I. Úvod
A. FAČR jakožto organizátor soutěží fotbalu v ČR, je oprávněn stanovovat pravidla
soutěží a rozhodovat o porušení pravidel prostřednictvím svých orgánů nebo
pobočných spolků. K tomuto účelu vydává FAČR Soubor předpisů, který jsou
uveřejněný na úřední desce a je závazný pro všechny členy FAČR
https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-predpisy?category=1
B. Úřední deska FAČR je součást Portálu, jejímž prostřednictvím je FAČR oprávněna
doručovat svým členům rozhodnutí svých orgánů a jiná oznámení:
https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti
C. Úřední deska LKFS je součást Portálu, jejímž prostřednictvím je Liberecký KFS
oprávněnan doručovat svým členům rozhodnutí svých orgánů a jiná oznámení:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/293
D. Další informace LKFS na webu
Dokumenty LKFS https://souteze.fotbal.cz/subjekty/document/293
Zprávy LKFS
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/archiv-zprav/293
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II. Technicko soutěžní ustanovení
Článek 1. Soutěže
A. Řízení soutěží
Soutěže řídí VV Libereckého KFS prostřednictvím Sportovně technické komise (STK).
Hraje se podle Pravidel fotbalu platných od 1.7.2016, Soutěžního řádu fotbalu platného od
1.7.2017 a Rozpisu soutěží ve znění změn a dodatků uveřejňovaných v úředních zprávách.
B. Seznam soutěží
A1A
A2A
A3A
A3B
C1A
D1A
E1A
F1A
F2A
G1A
G1B
G1B
KP
KP U17
KP U15
KP U13
KPSP
KPMP

12
14
14
14
14
12
14
14
14
28
28
28
12
14
14

Krajský přebor
I.A třída
I.B třída východ
I.B třída západ
Krajský přebor U19
Krajský přebor U17
Krajský přebor U15
Krajský přebor U13 (7+1)
I.A třída U13 (7+1)
Krajský přebor U11 (5+1) – rozlosování turnajů
Krajský přebor U11 (5+1) – podzim
Krajský přebor U11 (5+1) – jaro
Pohár Libereckého KFS
Krajský pohár U17
Krajský pohár U15
Krajský pohár U13
Krajský pohár U11 (5+1)
Krajský pohár U9 (4+1)

C. Účastníci soutěží (viz příloha č.2 RS LKFS)
A.Jednotlivá družstva jsou zařazena podle své výkonnosti a kategorie. Toto zařazení do
soutěží je uvedeno v rozlosování soutěží, které je na webových stránkách www.fotbal.cz jak
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/293 .Zařazení družstva musí splňovat podmínky SŘ.
B. Seznam účastníků soutěží je v příloze č.2 RS LKFS
Článek 2. Organizátor utkání
Organizátor utkání je klub uvedený v rozlosování soutěže na prvním místě.
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Článek 3. Termíny utkání
A. Hracími dny soutěží jsou sobota a neděle, u vložených kol středa, nebo státní svátek.
Termíny utkání budou stanoveny v souladu s termínovou listinou pro příslušnou část soutěže.
Stanovené termíny utkání jednotlivý kol jsou zveřejňovány na oficiálních webových
stránkách FAČR spolu s delegacemi rozhodčích a delegátů. Termín uvedený na těchto
stránkách je závazný pro všechny účastníky. V případě zjištění jakékoli nesrovnalosti je
povinností zúčastněných klubů, rozhodčích a delegátů ihned uvědomit řídící orgán.
B. Klubům postupujícím ze soutěží OFS povolí STK začátek utkání nejpozději v sobotu -3
hod před ÚZ, v neděli bez omezení.
C. Termínová listina je v příloze č.1 RS LKFS
Článek 4. Změny termínů utkání
A. Změny termínů utkání se řídí ustanovením §8 odst. 4 Soutěžního řádu
B. Organizátor utkání je oprávněn navrhnout bez souhlasu soupeře řídícímu orgánu soutěže,
že konkrétně vymezená soutěžní utkání odehraje v jiném termínu, než který byl stanoven pro
soutěžní ročník, a to nejpozději do 15 dnů před plánovaným prvním soutěžním utkáním
příslušné části soutěže.
C. Družstva jsou oprávněna po vzájemné dohodě a souhlasu řídícího orgánu soutěže odehrát
svá utkání mimo stanovený termín v termínové listině. Dohoda družstev o změně termínu
utkání musí být uložena do elektronického informačního systému nejpozději 17 dnů před
původně stanoveným termínem utkání abude zpoplatněna. Dohoda družstev a souhlas
řídícího orgánu soutěže dle předchozí věty musí být proveden vždy prostřednictvím
elektronického informačního systému nejpozději do 10 dnů před stanoveným termínem
utkání.
D. Kluby jsou povinny bez jakéhokoliv předchozího upozornění nastupovat k utkáním
v termínech a začátcích uvedených v ustanoveních tohoto RS a dle povolených výjimek
trvalého rázu, případně podle schválených dohod, nebo termínů přímo nařízených STK.
Pokud dojde k nesrovnalostem, ať v termínu, nebo začátku utkání mezi RS a zprávou, je
povinností klubů (domácího i hostujícího), okamžitě upozornit STK na vzniklou chybu.
Nenastoupení k utkání v termínu, uvedeném v RS a dle trvajících výjimek, případně v termínu
vzájemně dohodnutém, či nařízeném STK, bude postiženo hracími důsledky.
E. Řídící orgán si vyhrazuje právo stanovit z důvodu zajištění regulérnosti soutěže jednotné
začátky utkání (zpravidla v posledních 2 kolech jarní časti soutěže).
F. Odložení utkání z důvodu nezpůsobilé hrací plochy
Utkání mládeže je možné telefonicky odložit na základě posouzení stavu hrací plochy
pořadatelem, v utkáních dospělých rozhodne na místě hlavní rozhodčí.
Výjimečně lze utkání dospělých odložit telefonicky v případě kalamitní situace, nebo tzv.
dlouhé zimy.
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D. V případě, že nastane situace, že z důvodu nezpůsobilé hrací plochy hrozí odložení
utkání, je pořádající klub povinen ihned o vzniklé situaci telefonicky informovat předsedu
STK a po dohodě s ním i hostující klub.
E. Pokud hrozí odložení utkání i v týdnu před plánovaným utkáním, může domácí klub
telefonicky požádat předsedu STK, nebo jím pověřenou osobu o odložení utkání poslední
pracovní den do 12:00 hod. V případě, že předseda STK (pověřená osoba) rozhodne o
odložení utkání, je domácí klub povinen ihned informovat hostující klub, který si následně
telefonicky tuto informaci ověří u předsedy STK.
F. Při nesehraném, nebo nedohraném utkání se kluby dohodnou ihned na místě na novém
termínu a uvedou jej v zápise o utkání.
G. Všechna odložená utkání musí být sehrána nejpozději 14 kalendářních dnů od původního
termínu utkání, nebo v úředně stanoveném náhradním termínu, který určí STK v termínové
listině, případně v úřední zprávě. Toto ustanovení platí pro všechna družstva v soutěžích.
V případě, že nedojde k dohodě o termínu utkání, rozhodne STK a určí pevný náhradní termín
- středu druhého týdne, tj. 10 – 11 dní po původním termínu.
H. Změnu termínu utkání (odložení) Řídící orgán soutěže provede i z důvodu hromadného
onemocnění hráčů klubu, které bude doloženo rozhodnutím Orgánu ochrany veřejného zdraví
v souladu s ustanovením § 67, odst. 1 - 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
I. Klub, který má nahlášený povrch UMT je povinen v zimním období tuto hrací plochu
průběžně udržovat tak, aby byla způsobilá pro zahájení jarní části sezóny. Pokud nebude hrací
plocha připravená z důvodu zanedbání průběžné údržby, případně pravidelného odklizení
sněhu, bude STK postupovat dle SŘ a postihne pořadatele utkání herními důsledky.
J. STK schválí vzájemně odsouhlasené změny z úředních termínů v IS. Pokud změna nebude
uveřejněna v na oficiálním webu FAČR je povinností klubu, na jehož žádost ke změně dojde,
včas upozornit STK.
Článek 5. Místa utkání
A. Kluby oznámí STK LKFS místa utkání na přihlášce do soutěže (hlášence, dohodě o změně
termínu utkání) pro každé družstvo zvlášť spolu s termínem utkání.
B. Hrát se může pouze na hřištích schválených STK LKFS, případně na dalších plochách
povolených STK LKFS. Ověřený plánek musí být k dispozici u klubů. Veškeré změny i
úpravy musí být schváleny STK LKFS a nesmějí narušit průběh soutěží. Pořádající klub nese
plnou zodpovědnost za všechna hřiště, jak hlavní, tak i náhradní, na kterých budou utkání
hrána, že odpovídají Pravidlům fotbalu, Soutěžnímu řádu a podmínkám soutěže uvedeným
v tomto RS a jsou řádně schválena STK LKFS.
C. Kluby, postupující z nižších soutěží, předloží současně s přihláškou do soutěže plánky
hřišť, ověřenými příslušnými STK OFS a požádají STK LKFS o schválení hřiště pro soutěže
LKFS.
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D. V případě změny místa utkání z důvodu nezpůsobilosti vlastního hřiště (rekonstrukce,
zákaz startu na vlastním hřišti apod.), musí pořádající klub STK LKFS i soupeři oznámit
místo, na kterém budou utkání hrána. Toto hřiště musí být schváleno STK LKFS.
E. Pro veškeré změny míst utkání platí stejná ustanovení, jako u čl. 3, bod 3, písm. a, b, c
tohoto RS.
F. Utkání soutěží řízených STK LKFS se hrají na hřištích s travnatou plochou a UMT 3.
generace s atestací FAČR
G. V období od 14. října 2017 do 15. dubna 2018 o povrchu hrací plochy (tráva, UMT)
rozhoduje domácí klub. Pokud by náhradní hrací plocha byla nezpůsobilá, je pořadatel
povinen připravit k utkání hlavní hrací plochu.
H. V období do 14. října 2017 a od 15. dubna 2018 lze výjimečně hrát na náhradní hrací
ploše, pokud rozhodčí utkání neuzná travnatou hrací plochu za způsobilou pro utkání nebo je
důvodná obava, že předzápas poškodí travnatou plochu natolik, že nebude způsobilá pro
hlavní utkání soutěží řízených FAČR.
I. V případech, uvedených pod písm. b), bodu 6 rozhoduje výhradně HR utkání.
Hostující družstva musí s touto alternativou počítat.
J. Náležitosti hřišť pro soutěže LKFS
a) Travnatá plocha, nebo UMT 3. generace ( výjimky stanoví bod 6 a 11 RS)
b) Kryté hráčské lavice pro náhradníky a realizační tým, vč. vyznačení technické zóny
v souladu s Pravidly fotbalu (I/9)
c) Pevné ohrazení hrací plochy v souladu s Pravidly fotbalu (prav.1).
d) Prostor, kterým rozhodčí a hráči procházejí z kabin na hrací plochu musí být oddělen od
hlediště a zabezpečen proti vniknutí diváků.
e) Samostatná šatna, v chladných dnech vytápěná, soupeři přístupná nejpozději jednu hodinu
před začátkem utkání
f) Samostatná koupelna s teplou a studenou vodou pro soupeře
g) Ošetřovna pro poskytnutí první pomoci s příslušnými zdravotnickými potřebami, zároveň
může sloužit i pro případy dopingové kontroly
h) Samostatná šatna pro rozhodčí s možností použití samostatné koupelny s teplou vodou.
i) Návštěvní řád, který musí být vyvěšený na viditelném místě na stadionu
j) Organizační řád pořadatelské služby, který musí být k dispozici k nahlédnutí rozhodčím a
delegátovi svazu.
K. V případě, že má klub k dispozici v areálu stadionu více hracích ploch, které odpovídají
výše uvedenému čl. 8 a jsou schváleny STK LKFS, uvede tento klub hlavní hrací plochu, na
které bude určité družstvo hrát svojí soutěž – pouze v případě nezpůsobilosti hlavní hrací
plochy (posoudí HR) se může hrát na vedlejší za předpokladu, že je způsobilá.
L. STK LKFS doporučuje v případě nezpůsobilosti travnaté hrací plochy sehrání utkání na
schválených UMT po dohodě obou družstev z důvodu dodržení termínové listiny.
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M. Nově zbudovaná hřiště s umělým trávníkem (UMT), na něž klub obdrží písemné atestační
rozhodnutí FAČR, mohou být používána ke všem soutěžním utkáním i bez výslovného
souhlasu řídícího orgánu. Na hřišti s tímto povrchem nelze v žádném případě používat
kopačky s vyměnitelnými kolíky. Hostující klub musí s touto eventualitou počítat.
N. Mistrovské utkání lze sehrát na hracích plochách s umělým povrchem (UMT) za těchto
podmínek:
a) klub má plochu s umělým povrchem hlášenu jako hlavní hrací plochu klub
b) v období dle čl. 6, odst. a) jako náhradní hrací plocha
c) v ostatních případech jen se souhlasem soupeře uvedeným v ZoU
Článek 6. Startují
A.Věkové hranice jsou uvedené v Soutěžním řádu mládeže a žen
B. Věkové kategorie mládeže v soutěžích
v soutěžích staršího dorostu U19 hráči narození 1.1.1999 a později
v soutěžích mladšího dorostu U17 hráči narození 1.1.2001 a později
(výjimka LKFS – v zápise o utkání mohou být uvedeni 3 hráči narození po 1.1.2000)
v soutěžích starších žáků U15 hráči narození 1.1.2003 a později
v soutěžích mladších žáků U13 hráči narození 1.1.2005 a později
v soutěžích starší přípravky hráči U11 narození 1.1.2007 a později
v soutěžích mladší přípravky U9 hráči narození 1.1.2009 a později
Článek 7. Soupisky
A.Kluby vkládají soupisky nejpozději 3 dny před zahájením příslušné části soutěží FAČR.
B. Soupisku družstva je v IS povinen vyplnit administrátor klubu.
C. Veškeré podmínky pro soupisky obsahuje SŘ FAČR §10
D. Každý hráč, uvedený na soupisce musí nastoupit alespoň v jednom utkání od začátku
utkání a to nejméně na 30 minut za družstvo, na jehož soupisce je uveden. V případě
nesplnění této povinnosti bude klub potrestán pokutou. Při řádném zdůvodnění nesplnění této
povinnosti (písemně do 7 dnů po skončení příslušné části soutěže) může STK LKFS ustoupit
od udělení této pokuty.
E. Nenastoupí-li více jak tři hráči, uvedení na soupisce, může toto STK posuzovat jako hrubé
porušení regulérnosti soutěže s příslušným postihem pro klub.

6

Článek 8. Zápis o utkání
A. Záznamem o průběhu utkání je zápis o utkání. K vyplnění zápisu o utkání poskytuje
organizátor utkání rozhodčímu utkání potřebné vybavení, zejména výpočetní techniku s
internetovým připojením.
B. Zápis o utkání se pořizuje přímo ve specializované aplikaci elektronického informačního
systému pro zpracování elektronického zápisu o utkání.
C. Aplikaci pro zpracování elektronického zápisu o utkání je oprávněn obsluhovat pouze
administrátor členského klubu s právy zápisu o utkání a delegované osoby. Do zápisu o utkání
není oprávněna zasahovat žádná další osoba.
D. Pokud technické nebo jiné podmínky nedovolují zpracování zápisu o utkání v
elektronickém informačním systému, vyplní se tištěný formulář zápisu o utkání ručně a do
elektronického informačního systému bude převeden dodatečně organizátorem utkání, který
odpovídá za doručení písemného zápisu o utkání řídícímu orgánu soutěže.
E. Nezpracuje-li klub zápis o utkání v elektronickém informačním systému bez závažného
důvodu, bude řídícím orgánem soutěže potrestán uložením pořádkové pokuty.

Článek 9. Střídání hráčů
Počet střídajících hráčů upravuje SŘ, čl. 50
A.V soutěžních utkáních dospělých je možno střídat 3 hráče
B. V soutěžních utkáních U19 je možno střídat 7 hráčů
C. V soutěžních utkáních U17 a mladších je povoleno opakované střídání.
D. Ve všech uvedených případech je počet hráčů stanoven bez ohledu na to, zda se jedná o
brankáře, nebo hráče v poli. Vždy je nutno postupovat v souladu se SŘ FAČR.
Článek 10. Systém soutěží
A. Mistrovká utkání KP dospělých se hrají systémem každý s každým dvoukolově dle
rozlosování v období podzim - jaros nadstavbou v jarní části dle přílohy RS
B. Mistrovská utkání I.A a I.B dospělých se hrají systémem každý s každým dvoukolově dle
rozlosování v období podzim - jaro
C. Mistrovká utkání KP U19, U17, U15, U13 a I.A U13 se hrají systémem každý s každým
dvoukolově dle rozlosování v období podzim
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D. Krajský přebor U15 se hraje s povinnými pozápasy 2 družstev U13 7+1.
E. Krajský přebor U13 a I.A třída U13 se zraje 7+1 dle samostatných pravidel
F. Mistrovské soutěže přípravek se hrají turnajovým způsobem dle vlastního rozlosování
podle samostatných pravidel
G. Pohárová utkání se řídí vlastními předpisy.
Článek 11. Doba hry
Utkání mužů, staršího dorostu a žen se hrají 2 x 45 minut.
Utkání mladšího dorostu se hrají 2 x 40 minut.
Utkání starších žáků se hrají 2 x 35 minut.
Utkání mladších žáků 7+1 se hrají 2 x 30 minut souběžne dvě utkání na šířku hrací plochy
Samostatná utkání přípravek 5+1 se hrají 2 x 25 minut,
Utkání přípravek v rámci turnaje se hrají 2 x 20 minut.
Pohárová utkání se řídí vlastním rozpisem.
Utkání mládeže se zásadně neprodlužují.
Poločasová přestávka, včetně odchodu a příchodu na hrací plochu, je stanovena na 15
minut. Délku přestávky při utkání kontroluje HR, DS a kapitáni družstev.
Článek 12. Hodnocení výsledků v soutěžích
Vítězné družstvo obdrží 3 body, v případě nerozhodného výsledku obdrží každé družstvo po
1 bodu, v soutěžích přípravky se pouze evidují výsledky turnajů, dlouhodobá tabulka se
nevytváří.
Článek 13. Postupy a sestupy
A. Postupy a sestupy se řídí dle ustanovení SŘ, počty postupujících a sestupujících družstev
vycházejí z klíče, uvedeného v příloze č.3 RS.
B. Ke změně v klíči navýšením počtu sestupujících, dojde v těchto případech:
a) žádný klub nepostoupí do soutěží ŘKČ
b) klub s nárokem startu v soutěžích ŘKČ se přihlásí do soutěží LKFS
c) klub s nárokem startu ve vyšší soutěži LKFS se přihlásí do nižší soutěže LKFS a kluby
z nižší soutěže LKFS odmítnou doplnění vyšší soutěže LKFS. V tomto případě dojde ke
snížení počtu účastníků vyšší soutěže.
Článek 14. Tituly a ceny
Vítězná družstva všech soutěží obdrží věcné ceny, vítězové všech KP obdrží titul „Přeborník
Libereckého kraje“, vítězové krajského poháru obdrží pohár předsedy VV LKFS.
Článek 15. Protest a odvolání
Řídí se dle Procesním řádem FAČR
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Článek 16. Doprava k utkání
Za schválený dopravní prostředek se považují běžné veřejné dopravní prostředky, vlastní
autobusy, nebo autobusy jiných registrovaných provozovatelů. Případné nedostavení se
k utkání, nebo opožděný nástup k utkání řeší STK na své nejbližší schůzi.
Článek 17. Reprezentace
Jestliže u družstev mládeže bude mít klub v reprezentaci české, krajské a okresní dva a více
hráčů, může požádat o přeložení utkání.
Nominovaný hráč, který se nedostaví na sraz nebo utkání reprezentace LKFS bez omluvy,
bude předán společně s klubem do DK. Hráč, který se omluvil pro zranění, nesmí nastoupit
během 7 dnů k žádnému utkání. V případě nastoupení v mistrovském utkání, bude hráč a klub
předán do DK.

III. Jiná opatření k řízení soutěží
Článek 1. Upřesnění náležitostí klubů
A. Hráči, účastnící se soutěží FAČR, jsou oprávnění startovat a nastupovat v soutěžních
utkáních pouze za členský klub dle Registračního a Evidenčního řádu FAČR, musí být
registrováni dle Registračního řádu FAČR a prokazují se rozhodčímu utkání listinou všech
hráčů daného družstva včetně fotografií. Ustanovení o startu pouze za členský klub se
nevztahuje na hráče klubů, které mají uzavřenou smlouvu o vzájemné spolupráci (sdružené
starty družstev).
B. Zápis o utkání (ZoU) se vyplňuje v Informačním systému. Zápis musí být vyplněn a
rozhodčímu předán společně se soupiskou obou družstev nejpozději 15 minut před zahájením
utkání. Pokud klub tento časový termín nedodrží, rozhodčí tuto skutečnost uvede do ZoU a
provinivší se klub ponese disciplinární důsledky.
C. Družstvo musí mít vedoucího družstva a trenéra s platnou licencí, kteří jsou uvedeni
v zápise o utkání. Bez vedoucího družstva rozhodčí nezahájí hru, v případě neúčasti trenéra
vše zapíše do ZoU. Všichni funkcionáři, uvedení v ZoU musí být starší 18 let.
D. Osoby uvedené v zápise o utkání musí mít uvedeno platné ID vyplývající z členství ve
FAČR.
E. Každý hráč je povinen zabezpečit si ve vlastním zájmu a na své náklady informaci o své
zdravotní způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich
zákonný zástupce. Hráč proto musí vlastnoručně podepsat toto prohlášení: „Prohlašuji na
základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat
fyzickou zátěž fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví“. Za hráče
mladšího 18 let podepíše takové prohlášení zákonný zástupce. Prohlášení musí být opatřeno
datem a nesmí být starší než 1 rok. Kluby jsou povinny mít k dispozici prohlášení všech
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svých hráčů. Kontrolu prohlášení provádějí řídící orgány soutěží, které v případě nedostatků
(prošlá lhůta, chybějící prohlášení) jsou oprávněny postihnout klub pořádkovou pokutou.
F. Kluby, jejichž družstva hrají soutěže starších žáků musí současně přihlásit 2 družstva
mladších žáků (7+1). STK může na základě žádosti klubů povolit výjimku a umožnit start
v soutěžích mladších žáků jinému klubu. I v tomto případě se utkání hrají formou trojutkání.
Pro určení vítězů, postupujících a sestupujících je rozhodující konečné umístění starších žáků.
G. Předepsaný počet družstev mládeže
a) Kluby hrající krajský přebor mají povinnost přihlásit do soutěží 3 družstva mládeže,
minimální kompenzační poplatek za jedno nepřihlášené družstvo či družstvo, které nedokončí
rozehranou soutěž a klub tak nenaplní předepsanou kvótu 3 družstev mládeže činí 30.000 Kč,
v případě, že počet přihlášených družstev mládeže klesne pod 2, klub nebude zařazen do
soutěže.
b) Kluby hrající I.A třídu mají povinnost přihlásit do soutěží 2 družstva mládeže, minimální
kompenzační poplatek za jedno nepřihlášené družstvo či družstvo, které nedokončí
rozehranou soutěž a klub tak nenaplní předepsanou kvótu 2 družstev mládeže činí 20.000 Kč,
v případě, že počet přihlášených družstev mládeže klesne pod 1, klub nebude zařazen do
soutěže.
c) Kluby hrající I.B třídu mají povinnost přihlásit do soutěží 1 družstvo mládeže, minimální
kompenzační poplatek za jedno nepřihlášené družstvo či družstvo, které nedokončí
rozehranou soutěž a klub tak nenaplní předepsanou kvótu 1 družstva mládeže činí 10.000
Kč.“
Článek 2. Barvy dresů
A .Hostující družstvo v soutěžích dospělých musí respektovat tradiční barvy dresů domácího
klubu uvedené v RS LKFS a na webových stránkách LKFS, případně upřesněné úřední
zprávou STK (dresem se rozumí tričko, trenýrky a stulpny) a nastoupit v dresech odlišné
barvy od domácích. Na základě pokynů R musí být zajištěno dobré rozlišení hráčů obou
družstev. Doporučujeme zástupci hostujícícího klubu telefonicky kontaktovat sekretáře
domácího klubu (nejpozději 2 dny před utkáním) a upřesnit s ním barvy dresů.
B. Družstva domácích v soutěžích mládeže musí k utkání nastoupit v dresech odlišné barvy
od hostů. Na základě pokynů R musí být zajištěno dobré rozlišení hráčů obou družstev.
Hráči musí nastoupit v dresech a trenýrkách s dobře viditelnými čísly.
Brankáři musí mít barvy dresů odlišné od barev dresů ostatních hráčů a od barev dresů
rozhodčích
Článek 3. Upřesnění požadavků na výstroj v soutěžích LKFS
A. Termokalhoty mohou použít hráči i jednotlivě, pokud mají stejnou barvu jako trenýrky.
Pokud má klub ve výstroji termokalhoty, které mají odlišnou barvu od barvy trenýrek, lze je
použít pouze v případě, že v nich nastupují všichni hráči v poli.
B. Spodní kalhoty (tzv. termokalhoty) smí sahat pouze nad koleno
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C. Barva tepláků (punčocháčů) musí být u hráčů téhož družstva shodná, za nepříznivého,
nebo chladného počasí mohou používat tepláky (pučocháče) i hráči jednotlivě. Barva rukávů
spodního trička pod dresem musí být u hráčů téhož družstva shodná
D. Barva „tejpů“ (pásků) na stulpnách musí být shodná s barvou stulpny pokud není užší než
2 cm. Případný další pár ponožek musí být oblečen vždy pod stulpnami, používání tzv.
nákrčníků je zakázáno.
Článek 4. Kvalifikace trenérů
Na základě čl. 12 SŘ, odst. 6 stanovil VV LKFS pro soutěžní ročník následující požadavky na
kvalifikaci trenérů družstev v soutěžích LKFS:
Soutěže dospělých - licence B (3. třída), soutěže žáků a dorostu - licence B (3. třída),
Soutěže přípravek- licence C (4. třída, trenér OFS, pomocný trenér)
Výjimku může povolit TMK na základě písemné žádosti odeslané do začátku soutěží
nebo ihned po výměně trenéra. Žádost o výjimku musí být doplněna o přihlášku
příslušného trenéra ke školení licence B. Nesplnění tohoto požadavku bude mít za
následek předání klubu do DK.
Článek 5. Další povinnosti klubů
A. Vedoucí družstva odpovídá za vyloučeného hráče – musí ihned opustit hrací plochu, nesmí
zůstat na lavičce.
B. Pořadatel utkání je povinen zajistit a používat při střídání tabulky s čísly.
C. Pořadatel utkání připraví ke hře 3 míče. Dva rezervní budou připraveny za brankami,
případně na určeném místě u středového praporku nebo dle rozhodnutí HR. Za rezervní míče
odpovídá hlavní pořadatel. V zájmu plynulosti hry je pořadatel utkání povinen zajistit
v blízkosti hřiště podavače míčů.
D. Pořadatel utkání je povinen po dohodě s HR určit prostor pro rozcvičování náhradníků
v průběhu utkání.
E. Součástí hodnocení soutěží jsou aktivy STK LKFS, kterých se kluby povinně zúčastní na
vlastní náklady. V případě neúčasti bude klubu vyměřena pokuta 1.000 Kč.
F. Kluby jsou povinny používat při písemném styku v rámci FAČR používat mimo názvu i
nové identifikační číslo FAČR.
G. Vedoucí družstva je povinen 45 min před začátkem utkání předložit rozhodčímu dres
hráče a brankáře družstva pro posouzení vhodnosti výstroje.
H. Před střídáním hráčů napíše vedoucí družstva dospělých číslo střídajícího a střídaného
hráče na kartičku, kterou obdrží ve 3 kusech před zahájením utkání a předá ji AR 1.
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I. Hráči mohou od začátku utkání nastoupit s celými čísly 1 – 99, když č. 1 (případně číslo
vyšší než 11) má vždy brankář. Hráči s jiným číslem, nebo bez čísla nemohou v utkání
nastoupit.
Článek 6. Povinnost klubů KP – vysílání TV COM
A.Domácí kluby krajského přeboru dospělých jsou povinny pořídit na svoje náklady
z každého domácího utkání KP ozvučený, nezkrácený a nepřerušovaný videozáznam a vysílat
jej přímým přenosem na http://tvcom.cz/. V případě, že mimořádně nelze přímý přenos
z technických důvodů vysílat, je domácí klub povinen ihned po ukončení utkání zaslat přes
webové rozhraní firmě TVCOM tzv. „zpožděný online“.
B. Domácí klub je povinen nahrát záznam každého odehraného soutěžního zápasu do předem
dohodnutého virtuálního úložiště na internetu a umožnit tak jeho stažení řídícímu orgánu.
Řídící orgán dodá před zahájením soutěží každému klubu specifikaci přístupu do virtuálního
uložiště.
C. Záznam musí včetně zvuku obsahovat i „stopáž“ a odchod hráčů a rozhodčích z hrací
plochy do kabin po skončení I. poločasu a utkání. Povinností pořádajícího klubu je umožnit
pořízení videozáznamu i soupeři.
D. Kluby ostatních soutěží mohou videozáznam na svoje náklady pořizovat.
E. Videozáznam slouží jako doklad při námitkách, stížnostech apod. Videozáznam nelze
použít jako doklad ke změně výsledku utkání.
F. S ohledem na možné vyžádání sekretariátem LKFS je pořádající klub povinen pořízený a
nezkrácený videozáznam uschovat nejméně po dobu 30 dnů ode dne termínu mistrovského
utkání. Po uplynutí této lhůty již není pořádající klub povinen pořízený videozáznam nikomu
vydávat a stává se trvale majetkem klubu.
G. Kontrolou provádění natáčení videozáznamu se pověřují delegáti utkání, kteří jsou
povinni tuto skutečnost uvést ve své zprávě. Za pořizování videozáznamu je zodpovědný
hlavní pořadatel.
G. Videozáznam musí být pořizován ze stativu z takového místa, aby jeho technická kvalita
byla co nejvyšší. Je potřeba, aby byla obsažena celá hrací plocha, místo odchodu a příchodu
na hrací plochu. Záznam je nutné pořizovat z vyvýšeného místa, tj. nejméně 2 m nad úrovní
hrací plochy, nejlépe z místa nad středovou čárou.
I. Neplnění nařízení článku 22 bude postihováno pokutou dle přílohy RS, v případě
opakovaných provinění bude klub předán k disciplinárnímu řízení.
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Článek 7. Pořadatelská služba
Povinnosti pořadatele utkání vymezuje SŘ i povinnosti hostujícího družstva určuje SŘ . Při
organizování utkání se klub musí řídit dohodou a příslušnými pokyny dohodnutými mezi
Policií ČR a FAČR. Tato dohoda, pokyny a SŘ jsou podklady pro vypracování Organizačního
řádu pořadatelské služby a Návštěvního řádu, který je nezbytný pro organizování utkání
vzhledem k zajištění bezpečnosti diváků a ochraně hráčů, rozhodčích a zástupců FAČR.
Zvláštní důraz klade řídící orgán na přísný zákaz prodeje všech druhů nápojů ve skleněných
obalech.Tento organizační řád pořadatelské služby musí být zaslán na vědomí STK LKFS a
musí být společně s plánkem hřiště na vyžádání předložen k nahlédnutí HR a D. Pořadatelé
v KP dospělých a I.A třídě dospělých musí být označení rozlišovací vestou. Každý klub musí
mít zpracovaný a na viditelném místě vyvěšený „Návštěvní řád“. Minimální počet pořadatelů
je uveden v příloze RS. Organizační řád pořadatelské služby, který klub předloží pro každé
hřiště zvlášť, musí především obsahovat:
a) zabezpečení součinnosti policie,
b) povinnosti hlavního pořadatele a počet a umístění pořadatelů
c) povinnosti pořadatelů na jednotlivých stanovištích
d) dodržování opatření o povolení vstupu do ohraničeného prostoru hřiště a označení všech
osob v tomto prostoru - viz SŘ
e) zabezpečení odchodu hráčů a rozhodčích do kabin a povinnost setrvat na stadionu až do
jejich odjezdu z prostoru stadionu, event. na hranice obce
f) zabezpečení pokynu rozhodčího při jeho upozornění na nevhodné chování na hráčských
lavicích nebo při přerušení utkání (např. po vniknutí diváků na hrací plochu, při nesportovním
chování diváků, vhození předmětu apod.). Na hráčské lavice mají přístup pouze osoby
uvedené v zápise o utkání, tj. náhradníci, trenéři a jejich asistenti, lékař, masér a vedoucí
družstev. V soutěžích dospělých musí být členové realizačního týmu viditelně označeni
jmenovkou s funkcí, totožnou se zápisem o utkání. Hlavní pořadatel přejímá
spoluzodpovědnost za odchod družstev a rozhodčích. Pořadatel zajistí dostatečný počet
podavačů míčů dle pokynů HR.
g) hlavní pořadatel nesmí zároveň vykonávat funkci rozhodčího a nesmí být příslušníkem
družstva. Bez hlavního pořadatele rozhodčí utkání nezahájí.
h) hlavní pořadatel je povinen se ke všem utkáním řízeným LKFS dostavit nejméně 60 min
před úředně stanoveným začátkem utkání.
Minimální počet pořadatelů při utkáních, včetně hlavního pořadatele:
Krajský přebor
8
I.A třída, I.B třída
5
Utkání mládeže
3
Článek 8. Sdružený start hráčů mládežnických kategorií
STK LKFS schválila pro SR 2017 - 2018 pro všechny mládežnické kategorie možnost startu
hráčů, dvou různých klubů kopané, za jedno mužstvo na registrační průkaz svého
původního mateřského klubu.
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Tento tak zvaný „sdružený start“ musí splňovat následující pravidla:
a) Vždy se jedná o start hráčů maximálně dvou klubů za jedno družstvo.
b) Kluby, které chtějí tuto možnost startu ve výše uvedených kategoriích, uplatnit musí o
tuto skutečnost požádat řídící komisi. Zúčastněné kluby předloží řídící komisi
smlouvu o startu hráčů těchto dvou klubů v jednom družstvu.
c) Z této smlouvy musí být zřejmé, který z klubů je odpovědným za nově vytvořené
družstvo. Tato smlouva bude předložena na předepsaném tiskopise LKFS a bude
podepsána statutárními zástupci obou klubů. Přílohou této smlouvy bude seznam
hráčů, kteří budou startovat v novém klubu. Smlouva i seznam musí být ověřeny
řídící komisí. Pro seznam hráčů se použije tiskopis „Seznam hráčů pro sdružený start“.
d) Řídící komise předloženou žádost a smlouvu posoudí, a pokud bude splňovat
požadované náležitosti tzv. „sdružený start“ schválí. Platnost tohoto povolení je pouze
pro soutěžní ročník, pro který byla žádost vystavena. Termín podání žádosti a smlouvy
nejpozději do 15. 7. 2017.
e) Potvrzený seznam hráčů bude přikládán k zápisu o utkání jako doklad o oprávněném
startu
f) Hráč uvedený na seznamu může startovat v novém klubu pouze v družstvu, pro který
má tzv. „sdružený start“ povolen.
g) Hráč uvedený na seznamu nemůže startovat ve svém mateřském klubu za mužstvo ve
stejné soutěži pro kterou byl „sdružený start“ povolen, pokud takové družstvo
mateřský klub má. Za ostatní kategorie může tento hráč v mateřském klubu startovat,
pokud splní ostatní podmínky dané SŘ.
h) Pokud dojde u hráče, který je uveden na seznamu hráčů k „sdruženému startu“ ke
změnám uvedeným registračním či přestupním řádem FAČR (hostování, přestup….)
s okamžitou platností se ruší i povolení k „sdruženému startu“. Pokud k takovéto
situaci dojde, pak klub předloží řídící komisi seznam hráčů, kterým byl povolen
„sdružený start“ a řídící komise tohoto hráče ze seznamu vyškrtne.

IV. Náležitosti disciplinárního řízení
Článek 1 – Disciplinární řízení
A. Disciplinární řád FAČR platný od. 1.7. 2017, schválený Výkonným výborem FAČR
upravuje zejména skutkové podstaty disciplinárních přečinů, druhy trestů, jakož i postup
disciplinárních orgánů v disciplinárním řízení za činy spáchané na území České republiky i za
činy spáchané mimo území České republiky, které svým jednáním porušily zájem chráněný
Disciplinárním řádem.
B. Podle disciplinárního řádu se posuzuje takový disciplinární přečin, který byl spáchán
členem FAČR nebo fyzickou osobou, za jejíž jednání člen FAČR odpovídá podle
Disciplinárního řádu.
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C. Účelem disciplinárního řízením náležité zjištění a objasnění disciplinárních přečinů
upravených tímto řádem, spravedlivé potrestání jejich pachatelů a působit k předcházení a
zamezování páchání disciplinárních přečinů, k výchově členů FAČR v duchu důsledného
zachovávání předpisů FAČR a pravidel fair play.
D. Disciplinární řízení v prvním stupni se koná před DK LKFS, která projedná disciplinární
přečiny, k nimž došlo v rámci anebo v souvislosti se soutěžemi řízenými LKFS.
E. Poplatky za projednání vyloučení nebo disciplinární řízení, včetně žádostí hráče o zmírnění
jsou uvedeny v příloze RS LKFS. Poplatky za projednání disciplinárních provinění platí také
pro rozhodčí – dle soutěže, v jejímž utkání k provinění došlo.
F. Povinností klubů, rozhodčích, DFA je sledovat úřední desku LKFS, na které budou
zveřejňována „Rozhodnutí DK“ , pozvánky hráčů, funkcionářů klubů, rozhodčích, delegátů
asociace a případných svědků na jednání DK s uvedením data a času jednání.
G. Napomínání hráčů – v soutěžích dospělých bude prováděna evidence napomínání hráčů a
vyvozovány postihy za napomínání dle DŘ. Napomínání se eviduje a trestá pouze v jedné
soutěži a v jednom soutěžním ročníku. Kluby jsou povinny vést vlastní evidenci podle
zápisu o utkání. Postihy za napomínání jsou uvedeny v příloze RS LKFS. Prohlášení
k jednání DK nemusí hráči zasílat a klubům nebude stržena částka za projednání.. Po
ukončení podzimní a jarní části soutěží bude provedena kontrola úhrad. V soutěžích mládeže
se napomínání hráčů neeviduje.
Článek 2. Evidence trestů DK
A. Kluby, které v jarní části soutěže startují v Poháru LKFS mají povinnost nahlásit
sekretariátu konec trestu potrestaného hráče ihned po ukončení příslušného utkání utkání
elektronickou poštou na adresu jan.konig@lkfs.cz
B. Kluby, které v jarní části soutěže startují v nadstavbách soutěží LKFS mají povinnost
nahlásit sekretariátu konec trestu potrestaného hráče ihned po ukončení příslušného utkání
utkání elektronickou poštou na adresu jan.konig@lkfs.cz

V. Hospodářské záležitosti
Článek 1. Mistrovské soutěže
A.Úhrada poplatků a pokut se provádí přes sběrný účet FAČR, úhrada startovného převodním
příkazem na účet 174 139 504/0300. Variabilní symbol je vždy nové evidenční číslo klubu u
FAČR.
B.Mistrovská utkání hrají družstva na své náklady. Nezbytné výdaje (zejména rozhodčí,
delegáty, pořadatele apod.) hradí pořádající klub (dále pořádající)
C. Poskytování náhrad při nesehraném, neodehraném utkání řídí SŘ, Viz příloha RS.
D. Startovné. Viz příloha RS.
E. Soutěžní poplatky. Viz příloha RS.
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F. Provinění klubu a družstva. Viz příloha RS.
G. Vystoupení družstva v rozehrané soutěži. Viz příloha RS.

Článek 2. Vstupné a vstupenky
A.Výši vstupného, jakož i výši zlevněných a permanentních vstupenek stanoví pořádající.
B. Pořádající je povinen vyvěsit přehled o cenách vstupného u všech pokladen.
C. Postup při přerušeném nebo předčasně ukončeném utkání:
a) jestliže utkání nebylo zahájeno nebo bylo předčasně ukončeno z technických důvodů (např.
povětrnostní podmínky a jiné závady regulérnosti hříště), prodané vstupenky platí pro utkání
v náhradním termínu nebo pořádající vrátí vstupné
b) jestliže dojde ke změně programu (změna soupeře, náhradní utkání, změna hřiště apod.)
platí zakoupené vstupenky na náhradní program, pořádající je však povinen na požádání
vstupné vracet.
D. Ve všech ostatních případech se vstupné nevrací
Tisk a distribuci zajišťuje pořádající sám.
E. O vstupenkách vede pořádající řádnou evidenci.
Každá vstupenka musí obsahovat : označení druhu (tribuna, stání, zlevněné, volné apod.),
výši vstupného, datum utkání, název pořádajícího.
F. Volný vstup bez nároku na sedadlo mají hráči nominovaní k utkání (včetně předzápasu,
nebo pozápasu), včetně doprovodu družstva (maximálně 22 osob), rozhodčí a sportovně
techničtí pracovníci, kteří zajišťují utkání (včetně předzápasu, nebo pozápasu), držitelé
průkazů, které vydává svým pracovníkům a funkcionářům FAČR. Průkazy slouží
k prokazování totožnosti a opravňují k volnému vstupu na utkání soutěží pořádaných kluby a
orgány FAČR a na přátelská fotbalová utkání. Průkaz neopravňuje k volnému vstupu na
utkání mezinárodní a mezistátní a platí pro utkání soutěží, které řídí orgán, jenž jej vydal a
utkání soutěží nižších. Dále akreditovaní sportovní novináři a televizní pracovníci. Delegát
utkání má právo na místo k sezení.
Článek 3. Dopravné rozhodčím a delegátům
Dopravné bude proplaceno sběrnou fakturou
Článek 4. Odměňování rozhodčích
A.Rozhodčí jsou za utkání odměňování dle sazebníku uvedeného v příloze č.4 RS.
B. Rozhoduje–li rozhodčí přátelské, přípravné, nebo mezinárodní (dále nemistrovské) utkání,
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v němž se střetávají soupeři různých kategorií (výkonnostních i věkových), náleží mu
odměna podle kategorie družstva pořádajícího.
C. Odměna rozhodčích na turnaji musí být stanovena v propozicích turnaje v rozpětí částek
uvedených v sazebníku.
Článek 5. Odměňování delegátů
Delegáti jsou za utkání odměňování dle sazebníku uvedeného v souboru předpisů a v příloze
č.5 RS.
Článek 6. Krajský přebor starší přípravky 5+1
A.Soutěž řídí STK LKFS ve spolupráci s KM. Systém je turnajový dle rozlosování v RS
B. Pořadatel je vždy uveden v rozlosování u termínu na prvním místě.
C. Hracím dnem pro soutěže přípravek jsou neděle s úředním začátkem turnaje v 10:00 hod.,
1. a 2. utkání – 10:00 (např. 1A – 2A, 1B – 2B) 3. a 4. utkání – 11:30 (např. 1A – 2B, 1B –
2A), celkem 4 utkání.
D. Pořadatel turnaje zabezpečí hřiště výhradně s travnatým povrchem (výjimečně hřiště
UMT 3. generace) a šatnu pro každý zúčastněný klub.
E. Pořadatel zajistí řádné vyplnění zápisů o sehrání turnaje v IS FAČR
F. Soutěž se řídí řády a předpisy FAČR SŘ a rozpisem soutěží LKFS. Nutná je platná
zdravotní prohlídka všech hráčů. V turnaji může hrát 16 hráčů uvedených v zápisech, které se
vyplňují před začátkem turnaje. V utkáních přípravek je opakované (hokejové) střídání.
G. Všichni hráči musí být čeny FAČR a být registrování dle Registračního řádu Kontrola
totožnosti se provádí dle soutěžního řádu kopané.
H. Samostatná utkání přípravek (A : B) se hrají 2 x 25 minut, utkání v rámci turnaje 2 x 20
minut. Pro obě kategorie platí 10 minutová poločasová přestávka. Hraje se dle pravidel
minifotbalu5+1.
I. V případě nepříznivého počasí a nezpůsobilého hřiště vyrozumí pořadatel turnaje o této
skutečnosti všechny účastníky turnaje a dohodne s nimi náhradní termín. O této skutečnosti
vyrozumí STK LKFS.
J. Utkání turnaje mohou řídit vedoucí družstev, nebo trenéři. STK doporučuje požádat o
obsazení turnaje KR příslušného OFS (nejlépe rozhodčí licence M).
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Článek 7. Krajský přebor mladšího dorostu
Soutěž řídí STK LKFS ve spolupráci s KM. STK stanovila výjimky platné pouze pro tuto
soutěž, které budou uveřejněny jako příloha RS LKFS.

VI. Pohár LKFS
A.Soutěž se řídí vlastními předpisy a bude uveřejněna jako příloha č.6 RS LKFS
B.Povinnost účasti v pohárových utkáních mají účastníci KP dospělých, I.A dospělých, KP
U17, KP U15, KP U 13.

VII. Rozhodčí a delegáti
Bude uveřejněno samostatně formou přílohy č. 7RS LKFS

VIII. Termíny akcí mládeže
Bude uveřejněno samostatně formou přílohy RS LKFS

IX. Závěrečné ustanovení
Tento rozpis soutěží je nedílnou součástí všech platný předpisů a řádů FAČR a byl v řádném
termínu schválen VV LKFS.
Miroslav Pelta v.r.
předseda VV LKFS

Jan König v.r.
předseda STK LKFS
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