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Úvod
Rozpis krajských soutěží 2018–2019 vydává VV Okresního fotbalového svazu Domažlice (dále jen VV OFS
Domažlice). Tento je spolu s dalšími platnými normami FAČR závazný pro všechny účastníky okresních soutěží.
Úřední zprávy VV a jeho komisí budou uveřejňovány nejpozději v pátečních zprávách na webových stránkách OFS
Domažlice na adrese
www.fotbal.cz
Tyto zprávy jsou pro všechny kluby závazné.

I. Všeobecné ustanovení
Článek 1 – Řízení soutěží
Soutěže řídí Sportovně technická komise OFS Domažlice /dále jen STK/
Mistrovské soutěže se řídí Pravidly fotbalu /platné od 1.7.2018/, Soutěžním řádem FAČR /platný od 1. 7. 2015 a jeho
novelizace 9.7.2016 / a tímto RS vydaným VV OFS Domažlice ve znění změn a dodatků uveřejňovaných v úředních
zprávách.
Článek 2 – Termíny utkání
Povinnosti oddílů – týkající se termínů, hlášení utkání, začátku utkání a nastoupení k utkání, jsou upraveny
Soutěžním řádem /SŘ/ a tímto Rozpisem soutěží /RS/
a/ STK vydává termínovou listinu zvlášť pro podzimní a jarní část mistrovských utkání soutěží.

Stanovené termíny utkání jednotlivých kol jsou zveřejňovány na internetových stránkách spolu s delegacemi
rozhodčích a delegátů. Termíny uvedený v těchto zprávách je závazný pro všechny účastníky. V případě jakékoliv
nesrovnalosti je povinnost oddílů, rozhodčích a delegátů uvědomit řídící orgán
b/ oddíly mají povinnost zadat do IS systému „Hlášenku o utkání“ pro příslušný soutěžní ročník nejpozději 17
dní před úředním začátkem II. třídy – týká se pouze SO a NE
Upozornění!!! Systém hlášenek neplatí pro všechny nováčky s povinným ÚZ v neděli!!!
c/ po termínu zadání „Hlášenek“ se mohou oddíly dohodnout na změně termínu.
STK schválí pouze žádost na změnu termínu zadanou do informačního systém IS:
- s uvedením důvodu
- s oboustranným souhlasem oddílu
- tato dohoda musí být oznámena řídící STK před řádným termínem utkání. Tato utkání musí být předehrána.
- změny termínů utkání – viz sazebník poplatků
d/ v případě nesehrání utkání, jsou obě družstva povinna se dohodnout na nejbližším náhradním termínu. Svou
dohodu oddíly uvedenou do zápisu o utkání – dodržení kontroluje HR/DFA/. V případě, že se družstva nedohodnou –
termín nařídí STK /oddílům bude účtován poplatek/
e) hracím dnem pro postupující a sestupující družstva v okresních soutěžích dospělých je neděle, a to v minimálním
počtu družstev v – II. třída 5, III. třída 4 a ve IV. třídě 3. Při nedostatku družstev rozhoduje konečné pořadí
minulého soutěžního ročníku.
Oddíl může požádat o změnu na sobotu za úhradu stanoveného poplatku ve výši 7.000, – Kč, který musí být
klubem uhrazen nejpozději do losovacího aktivu.
Podmínkou využití dané možnosti je dodržení stanoveného počtu družstev s ÚZ v neděli, případně schválená
výjimka VV OFS Domažlice.
f) Úřední výkop mužů – NE, dle TL, dále platí schválené změny:
mládež ÚZ – SO, NE – OPMŽ 10:00 Přípravky starší i mladší dle rozlosování turnajů.

Článek 3 – Místa utkání, hřiště
Oddíl oznámí STK místa utkání na přihlášce do soutěže pro každé družstvo zvlášť /rovněž na „Hlášence utkání spolu
s termínem utkání/
Utkání se hrají na hlavních hřištích s travnatou hrací plochou, schválených řídícím orgánem soutěže, uvedených v
adresáři RS 2018/2019!! Pro utkání družstev mužů je určeno pouze jedno hlavní hřiště, pro utkání mládeže mohou
kluby stanovit 2 hlavní travnatá hřiště. Veškeré změny nebo úpravy musí být schváleny STK a nesmějí narušit
průběh soutěží
Výjimečně je možno sehrát utkání na náhradních hřištích uvedených v RS:
a) v období od 1. 11. do 5. 4. daného soutěžního ročníku, kdy o hrací ploše rozhoduje domácí oddíl.
b) když rozhodčí neuzná hrací plochu hlavního hřiště za způsobilou
c) na základě souhlasu STK
d) kdy rozhodčí rozhodne o důvodné obavě, že předzápas poškodí travnatou plochu na tolik, že nebude způsobilá pro
hlavní utkání soutěží řízených OFS Domažlice a FAČR.
OFS Domažlice povoluje sehrání utkání pro všechny soutěže i na umělé trávě. Schválení podléhá rozhodnutí STK
a soupeř nesmí odmítnout na takovém hřišti utkání sehrát.
Norma pro minimální vybavení hřišť: travnatá hrací plocha, pro krajské přebory všech kategorií kryté hráčské
lavičky min. 4,5 m, pro ostatní soutěže mohou být pouze zastřešené, ohrazení, vytápěné šatny včetně vybavení, WC,
teplá a studená voda. Náhradní hřiště: dtto, výjimka – nemusí být kryté hráčské lavice a ohrazení.

Článek 4 – Systém soutěží
a) muži
II. třída – 14 účastníků, dvoukolově podzim – jaro
III. třída – 10 účastníků, dvoukolově podzim–jaro
IV. třída – 10 účastníků, dvoukolově podzim–jaro
b) mládež
OPMŽ – 15 účastníků, dvoukolově podzim–jaro
Přípravka starší, mladší – turnajově

Úprava hrací plochy pro okresní přebor mladších žáků
Hrací plocha: hrací plocha bude vymezena na normální hrací ploše zkrácením o pokutová území. Tzn., že čára
pokutového území tvoří brankovou čáru. Šířka hrací plochy bude 48 m až 54 m. Pokud je šíře hrací plochy v tomto
rozmezí, použijí se postranní čáry normálního hřiště. K doplnění brankové čáry v prostoru od rohu PÚ k postranní
čáře se použijí terčíky. Pokud je šířka hřiště více než 54 m, použijí se vymezovací terčíky tak jako tomu bylo dosud
pro utkání hraná na šířku HP.
Pokutové území: ve vzdálenosti 12 m od brankové čáry se za postranní čarou umístí zřetelný kužel (tyč, praporek)
tak, aby bylo PÚ zřetelně označené.
Veškerá pravidla hry zůstávají neměnná a vychází z Pravidel malých forem vydaných FAČR.
Důvody pro změnu: po diskuzi s většinou trenérů KPM vnímáme tuto změnu jako posun pro hráče vzhledem
k orientaci na HP. Dále dojde ke zvětšení herního prostoru a vizuálně se hraje na normálním hřišti (pouze
zkráceném). Při přechodu do kategorie starších žáků pouze protáhneme a rozšíříme HP a do každé řady přidáme
jednoho hráče na 10. Pro hráče přicházející z MŽ se nic nemění.

Článek 5 – Hodnocení výsledků
a) Provádí se dle SŘ §14

b) Postup pro určení vítěze utkání v případě nerozhodného výsledku v řádné hrací době ve všech kategoriích u
všech tříd soutěží se ihned po skončení utkání budou provádět kopy z pokutové značky podle Pravidel fotbalu
příloha A. Každé družstvo provede pět kopů. Provedou-li obě družstva po pěti kopech a obě dosáhnou
stejného počtu branek nebo nedosáhnou žádné branky, pokračují v provádění kopů – vždy po jenom kopu ve
stejném sledu další hráči družstva tak dlouho, dokud při stejném počtu kopů nedosáhne jedno z družstev o
jednu branku více než druhé – vítěznému družstvu bude do tabulky připsán + 1 bod navíc! V tabulce v počtu
vstřelených a obdržených branek bude započítáno skóre dosažené v řádné hrací době! (např. vítěz utkání v řádné
hrací době získá 3 body, za nerozhodný výsledek každé družstvo 1 bod, za prohru 0 bodů). Družstvo, které po
nerozhodném výsledku zvítězí na pokutové kopy získá 1 bod navíc!! Pokud některé družstvo odmítne z
jakéhokoliv důvodu při nerozhodném výsledku provádět kopy ze značky pokutového kopu, získává další bod
soupeř a oddílu, který odmítl provádět kopy ze značky pokutového kopu bude udělena pokuta 10.000,- Kč.
Článek 6 – Pořadí družstev
Dlouhodobá část soutěží se řídí SŘ §18 s úpravou (viz dále), následují baráže.
Pro určení postupujících, sestupujících a družstev hrajících baráže jsou rozhodující konečné tabulky po
odehrání všech soutěžních utkání příslušné soutěže.

Doplňování míst v soutěžích uvolněných z jakýchkoliv důvodů se řídí SŘ §21. Pro takto zařazená družstva je
stanoven jednorázový poplatek – viz sazebník. V soutěžích mládeže tyto poplatky nejsou stanoveny.

Článek 7–P o s t u p y a s e s t u p y
Čl.7, od.1: První družstvo z II.tř. mužů, OP dorostu a st.žáků má právo postoupit do oblastních soutěží přímo (viz RS
FAČŘ PK). Pokud však družstvo tento postup odmítne, nabídne OFS možnost postupu dalšímu družstvu z 2.místa
tabulky.
*Upozornění! Kromě 1. družstev z okresních II.tř. budou hrát dvě družstva z 2. místa ze 7 okresů plzeňského kraje
s nejvíce dosaženým počtem bodů baráž o postup do I.B.tř.
od.2: Vítěz III.tř. postoupí do II.tř. přímo, popřípadě družstvo z 2.(nebo
sestupujících z II.tř. Při odmítnutí, nebo nesplnění

dalšího)

místa,

podle

počtu

podmínek (družstvo mládeže), nabídne OFS postup dalšímu družstvu podle umístění.Vítěz IV.tř. postoupí přímo do
III.tř., popřípadě družstvo z 2.(nebo dalšího) místa podle počtu družstev potřebných pro doplnění III.tř.
od.3: Počty sestupujících družstev v okresních soutěžích se odvíjejí od počtu sestupujících z oblast.soutěží.
V případě, že do II.tř. sestoupí z oblast. I.B.tř.:
a) žádné,1 nebo 2 družstva a do I.Btř. postoupí 2 družstva ( jedno z baráže), sestoupí z II.tř. jen poslední
družstvo
b) 2 a více družstev a do I.B.tř, postoupí 1 družstvo ,sestoupí vždy další družstvo z místa na 13.,12.,11. místě
tabulky II.tř. podle počtu sestupujících.
V případě, že do III.tř. sestoupí jedno družstvo, sestoupí do IV.tř. 1 poslední družstvo, v případě sestupu více
družstev, sestoupí další družstva podle počtu sestupujících z II.tř.
Při určení pořadí postupujících nebo sestupujících družstev po skončení soutěže se postupuje podle ustanovení
čl.8. SŘ.
Ze IV.tř.,OP ml. žáků, st.a ml. přípravky nikdo nesestupuje.
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O POSTUPUJÍCÍCH A SESTUPUJÍCÍCH
Čl.8, od.1: Družstvo, které dosáhne nejvíce bodů se umístí na 1.místě , které dosáhne nejméně bodů, na místě
posledním.
od.2: Pokud mají po odehrané soutěži II., III. a IV.tř. mužů, OP ml. žáků dvě nebo více družstev stejný počet
bodů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů ze vzájemných utkání těchto družstev.
Jestliže je počet bodů stejný, rozhoduje nejdříve větší brankový rozdíl ze vzájemných utkání a potom větší počet
vstřelených branek z těchto vzájemných utkání. Pokud ani tato kriteria nerozhodnou, rozhodne lepší brankový
rozdíl ze všech utkání a je -li i ten stejný, zaujme vyšší pořadí v tabulce to družstvo, které vstřelilo v celé soutěži
více branek. Není-li možno rozhodnout o pořadí ani podle předchozího kriteria, sehrají družstva kvalifikační utkání
podle rozhodnutí řídícího orgánu, to však jen v případě, má-li se určit postupující nebo sestupující. O vyšším pořadí
v tabulce je možno rozhodnout i losem v případě časové tísně, kdy nelze sehrát kvalifikační utkání.
od.3: Není-li možné po skončení kvalifikačního utkání stanovit vítěze, prodlužuje se o 2 x 15 min. (mládež 2 x 10
min.), nerozhodne-li se ani v prodloužení, provádějí se kopy na branku dle " Pravidel fotbalu".
od.4: V průběhu soutěže se pořadí družstev, v případě, že mají stejný počet bodů, stanoví podle lepšího
brankového rozdílu, pokud je stejný, zaujme vyšší pořadí družstvo, které v dosud odehrané soutěži vstřelilo větší
počet branek. Pokud jsou kriteria stejná, zaujmou družstva pořadí společně.

od.5: Mají-li se po skončení soutěže o více skupinách určit další postupující, kteří se umístili na 2., 3., popřípadě
dalším místě nebo sestupující z družstev, která se umístila na stejném pořadí, je lepší to družstvo, které získalo
větší počet bodů.
Je-li stejný, rozhoduje lepší brankový rozdíl ze všech utkání a je-li rovněž stejný, rozhodne větší počet vstřelených
branek. Je-li stejný, sehrají družstva kvalifikační utkání.
od.6: Pokud se má rozhodnout v případě uvedeném v od.5 ve skupinách s různým počtem družstev o dalším
postupujícím nebo sestupujícím z družstev ze stejného pořadí, je úspěšnější to družstvo u něhož počet získaných
bodů dělený počtem sehraných zápasů je větší číslo. Pokud je stejné, rozhoduje lepší brankový rozdíl ze všech
utkání ve skupině. Je-li stejný, je lepší to družstvo, u něhož počet vstřelených branek dělený počtem utkání je větší
číslo. Je-li i to stejné, opět následuje kvalifikační utkání.
Čl.10, od.2: Platí v plném znění i pro naše okr. soutěže s tím, že RS PK FS určuje podmínky postupu B družstev
oddílů postupujících z OP (II.tř.)do I.B.tř. (oddíly které již mají A družstvo v I.B. tř.).V soutěžích řízených našim
OFS postup B družstev do II.a III.tř., pokud ve II. nebo III.tř. hraje i A družstvo a nepostupuje ani nesestupuje, není
možný.
Zvláštní ustanovení:
Postupující a sestupující oddíly, v rámci okresních soutěží, budou mít od soutěžního ročníku 2018-2019,
automaticky přidělen hrací den v neděli, popřípadě v sobotu nejpozději však 3,5 hodiny před úředním začátkem,
nejdříve však od 10:00 hod.
Článek 8 – Střídání
Střídání hráčů (§5P2SŘ)
u dospělých
u žáků

5
opakovaným způsobem

Podmínky pro opakované střídání ve všech soutěžích žáků:
střídání je možné provádět v mistrovských utkáních žáků, dále i v přátelských a turnajových utkáních řízených a
schvalovaných STK OFS Domažlice
- hráč, který byl vystřídán, se smí v témže utkání znovu vrátit na hrací plochu
- výměnu hráčů (i více najednou) lze provést pouze v přerušené hře.
- výměna se týká všech 18–ti hráčů uvedených v zápisu o utkání
- výměna hráčů musí být oznámena HR a při přerušení hry se provede co nejrychleji, aby nedocházelo ke ztrátám
hracího času. Hráči, kteří jdou na hřiště, musí být připraveni u střídačky v prostoru středové čáry. Hráči, kteří ze
hřiště odcházejí, ho mohou opustit kdekoli, tedy i na opačné straně hřiště, u branky apod.
- není omezen celkový počet střídání, ani počet střídání jednoho hráče. Vyměněný hráč se může zapojit do hry
kdykoli výše uvedeným způsobem.
- za správné provádění výměny hráčů i jejich správný počet na hrací ploše zodpovídá vedoucí družstva a trenér.
V případě, že rozhodčí zjistí vyšší počet hráčů na hrací ploše, hru přeruší, ze hry vykáže hráče, který přišel do
hry jako poslední a hráče potrestá eventuálně napomenutím – ŽK. Hru následně zahájí míčem rozhodčího
v místě, kde byl v okamžiku přerušení s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla 8 PF.

Článek 9 – Náležitosti klubů, hráčů a družstev
Všichni hráči musí být řádně registrováni ve FAČR.

Lékařské prohlídky (SŘ §37)
1. Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém 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.
2. V případě zdravotní způsobilosti pro hraní fotbalu je hráč povinen vlastnoručně podepsat prohlášení následujícího
znění: „Prohlašuji na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat
fyzickou zátěž fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví.“
3. Prohlášení dle odstavce 2 musí být opatřeno datem a nesmí být starší než 1 rok. Kluby jsou povinny mít k
dispozici prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu prohlášení podle předchozí věty provádějí řídicí orgány soutěží,
které v případě nedostatků (prohlášení s prošlou lhůtou, chybějící prohlášení hráčů) jsou oprávněny postihnout
členský klub pořádkovou pokutou.
Věkové kategorie 2018/2019 (SŘMaŽ §3)
přípravka
mladší žáci
starší žáci
mladší dorost
starší dorost

– nar. 1. 1. 2008 a mladší
– nar. 1. 1. 2006 a mladší
– nar. 1. 1. 2004 a mladší
– nar. 1. 1. 2002 a mladší
– nar. 1. 1. 2000 a mladší

Sdružený start družstev P2SŘ §9
Formuláře jsou uvedeny na webových stránkách PKFS v souborech ke stažení.
Článek 10 – Soupisky (SŘ §10)
Soupisku musí být klub zadat do IS nejpozději 3 dny před zahájením jednotlivé části soutěže. Nesplnění této
povinnosti bude potrestáno pořádkovou pokutou ve výši 1.000,- Kč.
Každý hráč uvedený na soupisce musí nejméně v jednom utkání nastoupit, minimálně však celkem na dobu jednoho
poločasu utkání v dané věkové kategorii. V případě nesplnění této povinnosti bude oddíl potrestán pokutou v souladu
se SŘ §7. Při řádném zdůvodnění nesplnění této povinnosti písemně do 7 dnů po skončení příslušné části soutěže
může STK ustoupit od udělení této pokuty.
Oddíl je povinen nejpozději do sedmi dnů vyškrtnout hráče ze soupisky a nahradit hráčem jiným:
- při přestupu /hostování/ hráče, uvedeného na soupisce, do jiného oddílu
- při zrušení registrace hráče, uvedeného na soupisce
- při doloženém dlouhodobém zranění hráče
Tuto změnu musí schválit STK. Každá změna v soupisce podléhá poplatku ve výši 100,- Kč
Článek 11 – Organizátor utkání
Organizátorem utkání je klub uvedený v rozlosování podzimní části soutěže na prvním místě, pro jarní část soutěže
platí obrácené pořadí.
Povinnosti organizátora utkání
-

povinnosti organizátora utkání jsou stanoveny SŘ §39-42, 45-46.
pro soutěže OFS Domažlice je stanoven povinný min. počet pořadatelů:
při utkáních mužů – 5 pořadatelů, při utkáních mládeže – 3 pořadatelé

-

povinnost pro kluby: vytisknout Zápis o utkání před utkání pro potřeby rozhodčího a delegáta utkání, při utkání
mužů musí mít pořadatelé rozlišovací vesty, hlavní pořadatel musí být odlišen od ostatních pořadatelů

-

organizátor utkání zajistí kromě dalšího povinného vybavení: nejméně 2 stejné míče – platí i pro utkání
mládeže!!

-

občerstvení pro hostující družstvo a rozhodčí zajišťuje bezplatně organizátor utkání o poločasové přestávce
domácí klub je povinen zajistit volný vstup hostujícímu družstvu v počtu 22 osob a dále funkcionářům, kteří se
prokáží platnou průkazkou FAČR

Článek 12 – Ostatní ustanovení k soutěžím
1) kontrola totožnosti hráče (konfrontace) –

a) platí ustanovení SŘ §58
b) iniciátorem kontroly totožnosti hráče může být i rozhodčí utkání.
2) hráči mohou startovat s čísly 1 až 99.
3) upozornění pro kluby – žádný funkcionář klubu uvedený v zápisu o utkání nesmí vykonávat v průběhu utkání funkci
oddílového pomezního rozhodčího – viz PF 6.
4) hlavní pořadatel nesmí zároveň vykonávat funkci oddílového hlavního ani pomezního rozhodčího a nesmí být
ani příslušníkem družstva (SŘ §40). Bez hlavního pořadatele rozhodčí utkání nezahájí.
5) všichni funkcionáři mají povinnost být na lavičce označeni vizitkou s funkcí. Nebude-li funkcionář označen,
nesmí pobývat na lavičce náhradníků ani v ohraničeném prostoru.
6) nelze-li sehrát utkání z důvodu “vyšší moci“, je povinností obou oddílů uvést do zápisu dohodu na náhradní
termín. Pokud nedojde k dohodě, rozhodne o termínu utkání STK a oba oddíly se vystavují disciplinárnímu
postihu.
7) v případě opakovaného utkání, nesehraného „z vyšší moci“ (za předpokladu, že se družstva k utkání dostaví), přísluší
soupeři náhrada cest. výloh ve výši 50 % pro 20 osob veřejnou dopravou.
8) bude-li povolán zdravotník k ošetření hráče, musí vstoupit zároveň s nosítky.
9) Postup při zranění hráče – Dojde-li ke zranění hráče na hrací ploše, postupuje se dle Pravidel fotbalu čl. 23 Pr.
5:
–
hra pokračuje, dokud není míč ze hry, pokud dle názoru rozhodčího byl hráč zraněn pouze lehce
–
hra musí být přerušena, pokud podle názoru rozhodčího je zranění hráče vážné
–
poté, co dotazem u hráče zjistí rozhodčí jeho stav, umožní případně, aby na hrací plochu vstoupila jedna
nebo nejvýše dvě osoby, které posoudí rozsah zranění hráče. Následně rozhodčí zajistí odchod nebo přepravu
hráče z hrací plochy. Pořadatelé s nosítky smějí vstoupit na hrací plochu až na pokyn rozhodčího
–
po případném ošetření hráče na hrací ploše, musí tento po ošetření hrací plochu opustit a vrátit se
smí nejdříve po uplynutí doby 3 minut.
Rozhodujícím okamžikem pro opuštění hrací plochy je vstup lékaře (zdravotníka, maséra či jiné osoby) ke zjištění
zdravotního stavu hráče či jeho ošetření. Pokud někdo vstoupí na hrací plochu z důvodu zjištění zdravotního stavu
hráče a případného ošetření, musí hráč hrací plochu opustit i kdyby k ošetření vůbec nedošlo.
Výjimky, kdy hráči nemusí po ošetření hrací plochu opustit:
–
je zraněn a ošetřován brankář
–
jsou současně ošetřováni brankář a hráč soupeře z pole
–
jsou ošetřováni dva hráči téhož družstva
–
jsou ošetřováni dva hráči téhož družstva a s nimi hráč družstva soupeře
–
pokud je hráč ošetřován po přestupku, za který je provinivší se hráč soupeře vyloučen
Ve všech ostatních případech musí hráč hrací plochu opustit a smí se na ní vrátit se souhlasem R (AR)
nejdříve po uplynutí doby 3 minut. Doba 3 minut se měří od okamžiku navázání hry po odchodu
ošetřovaného hráče z hrací plochy. Za dodržení doby 3 minut jsou zodpovědní AR (delegovaní), pokud
není k utkání delegovaný AR, zodpovídá rozhodčí.
Pokud hráč sám opustí hrací plochu, aby se nechal ošetřit mimo ni, aniž by vstoupila jiná osoba na hrací plochu
a ve hře se pokračuje, může se, se svolením R vrátit na HP ihned po ošetření, nemusí čerpat dobu 3 minut.
10) je-li vyhlášen kontumační výsledek v neprospěch hostujícího družstva z důvodu nedostavení se k utkání, uhradí
domácímu oddílu výdaje spojené s nesehráním utkání, jejíž výše je stanovena paušálně – viz RS čl. 15.
13) kluby jsou povinny zajistit účast vybraných reprezentantů pro okresní výběry, neomluvená neúčast bude
považována za disciplinární provinění pro hráče i klub a bude řešena DK OFS Domažlice.
14) v případě nezajištění účasti zodpovědného zástupce na losovacím aktivu, valné hromadě 2019 a dalších akcí
pořádaných OFS Domažlice, bude klubu udělena pořádková pokuta ve výši 3.000,- Kč.

Článek 13 – Rozhodčí a delegáti svazu /viz. Soutěžní řád, Soutěžní řád mládeže a žen, Řád rozhodčích a
delegátů FAČR/
Všichni rozhodčí a delegáti schválení na nominační listině OFS Domažlice jsou povinni:
a) rozhodčí, zasílají ZOU dle zásad IS FAČR
b) delegáti zadávají Zprávu DFA (pouze v PDF formátu) do IS FAČR nejpozději druhý pracovní den po utkání
do12:00 hodin, v případě vyloučení, nebo jakékoliv mimořádné situace musí být Zpráva DFA (pouze v PDF
formátu) zadaná v IS FAČR nejpozději do 12:00 hodin první pracovní den následující po utkání.
c) Zprávu DFA (pouze v PDF formátu) doručí delegáti hlavnímu rozhodčímu.
d/ za výkon funkce rozhodčího nebo delegáta při nemistrovských utkání, v němž se střetávají soupeři různých
kategorií /věkových i výkonnostních/, náleží jim odměna podle kategorie družstva pořádajícího utkání. Náhrady a
cestovné za nemistrovské utkání se vyplácí rozhodčím /delegátům/ po utkání
e/ náhrady za výkon rozhodčího nebo delegáta na turnaji musí být stanovena v propozicích turnaje náhrady a
cestovné za turnaje se vyplácí po utkání
f/ jestliže se v průběhu hry rozhodčí /asistent zraní nebo onemocní a dále není schopen utkání řídit a jeho funkci
převezme kvalifikovaný rozhodčí, vyplatí se oběma rozhodčím alikvotní část příslušné odměny. Rozhodující pro
vyplacení bude v ZOU uvedená minuta doby hry, ve které došlo k převzetí funkce
g/ je-li utkání po jeho zahájení předčasně ukončeno z jakýchkoli důvodů, přísluší rozhodčímu náhrada v plné výši
Rozhodčí a delegáti mají za povinnost sledovat úřední zprávy na oficiálních internetových stránkách IS FAČR
a pokynů KR OFS Domažlice.

Sazebník pořádkových pokut podle odst. 2 a 3 § 11 řádu rozhodčích a delegátů
Porušení povinností rozhodčími, popřípadě delegáty

Výše pokuty

Nedostatky v Zápisu o utkání (ZoU), popřípadě ve Zprávě delegáta asociace (ZDA)
- zejména nesprávné nebo nedostatečné vyplnění, chybějící údaje nebo nesprávné údaje,
neuvedení podstatných skutečností.

dle závažnosti
porušení až
500,dle závažnosti
porušení až
1000,200,dle závažnosti
porušení až
500,1000,-

Pozdní doručení ZoU popřípadě ZDA řídicímu orgánu soutěže nebo nedoručení vůbec
Pozdní nepodložená omluva neúčasti na utkání, na které byl delegován
Pozdní dostavení se k utkání, na které byl delegován (úřední začátek utkání z tohoto
důvodu nebyl zpožděn nebo došlo z tohoto důvodu ke zpoždění úředního začátku utkání,
nebo utkání nebylo z tohoto důvodu sehráno)
Nedostavení se k utkání, na které byl delegován, bez řádné omluvy
Nedodržení pokynů komise rozhodčích v oblasti výstroje a oblečení
Porušení jiných podstatných povinností rozhodčího, popřípadě delegáta

500,dle závažnosti
porušení až
1000,-

Článek 14 – disciplinární řízení
Řídí se platným disciplinárním řádem FAČR (dále jen DŘ FAČR) vydaným v Souboru předpisů FAČR a jeho
doplňky.
Projednání provinění v DK.
Právem provinilce je dostavit se na nejbližší zasedání DK, případně se k němu neprodleně písemně vyjádřit.
Nedostaví-li se k prezentaci dle předvolání nebo dohody s DK, tato projedná případ bez jeho účasti. Toto ustanovení
se netýká závažných provinění jako jsou inzultace, napadení a konfrontace, kdy je povinností klubu zajistit účast
všech aktérů na zasedání DK. V těchto případech je povinností RO a DA dostavit se na jednání DK také. Termín
zasedání bude oznámen na úřední desce OFS Domažlice. V případě provinění v posledním kole soutěžního ročníku a
v barážích bude DK postupovat dle § 46/2 DŘ

V případě přestupku 2 x ŽK/ČK dle §46 klub zašle do na mail DK OFS Domažlice vyjádření: „Souhlasíme
s projednánímdle §46/2“. Pokud tak neučiní do termínu, bude postupováno dle §46/1. Termín předání souhlasu je
ú t e r ý 12:00 hodin, v případě sehrání utkání mimo SO a NE do druhého dne 12:00 hodin.
Tabulka pokut dle počtu ŽK
Počet ŽK

Pokuta II., III., a IV. třída

4

200,-

8

400,-

12

800,-

16

1200,-

20

2000,-

Při udělení příslušného počtu ŽK pro jednotlivce dle DŘ §47
(4,8,12,16,20 a 24 ŽK) může DK postupovat dle DŘ §47/4,
udělení pokuty za předpokladu, že oddíl do úterý 12:00
zašle na e-mail DK OFS Domažlice naskenovaný schválený
formulář prohlášení s razítkem a podpisem osoby oprávněné
za klub jednat. Obsahem prohlášení bude věta: „Souhlasíme
s projednáním dle §47/4 DŘ“. Sčítání ŽK bude prováděno
pro každou jednu soutěž samostatně. Sčítání ŽK je prováděno
pouze v kategorii mužů. V případě možnosti přenosu trestu
do dalšího ročníku postupuje DK dle §47/4 DŘ.

Žádost o změnu a prominutí trestu je platná pouze na schváleném formuláři. Tento formulář je možno zaslat e-mailem
naskenovaný s podpisem provinilce. Při použití jiného formuláře bude žádost zamítnuta.
Je povinností a právem klubu neprodleně a včas /nejpozději v poslední pracovní den před konáním utkání/ kontaktovat
sekretariát OFS Domažlice a předsedu DK OFS Domažlice – 728772563 v případě, kdy potrestaný hráč „odseděl“ svůj
trest v jiné mistrovské soutěži /soutěž – pohár/ stejného družstva a nelze ho zařadit do utkání z důvodu trvajícího trestu
Pokuty – viz DŘ FAČR, maximální výše v rámci soutěží OFS Domažlice stanovena klubům dle § 20/6c do
50.000,– Kč.
Disciplinární poplatky stanovené DŘ:
Soutěže mužů

– 150,– Kč

Soutěže mládeže

– 100,– Kč

Odvolání proti rozhodnutí DK OFS Domažlice:
Soutěže mužů
– 1.500,– Kč
Soutěže mládeže
– 1.000,– Kč
Poplatek za odůvodnění rozhodnutí DK OFS Domažlice:
Soutěže mužů
– 800,– Kč
Soutěže mládeže
– 500,– Kč
Článek 15 – Hospodářské náležitosti
1) Výši vstupného na utkání určí pořadatel. Je povinen umístit přehled vstupného na vhodném místě.
2) Kluby startují v soutěžích na vlastní náklady.
3) Paušální náhrada cestovného pro RO a DFA je stanovena na 5, – Kč/km.
Sazebník poplatků a pokut
Přestupky proti ustanovení SŘ, RS a ostatním platným fotbalovým normám a nařízením řídícího orgánu budou
trestány dle povahy pořádkovou pokutou, jejíž výše je stanovena do 20.000,- Kč pro kluby a do 10.000,- Kč pro
jednotlivce.
Výši ostatních poplatků, pořádkových pokut stanovuje příslušná odborná komise OFS Domažlice v souladu s
platnými normami.

Startovné klubů do okresních soutěží 2019/2020:2
II. třída

– 2.000,– Kč

III. třída

– 2.000,– Kč

IV. třída

– 2.000,– Kč

Mládež je od startovného osvobozena.
Poplatek v případě zařazení družstva do vyšší soutěže z 2. a dalšího místa dle konečného umístění (P2SŘ
§11):
II. třída

– 10.000,– Kč

III. třída

– 5.000,– Kč

Mimořádný poplatek v případě organizačních změn klubů stanoví řídící orgán při projednávání každého
případu samostatně.
Mimořádná pokuta v případě vystoupení družstva ze soutěže:
II. třída

– 20.000,– Kč

III. třída

– 15.000,– Kč

IV. třída

– 10.000,– Kč

Mládež

– 5.000,– Kč

Mimořádná pokuta v případě odhlášení družstva ze soutěže po rozlosování, avšak před jejím zahájením:
II. třída
III. třída

-

5.000,- Kč

– 5.000,- Kč

IV. třída

-

5.000,- Kč

Mládež

-

2.000,- Kč

Pokuta za nenastoupení k soutěžnímu utkání:
Muži

– 5.000,– Kč

Mládež

– 2.500,– Kč

Pokuta za předčasně ukončené soutěžní utkání z důvodu malého počtu hráčů:
Muži

– 3.000,– Kč

Mládež

– 1.500,– Kč

Poplatek za změnu termínu utkání a hřiště (P2SŘ §10):
více než 17 dní před termínem utkání

zdarma

méně než 17 dní před termínem utkání

100, – Kč

méně než 10 dní před termínem utkání

300, – Kč

Paušální poplatek k RS čl. 12/12:
Muži

– 2.000, – Kč

Dorost a žáci

– 1.000, – Kč

Článek 16 - Protest

SŘ § 62

Členský klub je oprávněn podat protest za podmínek stanovených Procesním řádem

Článek 17 – Podmínky účasti klubů–družstev v okresních soutěžích
Podmínky pro účast družstva dospělých v soutěžích 2017/2018 je mít minimálně (SŘ §33):
a) povinnost klubu mít uhrazené startovné (soutěžní příspěvek) – viz sazebník poplatků – a to nejpozději do 31. 7.
2018.
b) při nesplnění této povinnosti může řídící orgán použít proti klubu postihy stanovené SŘ a DŘ, popř. vyloučit
družstva daného klubu z krajských soutěží a nahradit tato v souladu s ustanovením SŘ.
Podmínky účasti klubů–družstev v okresních soutěžích 2018/2019
Dtto soutěžní ročník 2018/2019

III. Závěrečná ustanovení
Tento Rozpis je nedílnou součástí Souboru předpisů FAČR a jeho doplňků a změn. VV OFS Domažlice si vyhrazuje
právo v průběhu soutěží provést taková opatření, která zajistí jejich regulérní průběh. Rozpis platí i pro jarní část
soutěží. Před zahájením jarní části bude vydána termínová listina.

Termínová listina OFS Domažlice - podzim 2018
Den

Datum

ÚZ
muži

SO
NE

11. 8.
12. 8.

17:00

1

SO
NE

18. 8.
19. 8.

17:00

2

SO
NE
ST
SO
NE
ST
SO
NE
ST
SO
NE
ST
SO
NE
ST
SO
NE

25. 8.
26. 8.
29.8.
1. 9.
2. 9.
5.9.
8. 9.
9. 9.
12.9.
15. 9.
16. 9.
19.9.
22. 9.
23. 9.
26. 9.
29. 9.
30. 9.

17:00

SO
NE

II. třída
14

III. třída
10

IV. trida
10

OPMŽ
16

3

1

1

3
1

17:00

4

2

2

4
2

17:00

5

3

3

5

16:30

6

4

4

6
14

16:30

7

5

5

7
15

16:00

8

6

6

8

6. 10.
7. 10.

16:00

9

7

7

9

SO
NE

13. 10.
14. 10.

15:30

10

8

8

10

SO
NE

20. 10.
21. 10.

15:30

11

9

9

11

SO
NE

27. 10.
28. 10.

14:30

12

12

SO
NE

3. 11.
4. 11.

14:00

13

13

SO
NE

10. 11.
11. 11.

14:00

SO
NE

17. 11.
18. 11.

13:30

Rozlosování klubů dle soutěží

A1A II. třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

TJ Sokol Srby
SK Kdyně 1920 „B“
FC Dynamo Horšovský Týn
TJ Sokol Mrákov „B“
TJ Sokol Osvračín „A“
SK Slovan Kvíčovice
TJ Start Tlumačov „B“
Spartak – První chodská Klenčí
SK Poběžovice
TJ Hraničář Česká Kubice
TJ Sokol Blížejov
TJ ZD Meclov „B“
TJ Slavoj Koloveč „B“
TJ Sokol Postřekov „B“

A2A III. třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TJ Sokol Zahořany
TJ Dynamo Bukovec
TJ Sokol Újezd
TJ Sokol Poděvousy
TJ Sokol Pocinovice
TJ Sokol Všeruby
TJ Tatran Chodov „B“
TJ Holýšov
TJ Sokol Milavče
TJ Loko Hostouň

A3A IV. třída
1. TJ Sokol Kout na Šumavě
2. TJ Sokol Babylon
3. FK Sokol Chodská Lhota
4. TJ Sokol Mutěnín
5. FK Staňkov „C“
6. SK Luženice
7. FK Miřkov
8. TJ Sokol Osvračín „B“
9. TJ Sokol Hlohová
10. TJ Sedmihoří Oplotec

F1A OPMŽ
1. TJ Sokol Kout na Šumavě
2. SK Kdyně 1920
3. FC Dynamo Horšovský Týn
4. Spartak – První chodská Klenčí
5. TJ Jiskra Domažlice
6. TJ Sokol Mrákov
7. TJ Sokol Postřekov
8. TJ Slavoj Koloveč
9. TJ Sokol Újezd
10. TJ Sokol Pocinovice
11. TJ Start Bělá nad Radbuzou
12. TJ Sokol Blížejov
13. TJ Holýšov
14. TJ Sokol Mrákov
15. Volný los
16. TJ Loko Hostouň

Starší a mladší přípravky hrají turnajově dle rozlosování Komise mládeže.
Soutěž řídí Komise mládeže – p. Václav Sladký MT.: 725 182 191.
S veškerými dotazy ohledně přípravek se obracejte výhradně na p. Václava
Sladkého.

ADRESÁŘ
FAČR
registrace
mezin. přestupy

Diskařská 2431/4
160 17 Praha 6
Hadrbolcová H.
Loužilová Kristýna

T: 233 029 111
Fax: 233 353 107
T: 233 029 122/222
T: 233 029 105, EP: louzilova@fotbal

ČMFS – Řídící komise
pro Čechy

Diskařská 2431/1
160 17 Praha 6

T: 233 029 142
hořejší@fotbal.cz, 603151094
svecova@fotbal.cz, 731844115

ČMFS – Řídící komise
pro Moravu

Na Střelnici 39
779 00 Olomouc

T: 731 008555
Fax: 585 220 2245
šindelar@fotbal.cz

Pražský fotbalový svaz

Kozí 7
110 00 Praha 1

T: 605 700 040
vitovsky@fotbalpraha.cz

Středočeský krajský
fotbalový svaz

Zátopkova 100/2
PO Box 40
160 17 Praha 6

T: 724112651
tasch@skfs.cz

Jihočeský krajský
fotbalový svaz

Skuherského 14
370 01 Č. Budějovice

T: 777 268 713, 777268716
eibl.vladimir@volny.cz

Plzeňský krajský
fotbalový svaz

Štruncovy sady 3
301 00 Plzeň

T: 377 245 108, 731 125 126
pkfs@seznam.cz

Karlovarský krajský
fotbalový svaz

Dr. Bechera 18
360 01 K. Vary

T: 353 236 810, 731 125 144
fotbalkv@cuskv.cz

Ústecký krajský
fotbalový svaz

Masyrykova 633/318
400 01 Ústí n. Labem

T: 739681861
ukfs@ukfs.cz

Liberecký krajský
fotbalový svaz

Rumunská 655/9
460 01 Liberec

T: 731 588 039
konig@fotbal.cz

Královehradecký krajský
fotbalový svaz

Habrmanova 192
500 03 Hradec Králové

T: 602 276 501
kralovehradeckykfs@khfotbal.cz

Pardubický krajský
fotbalový svaz

K Vinici 1901
530 02 Pardubice

T: 778000071
kfspce@post.cz

Krajský fotbalový svaz
Vysočina

E. Rošického 6
586 04 Jihlava

T: 567 320 657, 607 990 658
Fax: 567 320 657
kfs.vysocina@quick.cz

Jihomoravský krajský
fotbalový svaz

Vídeňská 9
639 00 Brno

T: 542 212 886, 731 452 808
sekretar@jmkfs.cz

Olomoucký krajský
fotbalový svaz

Na Střelnici 39
779 00 Olomouc

T: 602 775 704
kfsol@email.cz

Moravskoslezský
fotbalový svaz

Nám. Svatopluka Čecha 10 T: 596 625 757, 603 113 744
702 00 Ostrava
janosko@mskfs.cz

Zlínský krajský
fotbalový svaz

Hradská 854
760 01 Zlín

T: 577 019 393, 604 762 224
lukas@kfszlin.cz

Sportovní unie
okresu Domažlice

Fügnerova 647
344 01 Domažlice

T: 725 158 477
ofsdomazlice@seznam.cz

Pošumavské sportovní
sdružení Klatovy

Denisova 93/I
339 01 Klatovy

T: 602 185 732
fotbal@sumavanet.cz

Plzeňská sport. unie

Úslavská 75
326 00 Plzeň

T: 605166242
ofsplzenm@fotbal.cz

Sportovní a TV unie
Plzeň–jih

Úslavská 75
326 00 Plzeň

T: 602 322 478, 602 462 700
ofspjvv@seznam.cz

Okresní TV a sportovní
sdružení Plzeň–sever

Úslavská 75
326 00 Plzeň

T: 377 244 611, 607 509 926
Fax : 377 244 611
jitkakrauzova@gmail.com

Sportovní
a TV organizace Rokycany

Jiráskova 214
337 01 Rokycany

T: 371 723 614, 731 455 268
Fax: 371 722 734
ofsrokycany@iol.cz

Sportovní sdružení
Tachovska

Pobřežní 1656
347 01 Tachov

T: 374 722 087, 775 286 936
Fax: 960374722087
ofs.tc@seznam.cz

Okresní FS:

