotbalový klub Vítkovice a.s.

1

6220291 FC Zbrojovka Brno a.s.

2

7220721 1. FC Slovácko, a.s.

3

6220151 Lokomotiva Brno Horní Heršpice - oddíl kopané, o.s.

4

N2B
1. liga mladších žákyň Morava

12. kol

8050841 Městský fotbalový klub Vítkovice a.s.

1

6220291 FC Zbrojovka Brno a.s.

2

7220721 1. FC Slovácko, a.s.

3

6220151 Lokomotiva Brno Horní Heršpice - oddíl kopané, o.s.

4

N2B
2. liga starších žákyň Čechy 7+1

20. kol

1090291 "Fotbalová Akademie Praha" , spolek
Volné
4260531 FK Teplice – mládež o.s.

1
2
3

1060221 FK Dukla Praha a.s. ,,B“

4

1040101 TJ ABC Braník, z.s.

5

5250321 MFK Trutnov, z.s.

6

P1A
Přípravky A 4.kola
1060231 FK Dukla Praha ženy , z.s. ,,B“

1

5320871 SK DFO Pardubice, z.s.

2

6220151 Lokomotiva Brno Horní Heršpice - oddíl kopané, o.s.

3

5210101 FC Hradec Králové, a.s.

4

P1B
Přípravky B 4.kola
1070061 Sdružení fotbalového klubu AC Sparta Praha

1

1050021 Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s.

2

10A0091 SK Slavia Praha - fotbal a.s.

3

3230201 FC Viktoria Plzeň, a.s.

4

P1C
Přípravky C 4.kola
5120051 Fotbalový klub Jablonec, a.s.

1

5210451 Tělovýchovná jednota Sokol Třebeš, z.s.

2

5140221 Sportovní klub Studenec, z.s.

3

5250321 MFK Trutnov, z.s.

4

1060231 FK Dukla Praha ženy , z.s. ,,A“

5

TECHNICKO SOUTĚŽNÍ
USTANOVENÍ

Článek 1 – Řízení soutěží
Řízením soutěží pověřil VV FAČR STK FŽ.
Soutěže se hrají dle účinných Pravidel fotbalu. Soutěže se řídí dle souboru předpisů FAČR, zejména Soutěžním
řádem FAČR, Soutěžním řádem mládeže a žen, Řádem rozhodčích a delegátů, Řádem trenérů, Procesním řádem
a Disciplinárním řádem.
Tento Rozpis soutěží (RS) konkretizuje a modifikuje, kde to výše uvedené normy připouští, některá ustanovení
pro soutěžní ročník 2016/2017.
Článek 2 – Organizátor utkání
Organizátorem utkání je klub uvedený v zápise o utkání na prvním místě.
Článek 3 – Termíny a začátky utkání
Termíny utkání určuje termínová listina, která se vydává zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jarní období s tím, že
může dojít k prolnutí utkání podzimní a jarní části soutěže.
Termínová listina je závazná pro všechny kluby.
Na základě písemných žádostí klubů před zahájením soutěže /uvedeno v přihláškách do soutěže/ může STK FŽ
povolit i jiný termín. Povolené změny oznámené na losovacím aktivu a zveřejněné termínové listiny
v rozlosování soutěží jsou závazné pro všechny kluby pro celý soutěžní ročník.
Začátek utkání stanovuje §13 SŘ FAČR. Začátek utkání může organizátor utkání stanovit jinak, před zahájením
soutěže, prostřednictvím Hlášenky mistrovského utkání. Nejdříve však na 10,15 hodin, nedohodnou-li se soupeři
jinak.
Je-li nejkratší dojezdová vzdálenost (po silnici) hostujícího týmu na hřiště organizátora utkání delší než 200 km,
lze stanovit začátek utkání nejdříve na 11,00 hodin. Je-li den utkání posledním dnem před dnem pracovním,
může být v tomto případě stanoven začátek nejpozději na 16,00 hod. V obou výše uvedených případech se
mohou soupeři domluvit jinak.
STK FŽ má právo nařídit hrací den a začátek utkání dle potřeby v zájmu dodržení regulérnosti soutěže a za
nepředvídatelných okolností.
V případě zjištění jakékoliv nesrovnalosti je povinností zúčastněných klubů, rozhodčích a delegátů uvědomit
řídící orgán soutěže. Sehrání jakéhokoli utkání mimo termín uvedený v úředních zprávách bez souhlasu řídícího
orgánu bude považováno za svévolné přeložení termínu utkání se všemi důsledky dle řádů.
V případě pozápasu dorostenek může toto utkání začít nejdříve 30 minut po skončení utkání žen.
STK FŽ z důvodu termínové kolize utkání reprezentace s termínovou listinou, povolí nebo nařídí změnu termínu
utkání. Toto ustanovení platí jsou-li povolány dvě nebo více hráček z příslušného družstva klubu.
Utkání může být buď předehráno nebo sehráno do ukončení podzimní, či jarní části soutěže. Termín utkání smí
být nejdříve 48 hodin od ukončení akce reprezentačního družstva dle nominační listiny.
Obdobně bude řešena i kolize soutěžního utkání a utkání Ligy Mistryň.
STK FŽ v zájmu regulérnosti soutěže může poslední kolo soutěže nařídit na jednotný den a čas.
Článek 4 – Hlášenky
Klub si může stanovit termíny jednotlivých utkání formou hlášenky. Jednotlivá družstva klubu tak uplatní změny
termínů ve dnech pracovního klidu, tzn. z neděle na sobotu apod. (vytvoření souvislého volna, návaznost na
místní události, vyšší návštěvnost atd.). Hlášenky se vyplňují v Informačním systému pro každé družstvo zvlášť
takto: I. liga a I. liga dorostenek + předkolo poháru do 18.7.2016. Ostatní soutěže do 1.8.2016. 1. kolo poháru do
16.8.2016. Jarní část se vyplní dle rozhodnutí STK a Termínové listiny jaro 2017. V případě, že klub nevyplní
„Hlášenku utkání“ v předepsaném termínu, STK FŽ termín utkání nařídí. Termín uvedený na „Hlášence utkání“ je
možno měnit pouze na základě dohody se soupeřem a podléhá schválení STK FŽ.

Článek 5 – Dohody o změně termínu, začátku, místa utkání
Kluby se mohou dohodnout na změně termínu utkání. STK FŽ schválí takovou dohodu v mimořádných a
odůvodněných případech. Dohoda musí být oběma kluby uložena 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. Souhlas s dohodou vloží STK FŽ do elektronického informačního systému a prostřednictvím úřední
desky oznámí oběma klubům.
Nejde–li o přesun ve dnech pracovního klidu /SO,NE/, musí být utkání předehráno. Je–li úřední termín mimo
dny pracovního klidu , může být utkání sehráno i po termínu, ale nejpozději do konce příslušného týdne.
V mimořádných a zvlášť odůvodněných případech může STK FŽ povolit sehrát utkání i v jiném termínu než je
uvedeno výše. Změnou termínu se rozumí jakákoliv změna oproti hlášence, nebo úředně stanovenému začátku
utkání.
Článek 6 – Místa utkání
Jednotlivá utkání se hrají v souladu s článkem 2 tohoto RS. Organizátor utkání nese plnou zodpovědnost, že
všechna hřiště, na kterých budou soutěžní utkání hrána, odpovídají Pravidlům fotbalu, SŘ FAČR a podmínkám
uvedeným v RS a jsou řádně schválena řídícím orgánem. Kluby uvedou na hlášence místo utkání pro každé
družstvo zvlášť spolu s termínem utkání. 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 FŽ prostřednictvím informačního systému
hřiště na kterém bude utkání hráno. Současně s nahlášením změny místa utkání zašle klub STK FŽ 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 FŽ zkrátit.
Místa utkání povolí STK FŽ pouze na hřištích, která byla zaregistrována pomocí formuláře „Hřiště“.
Článek 7 – Hrací plocha a náležitosti hřiště
Podmínky pro hrací plochu a náležitosti hřiště jsou stanoveny Pravidly fotbalu, pravidlo 1.
Utkání soutěží řízených STK FŽ se hrají na hřištích s travnatou hrací plochou. Lze hrát celoročně všechna
soutěžní utkání i na hřištích s umělým povrchem – tráva III. a IV. generace – majících platnou atestaci FAČR,
UEFA a FIFA. Hostující družstvo musí s alternativou UMT počítat. Na hřišti bez platné atestace FAČR nelze utkání
sehrát v žádném případě !!!
Organizátor mistrovského utkání je povinen připravit číselnou tabuli pro střídání hráčů a nejméně 4 míče stejné
značky odpovídající ustanovení Pravidel fotbalu, pravidlo 2.
Upřesňující povinnosti klubů dle jednotlivých soutěží jsou uvedeny v samostatné části tohoto RS „Podmínky
soutěží“.
Článek 8 – Podmínky zařazení do soutěže
Podmínky zařazování družstev do soutěže upravuje Soutěžní řád, §16.
Přihlášku do soutěže je členský klub, který se hodlá svými družstvy účastnit soutěží řízených STK FŽ, povinen
doručit na předepsaném tiskopise, potvrzenou razítkem a podpisy dvou statutárních zástupců klubu, na
sekretariát FŽ do 31.5.
V případě pozdního doručení přihlášky má řídící orgán právo nezařadit družstva klubu do soutěží, případně je
zařadit do nejnižší soutěže a požadovat kompenzační poplatek dle sazebníku.
Startovné - každý klub v I. lize zaplatí ve výši 7000,- Kč, v II. lize 5000,- , v ČFLŽ 3000,- a DIVIZE 1000,- Kč. Za
pozdní přihlášení družstva do soutěže (v období od uzávěrky přihlášek do losovacího aktivu) uhradí klub
poplatek dle sazebníku za každé takové družstvo ve stejném termínu. Startovné bude hrazeno sběrnou fakturou.

Článek 9 – Organizace utkání
Povinnosti i práva organizátora a účastníků utkání se řídí příslušnými ustanoveními SŘ, zejména § 39-42 a § 45 46.
Při organizování utkání se kluby musí řídit dohodou a příslušnými pokyny dohodnutými mezi FAČR a Policií ČR.
Tato dohoda, pokyny a SŘ FAČR jsou podklady pro vypracování Organizačního řádu pořadatelské služby, který je
nezbytný pro organizování utkání vzhledem k zajištění bezpečnosti diváků, ochraně hráček, rozhodčích a
zástupců FAČR. Tento Organizační řád pořadatelské služby musí být na vyžádání předložen k nahlédnutí
rozhodčímu, delegátovi nebo zástupci FAČR.
Minimální počty pořadatelů v soutěžích STK FŽ jsou následující:
I. liga, II. liga + I. liga dorostenek
5 pořadatelů + hlavní pořadatel
ČFLŽ a DIVIZE
3 pořadatelé + hlavní pořadatel
mládež
3 pořadatelé
Pořadatelé budou označeni vestami s výraznou barvou.
V souladu se SŘ FAČR 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) Zabezpečení součinnosti s Policií ČR a Městkou policií.
d) Zabezpečení součinnosti s Dopingovou kontrolou.
e) Dodržování opatření o povolení vstupu do ohraničeného prostoru hřiště pouze osobám vymezeným SŘ
FAČR.
f) Dodržování zákazu prodeje všech druhů nápojů ve skleněných a keramických obalech.
g) Poskytnutí prostředků výpočetní techniky s internetovým připojením za účelem vyplnění zápisu min. 60
minut před začátkem utkání.
h) V případě technických potíží zajistit předání ručně vyplněného zápisu o utkání rozhodčímu nejpozději 15
minut před úředním začátkem utkání.
i) Poskytnutí vhodného občerstvení družstvům a delegovaným osobám.
j) Poskytnout místo k parkování dopravních prostředků delegovaných osob.
Hlavní pořadatel je povinen setrvat v areálu hřiště až do odjezdu rozhodčích.
Do technické zóny mají přístup pouze: náhradní hráčky v dresu, trenér/ka, asistenti trenéra, lékař, masér a
vedoucí družstva v případě, že jsou uvedeni v zápise o utkání. Funkcionáři v technické zóně musí být viditelně
označeni visačkami s vyznačením své funkce. Bez této visačky rozhodčí nevpustí dotyčnou osobu do technické
zóny.
Členové obou družstev (funkcionáři + hráči) musí být do doby potvrzení zápisu vedoucím družstva po skončení
utkání k dispozici rozhodčímu a delegátovi k případnému prokázání své totožnosti. Nesplnění tohoto ustanovení
bude postihováno dle Disciplinárního řádu.

Upřesňující postup před utkáním 1.ligy žen:
90 minut před úředním začátkem utkání budou domácím klubem připraveny a zpřístupněny kabiny pro hráčky a
rozhodčí
60 minut před úředním začátkem utkání mají za povinnost být na hřišti

a) hlavní pořadatel
b) rozhodčí utkání
c) zástupci obou klubů
d) delegát utkání
e) družstva
Dojde k představení rozhodčích s hlavním pořadatelem, zjištění zda je vše připraveno k psaní Zápisu o utkání.
Pořadatelský klub má za povinnost mít počítač s připojením k internetu. V případě neúčasti rozhodčích nebo
zástupců hostujícího klubu, domácí klub začne s plněním svých povinností. Rozhodčí provedou kontrolu hrací
plochy a jejího příslušenství.
Briefing 50 minut před utkáním dojde k setkání účastníků utkání a to:
a) rozhodčích
b) delegáta
c) hlavního pořadatele
d) vedoucích mužstev obou klubů
Toto setkání lze uskutečňovat v kabině rozhodčích, ale pouze v tom případě, že vyhovuje velikostně, jinak
příslušnou místnost zajistí domácí klub.
Na setkání mají povinnost přinést:
- vedoucí družstev – kompletní dresy (dres, trenky, stulpny) + kompletní dres brankářky
- hlavní pořadatel - 4 ks míčů se kterými se bude hrát (všechny míče stejné značky a typu odpovídající Pravidlům
fotbalu, pravidlo 2)
Dojde k vzájemnému představení. Rozhodčí odsouhlasí barevné kombinace dresů a míče pro utkání. Jeden si
ponechá ke hře, ostatní vrátí hlavnímu pořadateli. V případě potřeby se nahlásí nedostatky a zajistí se náprava
(např. rozhodčí upozorní hlavního pořadatele na zjištěné nedostatky na hrací ploše, v kabině rozhodčích,
hostující klub může upozornit na nedostatky v kabině apod.)
Proběhne dohoda o vzájemné spolupráci s pořadatelskou službou, rozhodčí může provést pohovor s příslušníky
družstev.
45 minut před začátkem utkání
Hlavní pořadatel zpřístupní hrací plochu oběma družstvům.
15 minut před začátkem utkání
Hlavní pořadatel předá rozhodčímu počítač s připojením. V případě potřeby oznámí rozhodčím všechny
skutečnosti, které by neumožnily zahájení utkání.
10 – 5 minut před začátkem utkání – odchod rozhodčích na hrací plochu, pozdrav (podávání rukou), zahájení
utkání.
Článek 10 – Doba hry
a) Utkání žen se hraje 2 × 45 minut
b) Utkání I. ligy dorostenek se hraje 2 × 40 minut.
c) Utkání II. ligy dorostenek (10 +1) se hraje 2 x 40 minut.
d) Utkání III. ligy dorostenek (7 +1) se hraje 2 x 40 minut.
e) Utkání starších žákyň se hraje 2 × 35 minut
g) Utkání mladších žákyň se hraje 2 × 30 minut
h) Utkání přípravek se hraje 2 × 20 minut. Poločasová přestávka minimálně 10 minut. V utkáních mládeže je
poločasová přestávka povinná. Délku přestávky při utkáních kontroluje rozhodčí, delegát a vedoucí obou
družstev. Přestávka mezi zápasy musí být minimálně 20 minut, doporučuje se 30 minut.

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 hráčky. 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.
Lékařská prohlídka hráček se řídí Soutěžním řádem FAČR, §37.
Posuzování nestandardní výstroje hráčů z hlediska bezpečnosti se řídí Pravidly fotbalu, pravidlo 4, odstavec 7 a
Soutěžním řádem FAČR, §38, odstavec 2.
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 FŽ.
b) Při zaviněném nedohrání utkání STK FŽ projedná přečin a předá s návrhem na projednání příslušné DK
FŽ (DK ŘKČ a DK ŘKM).
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 FŽ. Jestliže k dohodě
nedojde, uvede tuto skutečnost rozhodčí do zápisu o utkání. O novém termínu utkání rozhodne v tomto
případě STK FŽ. O výsledku rozhodnutí STK FŽ 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, hostující klub zaplatí organizátorovi utkání:
I. liga a II. liga
3000,- Kč
ČFLŽ a DIVIZE
2000,- Kč
I.liga dorostenek
1000,- Kč
ostatní mládež
500,- Kč.
e) V případě, že se k utkání nedostaví domácí družstvo nebo nebude utkání zahájeno z důvodu
nedostatečného počtu hráčů domácích, uhradí organizátor utkání hostujícímu klubu stejnou částku jako
v odstavci d).
Článek 13 – Vyloučení družstva ze soutěže
a) Bude-li klubu uložen disciplinární trest vyloučení družstva ze soutěže, budou všechny jeho dosavadní
výsledky anulovány a na družstvo se pohlíží, jako by se soutěže vůbec nezúčastnilo.
b) Nepřihlásí-li se družstvo do soutěže, bude pro příští soutěžní ročník zařazeno do nejnižší soutěže.
c) Bude-li klubu uložen disciplinární trest vyloučení družstva ze soutěže na základě odhlášení družstva ze
soutěže po jejím rozlosování, avšak ještě před zahájením soutěže, nebo vystoupí-li ze soutěže před
ukončením její podzimní části, nemůže být ve shodném soutěžním ročníku zařazeno do jiné třídy soutěží
a pro příští soutěžní ročník bude zařazeno do nejnižší soutěže.
d) Bude-li klubu uložen disciplinární trest vyloučení družstva ze soutěže na základě odhlášení družstva ze
soutěže před zahájením nebo v průběhu jarní části soutěžního ročníku, bude považováno za družstvo
sestupující a v následujícím ročníku má nárok startovat v soutěži o jeden stupeň nižší.
e) Naplní-li družstva, která byla ze soutěže vyloučena, stanovený počet sestupujících, potom družstvo,
které v soutěži skončilo na posledním místě, nebude sestupovat.
Doplňování míst v soutěžích, uvolněných družstvy z jakýchkoliv důvodů před rozlosováním nového
soutěžního ročníku, se uskuteční výhradně tak, že se zvýší počet postupujících družstev z nižší třídy
soutěže.
f) Při odstoupení (po 25.6.2016) přihlášeného družstva, ze soutěže nebo odstoupí-li družstvo v rozehrané
části soutěže STK FŽ navrhne DK ŘKČ k projednání disciplinární přečin odhlášení družstva členského
klubu ze soutěže s návrhem na uložení disciplinárního trestu vyloučení družstva ze soutěže a s návrhem
disciplinárního trestu s uložením peněžité pokuty ve výši :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

I. liga
II. liga
ČFLŽ
Divize
I. liga dorostenek
II. dorostenek
st + ml žákyně (za každé družstvo)
přípravky

80 000 Kč
60 000 Kč
50 000 Kč
40 000 Kč
40 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč

Článek 14 – Soupiska družstva
Zásady pro Soupisku družstva stanovuje SŘ FAČR, §10.
Hráč uvedený na soupisce musí v daném soutěžním období odehrát minimálně příslušnou dobu hry
utkání v dané věkové kategorii. V případě nesplnění této povinnosti bude klub potrestán pořádkovou
pokutou dle sazebníku. Při řádném písemném zdůvodnění do 7 dnů po skončení příslušné části soutěže,
může STK FŽ ustoupit od udělení pokuty.
Článek 15 – Střídání hráčů a počty cizinců
V mistrovských utkáních je dovoleno střídat následující maximální počet hráčů:
a) V utkání I. a II. ligy žen je možno střídat pět hráček
b) V utkání I. ligy dorostenek, II. lize dorostenek, ČFLŽ, a Divizi žen je možno střídat všechny hráčky uvedené
v zápise o utkání (max. 7)
c) V utkáních divize žen , II. ligy dorostenek, starších, mladších žákyň a přípravek je střídání opakované –
v přerušené hře.
d) Ve všech uvedených případech je počet střídajících hráček stanoven bez ohledu na to, zda se jedná o
hráčku do pole nebo brankářku.
e) V jednom soutěžním utkání může startovat maximálně počet pěti cizích státních příslušnic ze zemí mimo
EU.
Článek 16 – Věkové kategorie
Řídí se Soutěžním řádem ženského fotbalu, §33 – 35.
Pro upřesnění rozdělení dle ročníků:
Ženy
ročníky po dovršení 15. let a starší
Dorostenky
ročníky 1999,2000,2001,2002,2003
Starší žákyně
ročníky 2002, 2003, 2004, 2005,
Mladší žákyně
ročníky 2004, 2005, 2006, 2007
Přípravky
ročníky 2006, 2007,2008, 2009,2010,2011 po dovršení 5. let

Článek 17 – Rozhodčí a delegáti
K utkání mohou být delegováni rozhodčí s platnou licencí rozhodčího. Rozhodčí deleguje k utkání KR FŽ v
kooperaci s ostatními KR v rámci FAČR. Delegace jsou zveřejňovány v IS FAČR.
Rozhodčí jsou povinni mít při utkání na sobě odznak, schválený VV FAČR. KR FŽ může nařídit umístění loga
sponzora na dresech rozhodčích. Rozhodčí mají za povinnost uvádět všechny skutečnosti a předepsané
náležitosti do zápisu o utkání.
Delegovaní rozhodčí jsou povinni se dostavit k řízení utkání minimálně 60 minut před úředním začátkem utkání.
Čekací doba na rozhodčího je 20 minut po stanoveném začátku utkání. Pro asistenty čekací doba neplatí.
V případě, že se delegovaný rozhodčí k utkání nedostaví ani po čekací době, bude postupováno v souladu
s ustanovením Soutěžního řádu FAČR, §50.

Pokud nejsou k utkání delegováni asistenti nebo se delegovaní asistenti nedostaví, postupuje se v souladu
s ustanovením Pravidel fotbalu, příloha F.
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 STK FŽ a jejích odborných komisí vyslán delegát.
Vetace - kluby mohou pro každou část soutěžního ročníku vetovat nejvýše jednu rozhodčí, za předpokladu, že
jim řídila v uplynulém soutěžním ročníku utkání. Pro podzimní část soutěže je třeba vetaci předložit do 31. 7, pro
jaro do 10.2. Na pozdější vetace nebude brán zřetel.
Delegace rozhodčích na utkání:
I. liga a II. liga žen – KR FŽ
II. liga žen – R – KR FŽ (asistenty zajistí domácí klub na Kraji)
ČFLŽ – Kraj a Okres (domácí klub musí zajistit R, AR 1 + AR 2)
Divize Čechy – Kraj a Okres (domácí klub musí zajistit R)
I.liga dorostenek – R – KR FŽ (asistenty zajistí domácí klub na Kraji a Okrese)
II. liga dorostenek Čechy (10+1) – Kraj a Okres (domácí klub musí zajistit R)
I. liga starších a mladších žákyň – Kraj a Okres (domácí klub musí zajistit R)
2.liga starších žákyň Čechy - Kraj a okres (domácí klub musí zajistit R)
Přípravky - Kraj a Okres (domácí klub musí zajistit R)
Obsazování rozhodčích z listiny I. ligy žen na utkání provádí zásadně KR FŽ, jiné orgány mohou pro potřeby svých
soutěží obsazovat tyto rozhodčí pouze při dodržení této podmínky: obsazení KR FŽ včetně obsazení
dodatečného má vždy přednost.
Obsazení rozhodčích na utkání mezinárodní a utkání mimo svazová (nečlenů FAČR) provádí výlučně KR FŽ.
Delegáty deleguje na utkání KR FŽ. Delegace bude uveřejněna v IS FAČR. Zprávy delegátů musí být odeslány
emailem první pracovní den po utkání na sekretariát FŽ. DS je povinen po provedení pohovoru zapsat
hodnocení, které hodnotí výkon rozhodčího do ZOU.
Jako součást disciplinárního či jiného opatření mohou příslušné komise vyslat na utkání dohlížející orgán na
náklady klubu.
Článek 18 – Zápis o utkání
Zápis o utkání se pořizuje přímo ve specializované aplikaci elektronického informačního systému. 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.
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.
Článek 19 – Systém a hodnocení výsledků soutěží
Systém jednotlivých mistrovských soutěží upřesňuje zvláštní kapitola tohoto RS.
Hodnocení výsledků utkání se provádí tak, že vítězné družstvo obdrží 3 body, poražené družstvo žádný bod,
v případě nerozhodného výsledku obdrží každé družstvo po jednom bodu.
Pořadí družstev v soutěži se řídí ustanoveními SŘ FAČR, §18.
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.
Článek 20 – Postupy a sestupy
Postupy a sestupy z jednotlivých soutěží se řídí ustanovením SŘ FAČR, §19. Počty postupujících a sestupujících
jsou upřesněny v kapitole „Systém soutěží“ tohoto RS.
Článek 21 – Námitky, protest a odvolání
Námitku proti neoprávněnému startu hráče soupeře v utkání může vznést pouze vedoucí družstva na základě
kontroly totožnosti. Rozhodčí je povinen tuto námitku do zápisu o utkání uvést.
Klub, jehož družstvo v utkání hrálo, je oprávněn podat protest. Důvody, lhůty a náležitosti protestu jsou
uvedeny v §30 Procesního řádu FAČR. Protest se podává prostřednictvím Portálu elektronického informačního
systému.
O námitce, protestu a o porušeních povinností stanovených soutěžním řádem rozhoduje STK FŽ podle
příslušných ustanovení Procesního řádu FAČR.
Proti rozhodnutí STK FŽ je možné podat odvolání k OK FAČR 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 §25 Procesního řádu FAČR.
Poplatky za protest, odvolání a odůvodnění jsou uvedeny v příloze č. 1 Procesního řádu FAČR.
Proti rozhodnutí DK je možné podat odvolání k OK FAČR 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 §106 Disciplinárního řádu FAČR.
Poplatky za odvolání a odůvodnění jsou uvedeny v příloze č. 1 Disciplinárního řádu FAČR.
Článek 22 – Doprava k utkání
Za schválený dopravní prostředek se považují běžné veřejné prostředky, vlastní autobusy nebo autobusy jiných
registrovaných provozovatelů a osobní automobily. Případné nedostavení se k utkání nebo opožděný nástup
k utkání řeší STK FŽ dle SŘ FAČR na svém nejbližším zasedání.
Článek 23 – Reprezentace
Povolávání hráček do reprezentace se řídí ustanovením SŘ FAČR, příloha č.5.
Omluvy z reprezentačních akcí
Hráčka podle § 10 odst. 1 této přílohy, která není pro nemoc či zranění schopna účastnit se aktivit
reprezentačního družstva, je povinna podstoupit lékařskou prohlídku provedenou lékařem, kterého zvolí
asociace, která hráčku povolala.

Článek 24 – Pořizování videozáznamu
Kluby I. ligy žen pořizují z domácích mistrovských utkání videozáznam. Videozáznam musí být pořizován z
nadhledu a ze stativu. Musí obsahovat nezkrácenou formu včetně stopáže (časomíry) příchodu a odchodu z
hrací plochy po skončení utkání. Za videozáznam je odpovědný hlavní pořadatel a domácí klub.
V případě pořizování videozáznamu pro vlastní účely, který by chtěl klub zároveň využít k případnému protestu
dle SŘ FAČR, je povinen tuto skutečnost nahlásit do podepsání ZOU před utkáním s informací o totožnosti
fyzické či právnické osoby, která záznam pořizuje. Na pozdější oznámení nebude STK FŽ brát zřetel. Zároveň je
povinností pořádajícího klubu umožnit pořízení videozáznamu i soupeři.
Videozáznam slouží jako podklad při námitkách, stížnostech apod. Videozáznam nelze použít jako podklad ke
změně výsledku utkání. Kontrolou provádění natáčení videozáznamu se pověřují delegáti svazu, kteří jsou
povinni tuto skutečnost uvést v ZDS (totožnost fyzické či právnické osoby, která záznam pořizuje). Videozáznam
je klub povinen umístit na WEB do 24hod po skončení utkání.
Pořádající klub je povinen uhradit pořádkovou pokutu v každém případě , u kterého se prokáže , že
videozáznam nebyl uložen na WEB FŽ do 24hod po skončení utkání , nebyl pořizován anebo byl krácen.
Při mimořádné události (inzultace, nedohrané utkání z viny diváků apod.) je delegát oprávněn vyžádat a převzít
proti podpisu od hlavního pořadatele nosič s videozáznamem z utkání a ten spolu se zprávou delegáta doručit v
daném termínu řídícímu orgánu soutěže.
Článek 25 – Upřesnění některých povinností klubů
a) Klub musí v rozhlasové relaci popř. v tištěném programu uvádět jména rozhodčích a delegátů svazu.
Hlavní pořadatel je povinen informovat o počtu diváků nejen rozhodčí a diváky, ale i sdělovací
prostředky.
b) Nahlášená barva kompletu (dres, trenýrky a stulpny) dresů hráček i brankářky domácího družstva platí ve
všech soutěžích ! Takto nahlášené barevné kombinace budou zveřejněny na webu FAČR v Adresáři klubů
pro jednotlivé soutěže.
Hostující družstvo musí svou kombinaci (dres, trenýrky a stulpny) barevně odlišit od nahlášené
kombinace domácího družstva. Pokud hostující družstvo nebude respektovat nahlášenou kombinaci
domácím klubem, bude mu udělena pořádková pokuta. Hostující klub si barevnou kombinaci předem
odsouhlasí s domácím týmem, nejlépe písemně (emailem) a tyto kombinace se již pak nesmí bez vědomí
soupeře měnit !!!
V případě, že některé družstvo nebude mít tuto kombinaci pro domácí utkání nahlášenu, je domácí
družstvo povinno přizpůsobit svoji barevnou kombinaci, kombinaci hostujícího družstva.
Dresy a trenýrky musí být označeny čísly v souladu s očíslováním v zápisu o utkání. Startovat (nastoupit k
utkání) mohou hráčky s čísly 1-99. S číslem 1 však pouze brankářka.
c) Tabulky pro střídání obsluhuje člen pořadatelské služby popřípadě každý vedoucí sám (pokud není
delegována 4 R).
d) Domácí klub připraví k utkání všechny náležitosti dle Pravidel fotbalu, SŘ FAČR(neopomenout nosítka a
lékárničku ! )
e) Kluby se povinně účastní aktivů FŽ a odborných komisí FŽ na vlastní náklady. Neúčast bude pokutována
dle sazebníku pokut.
f) Kluby jsou povinny při veškerém písemném styku v rámci FAČR mimo názvu uvádět i číslo klubu.
g) V případě dopingové kontroly jsou kluby povinny řídit se pokyny dopingového komisaře, který se
prokáže platným průkazem a umožnit jeho bezproblémový výkon práce.
h) V případě předvolání klubu na jednání odborné komise (DK,STK) je povinností zástupce klubu předložit
písemné a razítkem potvrzené pověření zástupce klubu k jednání.
i) Licence vyžadované pro soutěže žen a dívek stanovuje Řád trenérů, § 10.
Družstva Divize žen a III. ligy dorostenek , která nemají asistenta s licencí, musí předložit potvrzení o
bezúhonnosti svých asistentů. Toto potvrzení se předkládá na sekretariát FŽ FAČR vždy na polovinu
soutěžního ročníku tzn. na podzim do 25.7. a pro jaro do 20.2.

j) Ošetřování hráčky na hrací ploše – v případě vstupu lékaře, zdravotníka nebo jiné osoby na hrací plochu
v průběhu utkání z důvodu zjištění zdravotního stavu či ošetření zraněné hráčky, musí hráčka opustit
hrací plochu a smí vrátit zpět až se svolením rozhodčího.
k) Kluby jsou povinny nahlásit jakékoli změny u funkcionářů klubu (telefon, email, adresa apod.) nejpozději
do 3 dnů na sekretariát FŽ.

Náležitosti disciplinárního řízení
Článek 26 – Působnost disciplinární komise
Pravomoc DK ŘKČ se vztahuje na všechny soutěže řízené STK FŽ. Sídlem DK ŘKČ je Praha.
Článek 27 – Základní povinnosti v disciplinárním řízení
a) Zasedání DK ŘKČ je vždy ve středu od 16:00 hodin v budově FAČR, Diskařská 2431/4, 169 00 Praha 6 –
Břevnov. Zástupci klubů, rozhodčí a delegáti jsou povinni při jednání DK se prokázat průkazem
totožnosti.
b) Tresty DK budou zveřejňovány prostřednictvím úřední desky bezprostředně po zasedání komise.
c) Poplatek za projednání přestupku, musí být uhrazen před zahájením jednání DK ŘKČ. Výši poplatku
disciplinárního řízení stanoví Disciplinární řád, příloha č.1
Článek 28 – Napomínání hráček
Řídící orgán rozhodl dle § 47 odst. 4 DŘ o evidenci napomínání a trestání hráček v 1. lize žen. V jiných soutěžích
se evidence udělení osobních trestů nebude provádět.
Napomínání hráček se eviduje a trestá v jednom soutěžním ročníku.
Kluby jsou povinny vést si vlastní evidenci podle zápisu o utkání, který podepisuje vedoucí.
Postihy za napomínání se stanoví:
- po 4. napomenutí zastavení závodní činnosti na jedno mistrovské utkání
- po 8. napomenutí zastavení závodní činnosti na dvě mistrovská utkání
- po 12. napomenutí zastavení závodní činnosti na tři mistrovská utkání atd.
Udělené tresty nelze přenášet do dalšího ročníku, proto je hráčka povinna zaplatit poplatek za zbylé postihy za
napomenutí v následující výši - za tři utkání (12 ŽK) 900,- Kč, za dvě utkání (8 ŽK) 600,- Kč a za jedno utkání (4 ŽK)
300,- Kč bankovním převodem na účet FŽ pod VS STK.
Napomínání v POHÁRU FAČR ŽEN se neeviduje. POHÁR FAČR ŽEN je samostatnou soutěží, proto se evidence
osobních trestů (ŽK) v soutěži na Pohár nevztahuje.

Hospodářské náležitosti
Článek 29 – Mistrovské soutěže
Mistrovská utkání hrají družstva na své vlastní náklady. Nezbytné sportovně technické výdaje /zejména
rozhodčí, delegáty, pořadatele atp./ hradí organizátor utkání. Startovné bude hrazeno přes sběrnou fakturu.
Družstva mládeže startovné neplatí.
Článek 30 – Vstupné a vstupenky

a) Výši vstupného včetně permanentek a zlevněného vstupného, si určuje organizátor utkání.
b) Organizátor utkání je povinen mít vyvěšen přehled o cenách vstupného na viditelném místě u všech
pokladen.
c) Jestliže utkání nebylo zahájeno či bylo předčasně ukončeno z technických důvodů (povětrnostní
podmínky apod.) nebo došlo-li ke změně programu, prodané vstupenky platí pro utkání v náhradním
termínu nebo je organizátor utkání povinen vrátit vstupné. V ostatních případech se vstupné nevrací.
d) Distribuci a tisk vstupenek si zajišťuje organizátor utkání. O vstupenkách si vede řádnou evidenci.
e) Každá vstupenka musí obsahovat označení druhu (tribuna, stání, zlevněná), výši vstupného, datum a
název pořadatele utkání.
Volný vstup
Volný vstup na utkání mají:
a) Hráčky nominované k utkání
b) Realizační týmy a rozhodčí, kteří jsou aktivními účastníky utkání, techničtí pracovníci zabezpečující utkání
c) Funkcionáři a pracovníci FAČR, osvědčující se průkazem, vydaným VV FAČR. Tento průkaz slouží k
prokazování totožnosti a funkce jeho držitele a zároveň ho opravňuje k volnému vstupu na utkání
soutěžní a přátelské, pořádaných kluby a orgány FAČR.
Volný vstup na vyhrazená a řádně označená sedadla mají:
a) Akreditovaní novináři, televizní a rozhlasoví pracovníci
b) Delegát utkání
c) Vedení hostujícího družstva (max. počet 10 míst)
Pořadatel je oprávněn vydat neprodejné, VIP vstupenky na místa k sezení i ke stání.
Článek 31 – Náhrady a odměňování rozhodčích a delegátů
a) Náhrady a odměny za mistrovská utkání budou automaticky IS FAČR připisovány na sběrnou fakturu.
b) Odměny rozhodčím na turnajích, musí být jednoznačně uvedeny v propozicích turnaje.
c) V případě, že se utkání neuskuteční, náhrady za řízení utkání se nevyplácejí. Rozhodčím a delegátům
však náleží cestovné a stravné.

SAZEBNÍK ODMĚN ROZHODČÍCH A DELEGÁTŮ
SOUTĚŽE ŽEN FAČR
Druh soutěže

Utkání

Utkání

mistrovské

přátelské

R

AR

4.R

D

TD

R

AR

4.R

I. liga žen

1 000

500

250

600

300

600

300

150

II. liga žen

800

400

200

500

200

400

250

100

ČFLŽ, MSFLŽ

600

300

150

300

300

200

100

Divize

400

250

100

300

200

150

100

I. liga dorostenek

300

200

100

300

200

150

100

II. liga dorostenek

250

150

100

200

150

100

III. liga dorostenek

200

150

100

200

150

100

I. liga starších žákyň

200

100

100

200

150

80

II. liga starších žákyň

100

80

80

200

80

60

I. liga mladších žákyň

150

100

100

200

120

80

80

Přípravky

100

80

80

100

80

60

60

Pohár FAČR ŽEN

400

200

100

300

Čtvrtfinále + semifinále
Poháru FAČR ŽEN

800

450

250

400

1 000

500

250

600

Finále Poháru FAČR ŽEN

300

Veškeré odměny jsou uvedeny v Kč; R = rozhodčí; AR = asistent rozhodčího; 4.R = čtvrtý rozhodčí;
D = delegát FA; TD = technický delegát FA
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SYSTÉM SOUTĚŽÍ

Článek 32 – Systém soutěží
I.LIGA ŽEN - dle Přílohy č.2 Soutěžního řádu FAČR, §4, odstavec 2.
 základní část: 14 kol, doma a venku
 po odehrání základní části se rozdělí na 1 - 4 a 5 - 8 = dalších 6 zápasů. Celkem 20 zápasů.
o 1 - 4 o titul, kde se započítává skóre ze základní části a body se dělí dvěma (zaokrouhluje se
nahoru).
o 5 - 8 o udržení, kde se započítává skóre ze základní části a body se dělí dvěma (zaokrouhluje se
nahoru).
 do nadstavbové části budou družstvům přidělena čísla (dle Bergerových tabulek) podle pořadí po
základní části (tzn. družstvo umístěné na 1. místě obdrží číslo 1, a družstvo na 5 místě obdrží také číslo 1
atd.) a odehrají dalších 6 kol.
 Družstvo umístěné na 8. místě sestupuje do celostátní II. ligy žen.
II.LIGA ŽEN – dle Přílohy č.2 Soutěžního řádu FAČR, §3
 základní část: 21. kol, tříkolový systém
 do druhé části (třetího kola) budou družstvům přidělena čísla (dle Bergerových tabulek) podle pořadí po
základní části (tzn. družstvo umístěné na 1. místě obdrží číslo 1 atd.) Ve druhé části družstva sehrají
utkání jeden krát každý s každým.
 Družstvo umístěné na 1. místě postupuje do I. ligy.
Družstvo umístěné na 7. místě sestupuje do ČFLŽ či MFLŽ
I.LIGA dorostenek – dle Přílohy č.2 Soutěžního řádu FAČR, §4, odstavec 2.
 10+1, základní část, 14 kol, doma a venku
 po odehrání základní části se rozdělí na 1 - 4 a 5 - 8 = dalších 6 zápasů. Celkem 20 zápasů
o 1 - 4 o titul, kde se započítává skóre ze základní části a body se dělí dvěma (zaokrouhluje se
nahoru).
o 5 - 8 o udržení, kde se započítává skóre ze základní části a body se dělí dvěma (zaokrouhluje se
nahoru).
 do nadstavbové části budou družstvům přidělena čísla (dle Bergerových tabulek) podle pořadí po
základní části tzn. družstvo umístěné na 1. místě obdrží číslo 1, a družstvo na 5 místě obdrží také číslo 1
atd.) a odehrají dalších 6 kol.
 Družstvo umístěné na 8. místě sehraje kvalifikaci na dvě utkání(doma/venku – pořadí losuje STK FŽ)
s vítězem II. ligy dorostenek o případný postup či udržení v soutěži.
Česká fotbalová liga žen – dle Soutěžního řádu FAČR, § 12, dvoukolově
a) dvoukolově, podzimní a jarní část, 18 kol, doma a venku
b) vítěz hraje kvalifikaci s MFLŽ žen na dvě utkání (doma/venku – pořadí losuje STK FŽ) o postup do II. ligy
c) Pokud Morava nebude mít adekvátní soutěž (MFLŽ), nemůže se zúčastnit kvalifikace o II. ligu žen.
d) sestup se řídí SŘ FAČR
Divize žen Čechy A , B , D – dle soutěžního řádu FAČR, § 12, dvoukolově
o dvoukolově, podzimní a jarní část, doma a venku, podle počtu družstev v dané skupině
o družstva umístěná na 1.- 4 místě se mohou přihlásit do kvalifikace na dvě utkání (doma/venku – pořadí
losuje STK FŽ) o postup do ČFLŽ. Přednost má vždy družstvo ve skupině lépe umístěné.

Divize žen Čechy C – SŘ příloha 2 §4 - Družstva se utkají v podzimní části dvakrát každý s každým, v jarní části
dvakrát každý s každým.
o družstva umístěná na 1.- 4 místě se mohou přihlásit do kvalifikace na dvě utkání (doma/venku – pořadí
losuje STK FŽ) o postup do ČFLŽ. Přednost má vždy družstvo ve skupině lépe umístěné.
II. LIGA dorostenek Čechy – dle Soutěžního řádu FAČR, § 12, dvoukolově
o 10+1, , podzimní a jarní část , 18 kol , doma a venku
o Vítězné družstvo sehraje kvalifikaci na dvě utkání (doma/venku – pořadí losuje STK FŽ) o účast
v kvalifikaci o 1. ligu dorostenek s prvním družstvem 2. ligy dorostenek Morava.
Morava musí mít adekvátní soutěž jako Čechy (10+1) a kvalifikaci o I.ligu dorostenek se mohou zúčastnit
ročníky 1999 a mladší.
o Vítězné družstvo z kvalifikace Čechy + Morava, sehraje kvalifikaci na dvě utkání (doma/venku – pořadí
losuje STK FŽ) o účast v 1.lize dorostenek s posledním týmem I. ligy dorostenek.
o Kvalifikace se řídí dle soutěže I. ligy dorostenek.
I.LIGA starších žákyň Čechy – dle Přílohy č.2 Soutěžního řádu FAČR, §3, tříkolové
o 10+1, první část, doma a venku,
o Druhá část (třetí kolo) – družstva obdrží čísla dle pořadí v první části( první bude mít číslo 1 atd.) Utkají se
jedenkrát každý s každým
o první 2 týmy postupují do finálového turnaje o mistra ČR, třetí dle porovnání bodového koeficientu se
druhým týmem I. ligy starších žákyň – Morava
o čas 2x35 min (+ 15min přestávka),
o celé hřiště, míč 5
I.LIGA mladších žákyň Čechy – dle Přílohy č.2 Soutěžního řádu FAČR, §3, tříkolové
o 7+1 (min 5+1), tříkolové – viz. 1. liga st. žákyň
o první 2 týmu postupují do finálového turnaje, třetí dle porovnání bodového koeficientu se druhým
týmem I. ligy mladších žákyň - Morava
o čas 2x30 (+ 15min přestávka),
o polovina hřiště, branky 5x2, míč 4, kopačky s kolíky pevně spojenými s podrážkou (i v zápasech ve vyšší
věkové kategorii)
I.LIGA starších žákyň Morava – dle Přílohy č.2 Soutěžního řádu FAČR, § 4, čtyřkolový systém
o 10+1, Podzimní část – dvakrát každý s každým(doma , venku) , jarní část – dvakrát každý s každým/doma
, venku) ,první tým postupuje do finálového turnaje, druhý dle porovnání bodového koeficientu se
třetím týmem I. ligy starších žákyň - Čechy
o čas 2x35 min (+ 15min přestávka), celé hřiště, míč 5
I.LIGA mladších žákyň Morava – dle Přílohy č.2 Soutěžního řádu FAČR, § 4, čtyřkolový systém
o 7+1 Podzimní část - dvakrát každý s každým(doma ,venku) , jarní část – dvakrát každý s každým (doma
,venku), první družstvo postupuje do finálového turnaje o mistra ČR, druhý dle porovnání bodového
koeficientu se třetím týmem I. ligy mladších žákyň - Čechy
o čas 2x30 (+ 15min přestávka),
o polovina hřiště, branky 5x2, míč 4, kopačky s kolíky pevně spojenými s podrážkou (i v zápasech ve vyšší
věkové kategorii)

2.LIGA starších žákyň Čechy – dle Přílohy č.2 Soutěžního řádu FAČR, § 4 , čtyřkolový systém
o 7+1 – Podzimní část – dvakrát každý s každým(doma , venku) , Jarní část – dvakrát každý s každým(doma
, venku)
o Čas 2x 35 min
o Polovina hřiště, branky 5x2m, míč č. 5, kopačky s kolíky pevně spojenými s podrážkou
Přípravka A, B, C – dle Soutěžního řádu FAČR, § 12, turnajový systém
o 5+1 (min.4+1)
o hřiště 25 x 40, branky 5x2, míč 4 odlehčený, kopačky s kolíky pevně spojenými s podrážkou (i v zápasech
ve vyšší věkové kategorii)
o čas 2x15 (+ 10min přestávka), mezi utkáními musí být min 20 ti minutová přestávka (max. 35minut)
o Začátky turnajů jsou stanoveny od 10,00hod , pokud nedojde k dohodě účastníků turnaje jinak!!!!!

PODMÍNKY SOUTĚŽÍ

Článek 33 – Podmínky účasti v soutěži
PODMÍNKY PRO I. ligu žen
a) I.liga se hraje na travnatém povrchu a pouze na hřištích schválených STK FŽ, která jsou uvedena v adresáři
klubů tohoto RS, případně na náhradních plochách povolených STK FŽ.
b) Klub musí mít dorostenky, starší a mladší žákyně v soutěžích FŽ.
c) Klub musí předložit smlouvu na rok na hřiště a na jedno náhradní na celý soutěžní ročník.
d) Klub předloží financování na SR 2016/2017 do 31.8.2016.
e) Trenéři předkládají tréninkový plán na měsíc dopředu a to vždy k poslednímu dni v měsíci a zároveň posílají
vyhodnocení předcházejícího měsíce. Vše posílají trenérovi A týmu reprezentace žen ČR
(stanislav.krejcik@email.cz).
f) Trenérské licence – hlavní trenér A, asistent B
g) Součástí realizačního týmu musí být zdravotník s platnou kvalifikací.
h) Rozměry hřiště: šířka 64 – 68 m, délka 100 – 108 m, výběhová zóna 2 –5 m, / kryté hráčské lavice pro
náhradnice a realizační tým včetně vyznačení technické zóny v souladu s Pravidly fotbalu (pro 13 lidí)
Využití hřiště s umělým trávníkem (62 x 100 m) je možné v souladu se zněním Soutěžního řádu FAČR, §6,
odstavec 4 a přílohy č.1.
Hrací plocha musí být ohrazena v souladu s Pravidly fotbalu.
V případě, že má klub k dispozici v areálu stadionu více hracích ploch, které odpovídají výše uvedenému a
jsou schváleny STK pro soutěže, uvede tento klub hlavní hrací plochu, na které bude družstvo hrát svou
soutěž – pouze v případě nezpůsobilosti hlavní hrací plochy /podle posouzení rozhodčí/ se může hrát na
vedlejší za předpokladu, že je způsobilá. O způsobilosti hrací plochy vždy rozhoduje pouze rozhodčí
i) Kabina hostí a domácích 25 – 40 m2 samostatná šatna, v chladných dnech vytápěná, soupeři přístupná
nejpozději 90 minut před utkáním (sprchy 2x, samostatné WC, věšáky a židle, zrcadlo, čisté)
j) Kabina rozhodčích 15 – 20 m2 (sprcha 1x, WC, stůl, 4x židle, věšáky, zrcadlo, čisté)
k) Ošetřovna pro poskytnutí první pomoci s příslušnými zdravotnickými potřebami, zároveň sloužící pro
potřeby dopingové kontroly (musí tam být WC) 15 – 20 m2
l) Samostatné WC pro diváky (oddělené od hráček a realizačních týmů)
m) Občerstvení v areálu otevřené pro diváky
n) Klub musí používat světelnou tabuli s časomírou
o) Záznam z domácího utkání musí klub nahrát na web do 24 hodin po utkání .
p) Klub má povinnost mít svého zástupce na Prvoligovém shromáždění. Je to osoba zodpovědná za ženský
fotbal v klube a zároveň je potvrzena klubem.

PODMÍNKY PRO II. ligu žen
a) Klub musí mít nejméně jedno mládežnické družstvo v soutěžích FŽ nebo FAČR.
b) Rozměry hřiště: šířka 60 – 68 m, délka 100 – 108 m, kryté hráčské lavice pro náhradnice a realizační tým
včetně vyznačení technické zóny v souladu s Pravidly fotbalu (pro 12 lidí)
Hrací plocha musí být ohrazena v souladu s Pravidly fotbalu.
Utkání se hrají na povrchu dle článku 7 tohoto Rozpisu soutěž. Pro UMT platí ustanovení Soutěžního řádu
FAČR, §6, odstavec 4 a příloha č.1 a článek 7 tohoto Rozpisu soutěží.
V případě, že má klub k dispozici v areálu stadionu více hracích ploch, které odpovídají výše uvedenému
a jsou schváleny STK pro soutěže, uvede tento klub hlavní hrací plochu, na které bude družstvo hrát svou
soutěž – pouze v případě nezpůsobilosti hlavní hrací plochy /podle posouzení rozhodčí/ se může hrát na
vedlejší za předpokladu, že je způsobilá. O způsobilosti hrací plochy vždy rozhoduje pouze rozhodčí.

c) Kabina hostí a domácích - samostatná šatna, v chladných dnech vytápěná, soupeři přístupná nejpozději 60
minut před utkáním 20 – 28 m2 (sprchy 2x, samostatné WC, věšáky a židle pro 18 osob, zrcadlo, čisté)
d) Kabina rozhodčích (stůl, 4x židle, věšáky, 1x sprcha, 1x WC, zrcadlo)
e) Samostatné WC pro diváky (oddělené od hráček a realizačních týmů).
f) Doporučení – otevřené občerstvení v areálu pro diváky

a)

b)

c)
d)
e)
f)

PODMÍNKY PRO ČFLŽ
Klub musí mít nejméně jedno mládežnické družstvo v soutěžích FŽ, nebo KFS,OFS.
Pokud povinnost o počtu družstev mládeže nesplňuje klub v rámci soutěží FŽ, je povinen do 15. srpna 2016
doložit STK FŽ potvrzení příslušného KFS, příp. OFS o startu družstev mládeže v těchto soutěžích.
Utkání se hrají na povrchu dle článku 7 tohoto Rozpisu soutěží.
Rozměry hřiště: šířka 60 – 68 m, délka 98 – 108 m, kryté hráčské lavice pro náhradnice a realizační tým
včetně vyznačení technické zóny v souladu s Pravidly fotbalu (pro 12 lidí)
V případě, že má klub k dispozici v areálu stadionu více hracích ploch, které odpovídají výše uvedenému
a jsou schváleny STK pro soutěže, uvede tento klub hlavní hrací plochu, na které bude družstvo hrát svou
soutěž – pouze v případě nezpůsobilosti hlavní hrací plochy /podle posouzení rozhodčí/ se může hrát na
vedlejší za předpokladu, že je způsobilá. O způsobilosti hrací plochy vždy rozhoduje pouze rozhodčí.
Kabina hostí a domácích - samostatná šatna, v chladných dnech vytápěná, soupeři přístupná nejpozději 60
minut před utkáním 20 – 28 m2 (sprchy 2x, samostatné WC, věšáky a židle pro 18 osob, zrcadlo, čisté)
Kabina rozhodčích (stůl, 4x židle, věšáky, 1x sprcha, 1x WC, zrcadlo)
Samostatné WC pro diváky (oddělené od hráček a realizačních týmů).
Doporučení – otevřené občerstvení v areálu pro diváky.
PODMÍNKY PRO DIVIZE ŽEN

a) Utkání se hrají na povrchu dle článku 7 tohoto Rozpisu mistrovských soutěž. Hřiště musí být schváleno
minimálně STK OFS k mistrovským utkáním.
b) kryté hráčské lavice pro náhradníky a realizační tým včetně vyznačení technické zóny v souladu s Pravidly
fotbalu - výjimku v odůvodněných případech povoluje příslušná STK řídícího orgánu (OFS, KFS, ŘKFČ a ŘKFM)
c) ohrazení hrací plochy v souladu s Pravidly fotbalu - výjimku v odůvodněných případech povoluje příslušná
STK řídícího orgánu (OFS, KFS, ŘKFČ a ŘKFM)
d) samostatná šatna, v chladných dnech vytápěná, soupeři přístupná nejpozději hodinu před utkáním – kabina
pro 15 hráček
e) koupelna s teplou i studenou vodou pro soupeře
f) kabina rozhodčích (stůl, 2x židle, věšáky)

PODMÍNKY PRO MLÁDEŽ
a) Požadavky na hrací plochu a vybavení hřiště pro I. ligu dorostenek jako Podmínky pro II. ligu žen
b) Požadavky na hrací plochu a vybavení hřiště pro II. ligu dorostenek jako Podmínky pro ČFLŽ.
c) Požadavky na hrací plochu a vybavení hřiště pro ostatní soutěže mládeže jako Podmínky pro divize žen.

POHÁR FAČR ŽEN
A
POHÁR DOROSTENEK

Článek 34 – POHÁR FAČR ŽEN
I. Řízení soutěže
POHÁR FAČR ŽEN doplňuje mistrovské soutěže. Řídí ho STK FŽ.
II. Systém soutěže
a) Hraje se vylučovacím způsobem.
b) Utkání se hrají jednokolově, od čtvrtfinále se losuje domácí klub, jinak družstva jsou již nalosována.
c) O vítězi rozhoduje jedno finálové utkání, jehož organizátorem je STK FŽ.
d) Všechna utkání poháru se hrají podle Pravidel fotbalu, SŘ a ostatních účinných předpisů FAČR. Skončí-li utkání
po základní hrací době nerozhodně, kope se 5 pokutových kopů. Není-li rozhodnuto kope se po jednom
pokutovém kopu do rozhodnutí, viz Pravidla fotbalu, příloha A.
III. Účast
a) Poháru se povinně účastní kluby I. a II. Ligy. Ostatní dobrovolně na základě přihlášky zaslané na sekretariát
FŽ do 31.5.2017 (současně s přihláškou do soutěže). V případě velkého počtu přihlášených družstev, může
STK FŽ počet účastníků snížit dle umístění v předchozím soutěžním ročníku.
b) Počty střídajících hráček se řídí dle Technicko-soutěžních ustanovení a to tak, že počty střídajících hráček se
určují podle účastníka z vyšší soutěže. V případě, že spolu bude hrát tým z Divize a tým z I. ligy mohou
v tomto utkání střídat pouze 5 hráček. Stejně tak v utkání, kde proti sobě nastoupí hráčky ČFLŽ a MFLŽ a I.
ligy mohou střídat pouze 5 hráček. V utkání, kde proti sobě nastoupí hráčky ČFLŽ a MFLŽ a Divize mohou
střídat všechny hráčky uvedené v ZOU (max.7).
c) Hráčka v POHÁRU FAČR ŽEN, může nastoupit jen za jeden tým na podzim a za jeden tým na jaře
IV. Zařazování účastníků do soutěže
Losování soutěže provede STK FŽ na základě schváleného systému. Losování je založeno na principu územní
příslušnosti. Družstva 1. ligy budou zařazena do vyšších pater soutěže na základě počtu přihlášených týmů.
V. Termíny utkání
Termíny jsou uvedeny v termínové listině. Případné změny povoluje STK FŽ na základě stejného principu jako při
utkání mistrovských.
VI. Organizátor a místo utkání
Organizátorem utkání je:
a) vždy účastník nižší soutěže
b) v případě shody úrovně obou klubů je pořadatelem klub, který bude určen STK FŽ
c) ve čtvrtfinále a v semifinále se losuje domácí klub
d) místo utkání viz SŘ
e) Pohárová utkání nelze sehrát zároveň jako mistrovská !!!
VII. Hospodářské náležitosti
Předkolo, 1. a 2. kolo si kvalifikovaného rozhodčího zajistí domácí klub na místně příslušném KFS nebo OFS,
3.kolo a případně 4. kolo obsazuje hlavní rozhodčí KR FŽ a organizátor utkání zajistí kvalifikované asistenty na
místně příslušném KFS nebo OFS.
Od čtvrtfinále obsazuje KR FŽ třemi kvalifikovanými rozhodčími.
Odměny rozhodčích a delegátů jsou připisovány klubům na sběrnou fakturu podle schválených norem .

VII. Titul a ceny
Vítěz poháru obdrží medaile, diplom, putovní pohár, pohár, poražený finalista obdrží pohár,diplom a medaile.
Vítěz obdrží finanční obnos ve výši minimálně 5000 Kč, poražený finalista 3000 Kč.

POHÁR DOROSTENEK
VIII. Řízení soutěže
POHÁR Dorostenek doplňuje mistrovské soutěže dorostenek. Řídí ho STK FŽ.
IX. Systém soutěže
a) Hraje se vylučovacím způsobem.
b) Utkání se hrají jednokolově, od čtvrtfinále se losuje domácí klub, jinak družstva jsou již nalosována.
c) O vítězi rozhoduje jedno finálové utkání, jehož organizátorem je STK FŽ.
d) Všechna utkání poháru se hrají podle Pravidel fotbalu, SŘ a ostatních účinných předpisů FAČR. Skončí-li utkání
po základní hrací době nerozhodně, kope se 5 pokutových kopů. Není-li rozhodnuto kope se po jednom
pokutovém kopu do rozhodnutí, viz Pravidla fotbalu, příloha A.
X. Účast
d) Účast je dobrovolná na základě přihlášky zaslané na sekretariát FŽ do 31.5.2017 (současně s přihláškou do
soutěže). V případě velkého počtu přihlášených družstev, může STK FŽ počet účastníků snížit dle umístění
v předchozím soutěžním ročníku.
e) Počty střídajících hráček se řídí dle Technicko-soutěžních ustanovení.
f) Hráčka v POHÁRU dorostenek, může nastoupit jen za jeden tým na podzim a za jeden tým na jaře
XI. Zařazování účastníků do soutěže
Losování soutěže provede STK FŽ na základě schváleného systému. Losování je založeno na principu územní
příslušnosti.
XII. Termíny utkání
Termíny jsou uvedeny v termínové listině. Případné změny povoluje STK FŽ na základě stejného principu jako při
utkání mistrovských.
VI. Organizátor a místo utkání
Organizátorem utkání je:
a) vždy účastník nižší soutěže
b) v případě shody úrovně obou klubů je pořadatelem klub, který bude určen STK FŽ
c) místo utkání viz SŘ
d) Pohárová utkání nelze sehrát zároveň jako mistrovská !!!
VII. Hospodářské náležitosti
Předkolo, 1. a 2. kolo si kvalifikovaného rozhodčího zajistí domácí klub na místně příslušném KFS nebo OFS,
3.kolo a případně 4. kolo obsazuje hlavní rozhodčí KR FŽ a organizátor utkání zajistí kvalifikované asistenty na
místně příslušném KFS nebo OFS.
Finále obsazuje KR FŽ.
Odměny rozhodčích jsou ve stejné výši jako za mistrovské utkání v soutěži, jež hrají účastníci daného utkání.
Odměny jsou připisovány klubům na sběrnou fakturu podle schválených norem .
VII. Titul a ceny
Vítěz poháru obdrží medaile, diplom, pohár, poražený finalista obdrží pohár, diplom a medaile.

KVALIFIKACE

Článek 35 – KVALIFIKACE
I. Řízení kvalifikace
Kvalifikaci řídí STK FŽ pověřená VV FAČR.
II. Systém kvalifikace
1) Hraje se dvoukolově doma / venku. Pořadí utkání losuje STK FŽ.
2) Utkání se hrají podle Pravidel fotbalu, SŘ a ostatních platných předpisů FAČR. Skončí-li dvojutkání shodným
skóre, rozhoduje o postupujícím rozdíl branek, v případě, že je i tento shodný, rozhoduje vyšší počet branek
vstřelených na soupeřově hřišti. V případě nemožnosti takto rozhodnout o postupujícím, rozhodnou o
postupujícím střely ze značky pokutového kopu, viz Pravidla fotbalu, příloha A.
III.Technická ustanovení
1) Věkové kategorie:
- platí stejná ustanovení jako pro utkání mistrovských soutěží
2) Počty střídajících hráček:
- platí stejná ustanovení jako pro utkání mistrovských soutěží
3) Rozhodčí obsazuje KR FŽ kvalifikovanými rozhodčími.
IV. Termíny utkání
Termíny jsou uvedeny v termínové listině. Případné změny povoluje STK FŽ na základě stejných zásad jako při
utkání mistrovských.
Organizátor utkání zašle, v termínu stanoveném STK FŽ na úřední desce, informace k utkání formou Hlášenky
prostřednictvím e-mail soupeři a STK FŽ.
V. Hospodářské náležitosti
Utkání hrají družstva na vlastní náklady.
Odměny rozhodčích a delegátů jsou připisovány klubům na sběrnou fakturu podle schválených norem .

SAZEBNÍK
POPLATKŮ
A POKUT

Článek 36 – Sazebník poplatků a pokut
Poplatky za projednání disciplinárního řízení a odvolání:
- Viz Disciplinární řád FAČR, příloha č.1,§2.
POPLATKY STK FŽ:
a) Dohoda o změně termínu utkání vložená do elektronického informačního systému
Více jak 17 dní před stanoveným termínem utkání
b) Dohoda o změně termínu utkání vložená do elektronického informačního systému
méně než 17 dní před stanoveným termínem utkání I. a II. lize žen
ČFLŽ a I. ligy dorostenek
v utkání Divize žen a mládeže
c) Dohoda o změně termínu utkání vložená do elektronického informačního systému
méně než 7 dní před stanoveným termínem utkání I. a II. lize žen
ČFLŽ a I.ligy dorostenek
v utkání Divize žen a mládeže
POKUTY:
a) Svévolné přeložení utkání bez vědomí řídícího orgánu
do výše
b) Opožděné zaslání či nezaslaní propozic nemistrovské soutěže se zahraničním
účastníkem STK FŽ
c) Opožděné zadání soupisky do elektronického informačního systému
d) Nenastoupení hráčky uvedené na soupisce
ženy
mládež
e) Uvedení v zápise o utkání hráčky, která nemá oprávnění v utkání startovat
f) Uvedení v zápise o utkání funkcionáře, který nemá oprávnění k výkonu
uvedené funkce
g) Pozdní doručení přihlášky do soutěže
h) Pozdní doručení tištěného zápisu o utkání
i) Neodůvodněné nezpracování zápisu o utkání v elektronickém informačním
systému do výše
j) Neomluvená neúčast zástupce klubu na Aktivu
k) Nedostavení se družstva k utkání
dospělí do výše
mládež do výše
l) Neplnění povinností vůči odborným komisím
do výše
m) Nedodání záznamu z utkání na web ve stanoveném termínu
n) Nedodání záznamu z utkání na web vůbec
o) Přestupky proti ustanovení SŘ, RS a ostatním platným fotbalovým
normám a nařízením řídících orgánů budou trestány dle povahy
pořádkovou pokutou dle §7, odst. 3, písm. d) SŘ FAČR do výše
disciplinární pokutou dle §20, odst. 6, písm. d) DŘ FAČR do výše

bez poplatku

500,-Kč
300,-Kč
200,-Kč

1000,-Kč
500,-Kč
300,-Kč
10 000,-Kč
500,-Kč
1000,-Kč
1000,- Kč
500,-Kč
1000,-Kč
500,-Kč
2000,-Kč
500,-Kč
1000,-Kč
5000,-Kč
50 000,-Kč
20 000,-Kč
10 000,-Kč
1000,- Kč
5000,- Kč

10000,-Kč
50000,-Kč

Článek 37 – NEMISTROVSKÉ SOUTĚŽE A PŘÁTELSKÁ UTKÁNÍ
1) Nemistrovské soutěže (např. turnaje) a přátelská utkání se řídí Soutěžním řádem FAČR, §43.
2) Propozice nemistrovských soutěží, na něž organizátor pozval zahraniční účastníky, musí být předloženy
ke schválení STK FŽ nejpozději 30 dnů před termínem konání soutěže.

VIII. Závěrečné ustanovení
Tento rozpis se řídí ustanoveními SŘ účinného od 1.7.2015 ve znění novel z 20.5.2016 a 8.7.2016 a xxxx.

Mgr. Dagmar Damková
prezidentka fotbalu žen

RMS je určen:
- všem klubům
- všem krajským a okresním fotbalovým svazům
- členům VV FAČR, řídícím komisím, rozhodčím a delegátům

Jitka Plochová
předseda STK FŽ

