FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Okresní fotbalový svaz Vyškov
Adresa: Mlýnská 737/10, 682 01 Vyškov
IČO: 22880275
Bankovní spojení: 107 – 554390207/0100
E-mail: ofs@vyskov.cz
Web: www.vyskovskyfotbal.cz
Tel.: 733 539 146
Sekretariát:
Zdeněk Jelínek – sekretář
Mobil: 731 315 850, 733 539 146
E-mail: zdenek.jel@seznam.cz

R O Z P I S
Mistrovských a pohárových soutěží zabezpečovaných VV OFS Vyškov
pro soutěžní ročník
2019/2020
Mistrovské soutěže:

Okresní přebor dospělých
III. třída dospělých – skupiny A, B
IV. třída dospělých – skupiny A, B
Okresní přebor starších žáků
Okresní přebor mladších žáků
Okresní soutěž starších přípravek – skupiny A, B, C, D, E
Okresní soutěž mladších přípravek – skupiny A, B, C, D
Nadstavbová část starších přípravek – skupiny A, B, C, D, E
Nadstavbová část mladších přípravek – skupiny A, B, C, D

Pohárové soutěže:

Okresní pohár dospělých

Určeno:

Klubům, jejichž družstva se účastní soutěží OFS Vyškov
Členům VV a členům odborných komisí OFS Vyškov
Členům RK OFS Vyškov
Rozhodčím a delegátům na nominačních listinách OFS
Vyškov
FAČR, ŘK FAČR pro Moravu, JmKFS,
OFS v působnosti JmKFS
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1. Adresář členů VV, RK, sekretariátu a předsedů komisí OFS Vyškov
a) výkonný výbor
Mgr. Miloslav Brtníček
předseda

Bydliště: Vyškov
mobil: 724 241 962
e – mail: brtnicek.m@seznam.cz

Mgr. Květoslav Lasovský
místopředseda

Bydliště: Vyškov
mobil: 733 539 149, 776 672 034
e – mail: lasovsky.k@seznam,cz

Jaroslav Andrla
předseda STK

Bydliště: Rousínov
mobil: 734 446 004,
e – mail: Andrla@seznam.cz

Ondřej Šišma
předseda KR

Bydliště: Vyškov
mobil: 734 831 486
e – mail: ondra.sisik@seznam.cz

Jaroslav Kolář

Bydliště: Hoštice
mobil: 731 811 708
e – mail: jarakol@seznam.cz

b) revizní komise
ing. Jaroslav Šubrt

Bydliště: Rousínov
mobil: 777 366 990
e – mail: subrt1949@gmail.com

c)ostatní předsedové komisí
Antonín Horváth
předseda DK

Bydliště: Orlovice
mobil: 774 680 606
e – mail: horvicek@centrum.cz

Daniel Brtníček
grassroots manager OFS,
předseda KMTM

Bydliště: Drnovice
mobil: 777 105 694
e-mail: daniel.brtnicek@seznam.cz

Ing. Karol Gmitro
předseda EK

Bydliště: Vyškov
mobil: 607 886 834, 733 539 148
e – mail: Gmitro.K@seznam.cz

3

Kontakty na odborné komise:
Sportovně technická komise
Disciplinární komise
Komise rozhodčích
Komise mládeže a trenérsko metodická
Ekonomická komise

stkofsvyskov@seznam.cz
dkofsvyskov@seznam.cz
krd.ofsvyskov@gmail.com
kmtmofsvyskov@seznam.cz
ekofsvyskov@seznam.cz

2. Termíny jednání STK a DK



STK – v průběhu soutěží každou středu od 15:30 hodin, pro veřejnost od 16:00
hodin ve Vyškově, Mlýnská 737/10.
DK – v průběhu soutěží každý pátek od 14:00, pro veřejnost od 15:00 hodin ve
Vyškově, Mlýnská 737/10

3. Adresy fotbalových institucí
I. Vyšší fotbalové instituce
Fotbalová asociace České republiky, Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6
 tel: 233 029 111, fax: 233 353 107
 internet: www.fotbal.cz
 e-mail: facr@fotbal.cz
Řídící komise FAČR pro Moravu, Na Střelnici 39, PO Box 92, 779 00 Olomouc 9



Sekretář ŘK M: Radek Šindelář - email: sindelar@fotbal.cz
telefon: 585 203 940, 734 173 374, fax: 585 220 245

Jihomoravský krajský fotbalový svaz, Vídeňská 9, 639 00 Brno
E-mail: sekretar@jmkfs.cz
Web: www.jmkfs.cz
Sekretariát:
Bc. Josef Dvořáček – sekretář Stanislav Schwarz – Grassroots manager
Mobil: 777 222 170
Mobil: 734 447 990

II. Okresní fotbalové svazy v působnosti JmKFS
Okresní fotbalový svaz Blansko
Rožmitálova 40, 678 01 Blansko
telefon: 516 833 230, 731 955 717
předseda VV OFS: JUDr. Vladimír Kristýn
e-mail: fotbalbk@seznam.cz
sekretář: Miloš Jarůšek

Městský fotbalový svaz Brno
Vídeňská 9, 639 00 Brno
telefon+mobil:542212675,732210467
e-mail: sekretar@fotbalbrno.cz
předseda VV MěFS: Mgr. Jan Maroši
sekretář: Libor Charvát
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Okresní fotbalový svaz Brno-venkov
Vídeňská 9, 639 00 Brno
telefon: 543 254 963; 732 210 467
e-mail: brno-venkov@fotbal.cz
předseda VV OFS: Jan Zycháček
sekretář: Libor Charvát

Okresní fotbalový svaz Břeclav
Veslařská 1, 690 02 Břeclav
telefon: 519 371 913, 604 604 991
e-mail: sekretariat@ofsbreclav.cz
předseda VV OFS: František Stejskal
sekretář: František Čermák

Okresní fotbalový svaz Hodonín
Tyršova 8, 695 01 Hodonín
telefon: 603 556 934; 604 727 817
e-mail: ofshodonin@seznam.cz
předseda VV OFS: Ing. Petr Kotásek
sekretář: Jiří Trnka
Okresní fotbalový svaz Znojmo
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo
telefon: 515 248 312, 728 143 021
e-mail: ofs.znojmo@tiscali.cz
předseda VV OFS: Milan Večeřa
sekretář: Roman Švarc.
4. Pojmy a zkratky
 klub – fotbalový klub, který je samostatným subjektem, nebo fotbalový oddíl, který je
součástí TJ, obce sokolské apod. Klub se sestává z jednotlivých družstev.
 družstvo – organizační jednotka klubu, která byla STK na základě podané přihlášky a
splnění stanovených podmínek pro účast v soutěži zařazena dle výsledků dosažených v
minulém soutěžním ročníku do příslušné věkové kategorie a třídy soutěže.
 areál klubu – objekt vymezený k provozování sportovní činnosti, který se člení
minimálně na šatny, hřiště a hlediště.
 hřiště – ohraničená vnitřní část areálu klubu, do které mají přístup pouze přesně určené
osoby uvedené v příslušném ustanovení SŘ FAČR a v niž vyznačená hrací plocha.
 hrací plocha – část hřiště vyznačená v souladu s Pravidly fotbalu
 hlediště – část areálu určená pro diváky.
 soutěžní utkání – každé utkání mistrovských a pohárových soutěží uvedených v
preambuli tohoto rozpisu.
 FAČR – Fotbalová asociace České republiky
 IS FAČR – informační systém FAČR
 ŘK M – Řídicí komise fotbalu pro Moravu
 JmKFS – Jihomoravský krajský fotbalový svaz
 OFS Vyškov – Okresní fotbalový svaz Vyškov
 VV OFS Vyškov – Výkonný výbor OFS Vyškov
 RK – revizní komise
 STK – sportovně technická komise
 DK – disciplinární komise
 KR – komise rozhodčích
 KMTM – komise mládeže a trenérsko- metodická
 EK – ekonomická komise
 SŘ FAČR – Soutěžní řád FAČR
 SŘMŽ FAČR – Soutěžní řád mládeže a žen FAČR
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DŘ FAČR – Disciplinární řád FAČR
UT – umělá tráva třetí a vyšší generace.
ŘO – řídící orgán soutěží OFS Vyškov.
RS – rozpis mistrovských a pohárových soutěží
SR – soutěžní ročník

5. Textová část
I. Všeobecná ustanovení
Článek 1 – Řízení soutěží
1. Rozpis soutěží OFS Vyškov pro soutěžní ročník 2019/2020(dále jen „tento rozpis“)
vydává VV OFS Vyškov v souladu s § 6 čl. 1 a 2, SŘ FAČR.
2. Soutěže zabezpečuje VV OFS Vyškov a přímo je řídí STK.
3. Rozhodnutí o případném odložení celého kola mistrovských soutěží si vyhradil VV
OFS Vyškov.
Článek 2 – Pořadatelský klub a změna pořadatelství
1. Pořadatelem soutěžního utkání je to družstvo, které je v rozlosování příslušné části
mistrovských soutěží (podzimní a jarní část) nebo v rozlosování Okresního poháru
soutěžního ročníku 2019/2020 uvedeno na prvním místě (dále jen „pořadatelský
klub“).
2. STK může povolit sehrání mistrovských utkání v opačném pořadí, než je uvedeno v
rozlosování soutěžního ročníku (tzv. změna pořadatelství).
3. O změnu pořadatelství požádá klub prostřednictvím IS FAČR nejpozději 17dnů před
stanoveným termínem utkání s tím že poplatek za schválení změny činí 200,- Kč.
Žádost o změnu pořadatelství musí být opatřená souhlasem soupeře. V
odůvodněných případech může STK změnu pořadatelství schválit při nedodržení
stanovené lhůty, ale poplatek za schválení změny v tomto případě činí 400,- Kč. O
rozhodnutí ve věci změny pořadatelství, ať kladném nebo záporném, bude STK vždy
informovat vhodným způsobem oba kluby.
4. V nevyhnutelných případech může STK upustit od poplatku.
Článek 3 – Účastníci soutěží
1. Jednotlivá družstva jsou na základě přihlášky do soutěží OFS Vyškov zařazena
podle své výkonnosti a věkové kategorie do příslušných soutěží v působnosti OFS
Vyškov.
2. Zařazení jednotlivých družstev je uvedeno v rozlosování mistrovských soutěží
dospělých, dorostu, žáků a přípravek. Zařazená družstva přitom musí splňovat
podmínky stanovené SŘ FAČR, Pravidly fotbalu a tímto rozpisem.
3. Kluby, jejichž družstva jsou účastníky mistrovských soutěží OFS Vyškov, jsou
povinny vyslat svého zástupce na oficiální akce pořádané OFS Vyškov, zejména pak
na aktiv klubů k přidělení losovacích čísel. Případná neúčast zástupce klubu na
losovacím aktivu klubů k přidělení losovacích čísel bude postižena pořádkovou
pokutou ve výši 500,- Kč.
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Článek 4 – Předpisy FAČR a úřední tiskovina OFS Vyškov
1. Při konání a v souvislosti s konáním jednotlivých utkání, na které se vztahuje tento
rozpis, se postupuje podle platné legislativy FAČR, zejména pak podle SŘ FAČR,
Pravidel fotbalu a tohoto rozpisu včetně jejich změn a doplňků.
2. Veškeré úřední zprávy a rozhodnutí VV OFS Vyškov a příslušných komisí budou
zveřejněny prostřednictvím úředních zpráv OFS Vyškov a popřípadě prostřednictvím
úřední desky v IS FAČR a jsou závazná.
3. Informace vztahující se k soutěžím OFS Vyškov uvedené na úřední desce IS FAČR a
na internetových stránkách OFS Vyškov (www.vyskovskyfotbal.cz) nebo FAČR
(www.fotbal.cz) mají závaznost úředních zpráv.
4. Komunikace mezi OFS Vyškov, odbornými komisemi a kluby je umožněna
prostřednictvím IS FAČR, doporučené pošty, e-mailu. Veškerá tato komunikace je
považována za rovnocennou. V případě zasílání e-mailem vyžadujte potvrzení o přijetí
a přečtení dané zprávy.
Článek 5 – Termíny a začátky utkání
1. Povinnosti klubů týkající se hlášení mistrovských utkání, jejich termínů, začátků a
nástupů družstev jsou upraveny v § 8 SŘ FAČR.
2. Termínová listina s úředními začátky soutěžních utkání pro podzimní část
soutěžního ročníku 2019/2020 je přílohou tohoto rozpisu. Pro jarní část soutěžního
ročníku bude termínová listina uveřejněna na internetových stránkách
www.vyskovskyfotbal.cz a zaslána klubům formou úředních zpráv.
3. Hlášenky se vyplňují pro každé družstvo zvlášť.
4. Pořadatelské kluby vyplní hlášenky v IS FAČR a následně zašlou e-mailovou
zprávu sekretáři JmKFS (v kopii také STK a soupeřům) o správnosti jejich nahrání do IS.
Hlášenky kluby vyplní nejpozději v těchto termínech:
a) pro podzimní část ……………do 14. 7. 2019 (pro všechny kategorie)
b) pro jarní část …………………budou upřesněny formou úředních zpráv
V případě zasílání hlášenek emailem musí být v položce „Komu“ uvedeny: adresa
STK a adresy všech soupeřů (s ohledem na úvodní větu tohoto bodu).
5. Mistrovská utkání dospělých a dorostu mohou začínat nejdříve v 10:00 hod. STK
výjimečně povolí sehrání mistrovského utkání dorostu se začátkem nejdříve v 8:15 hod.,
ale pouze tehdy, doloží-li žádající klub souhlas soupeře.
6. Předzápasy dospělých a dorostu začínají nejpozději 2 hodiny a 15 minut před
stanoveným začátkem následujícího utkání. U oddílů, kde jsou jenom 2 kabiny
nejpozději 2 hodiny a 30 minut.
7. Mistrovská utkání žáků mohou začínat nejdříve v 9:00 hod. STK neschválí začátky
mistrovských utkání žáků dříve než v 9:00 hod.
8. Žákovské předzápasy starších žáků začínají nejpozději 1 hodinu 45 minut před
stanoveným začátkem následujícího utkání, předzápasy mladších žáků začínají
nejpozději 1 hodinu 30 minut před stanoveným začátkem následujícího utkání.
9. Začátky utkání lze posunout za úřední začátek následovně:
1. 8. – 13. 9.
nejpozději v 18:00 hodin
14. 9. – 15. 5.
platí úřední začátek
16. 5. – 30. 6.
nejpozději v 18:00 hodin
10. O čerpání čekací doby platí ustanovení § 49 SŘ FAČR.
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11. Bude-li soutěžní utkání zahájeno po uplynutí čekací doby, musí klub, z viny jehož
družstva k zahájení utkání po čekací době došlo, zaslat STK písemné vyjádření s
uvedením důvodů zahájení soutěžního utkání po uplynutí čekací doby. Své vyjádření
příslušný klub zašle STK do 48 hodin po skončení daného utkání. Zástupce klubu se
následně může zúčastnit nejbližšího jednání STK osobně, kde může písemné
vyjádření
klubu doplnit o další skutečnosti. V případě, kdy klub vyjádření ve
stanoveném termínu nezašle, uloží mu STK pořádkovou pokutu 400,- Kč.
12. Nebude-li soutěžní utkání sehráno z důvodu nenastoupení jednoho z družstev k
danému utkání, musí klub, jehož družstvo se k utkání nedostavilo, zaslat STK písemné
vyjádření k nedostavení se k soutěžnímu utkání s uvedením důvodů nedostavení, a to
do 48 hodin po stanoveném termínu příslušného soutěžního utkání. Zástupce klubu se
následně může zúčastnit nejbližšího jednání STK osobně, kde může písemné vyjádření
klubu doplnit o další skutečnosti. V případě, kdy klub vyjádření ve stanoveném termínu
nezašle, uloží mu STK pořádkovou pokutu 400,- Kč.
13. Jestliže se družstva dohodnou na náhradním termínu, který bude předcházet
nejbližšímu termínu jednání STK, jsou pořadatelský oddíl a rozhodčí utkání povinni
oznámit tuto dohodu e-mailem řídícímu orgánu do 12:00 hodin nejbližšího pracovního
dne.
14. V případech, kdy nebude soutěžní utkání z vyšší moci sehráno nebo bude z tohoto
důvodu přerušeno nebo předčasně ukončeno, postupuje se podle § 60 SŘ FAČR.
Zúčastněná družstva jsou povinna dohodnout se prostřednictvím vedoucích
družstev na náhradním termínu. V případě, že se družstva na náhradním termínu
utkání nedohodnou, uvede rozhodčí do Zápisu o utkání návrhy konkrétních termínů a
začátků utkání ze strany obou družstev a tyto návrhy potvrdí vedoucí obou družstev.
Článek 6 – Změny termínů a začátků utkání
1.a)Pokud pořadatelskému klubu následně nevyhovuje termín nebo začátek
mistrovského utkání uvedený v hlášence a hodlá dané utkání sehrát v příslušném
víkendu podle termínové listiny, ale v jiný den nebo začátek, je povinen tuto
změnu zadat v IS FAČR, nebo a to nejpozději 17 dnů před
stanoveným termínem utkání (poplatek dospělí 200,-Kč,žáci 150,-Kč a
přípravky bez poplatku).
b)Družstva jsou dále oprávněná po vzájemné dohodě a souhlasu řídícího orgánu
soutěže odehrát svá utkání mimo stanovený termín uvedený v termínové listině
(např. všední dny neuvedené v TL, svátky atd.) Dohodu o změně termínu
utkání předkládá žádající klub do elektronického informačního systému a to návrhem
požadovaného termínu nejpozději 17 dnů před původně stanoveným termínem
utkání(poplatek dospělí 200,-Kč,žáci 150,-Kč a přípravky bez poplatku). Žádost
schválí či zamítne žádaný klub prostřednictvím IS FAČR. STK žádost zamítne nebo
definitivně potvrdí změnu termínu konečným schválením.
c)V odůvodněných případech může STK schválit dohodu družstev o změně termínu při
nedodržení lhůty 17 dnů. Dohoda družstev a souhlas STK dle
předchozí věty musí byt proveden vždy prostřednictvím IS FAČR (poplatek
dospělí 300,- Kč ,žáci 200,- Kč a přípravky bez poplatku)
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d)Při lhůtě méně než 7 dnů činí poplatek dospělí 600,-Kč ,žáci 400,-Kč a přípravky
bez poplatku).
e)Při lhůtě méně než 3 dny činí poplatek dospělí 800,-Kč ,žáci 600,-Kč a přípravky
100,-Kč
2.
Všechna výše uvedená ustanovení o změnách termínů a začátku mistrovských
utkání platí pro všechny věkové kategorie.
3. Pokud STK změnu termínu nebo začátku uplatněného podle bodu 1.tohoto článku
neschválí, vyrozumí o této skutečnosti vhodným způsobem příslušné kluby. V
případě schválení bude změna zaznamenána v IS FAČR.
4. STK má právo na základě odůvodněné žádosti pořadatelského nebo hostujícího
klubu, nedojde-li předtím k oboustranné dohodě, nařídit soutěžní utkání na jakýkoli
jiný termín, než ten, který je uveden v hlášence. Přitom však STK musí dbát na to,
aby nebyla narušena regulérnost soutěže. Za nařízení termínu uhradí klub, který o
nařízení požádal poplatek podle bodu 1. tohoto článku v závislosti na charakteru
požadované změny.
5. V případě kdy bude do reprezentace na úrovni státu nebo regionu (ŘKFM, JmKFS,
OFS Vyškov) nominován v termínu stanoveném pro sehrání mistrovského utkání
nejméně jeden hráč určitého družstva, může příslušný klub požádat STK o
nařízení mistrovského utkání na jiný termín, ale předtím musí žádající klub projevit
vůli dohodnout se soupeřem jiný termín (viz bod 1 tohoto článku). STK není povinna
takové žádosti vyhovět. Vyhoví-li STK dané žádosti, nebude nařízení termínu
zpoplatněno stejně jako v případě, dojde-li z důvodu reprezentace k dohodě klubů na
jiném termínu utkání.
6. Sehrání mistrovského utkání mimo termín nebo začátek uvedený v hlášence nebo
mimo termín nebo začátek schválený STK na základě předchozí žádosti, a nebo
sehrání mistrovského utkání na hrací ploše, která nebyla STK schválena, bude
považováno za svévolné přeložení mistrovského utkání s možnými
disciplinárními důsledky.
7. K zajištění regulérnosti jednotlivých soutěží může STK stanovit pro některá
mistrovská utkání jednotné termíny a začátky i s případným vyloučením čekací
doby (jedná se zejména o závěrečná dvě kola mistrovských soutěží).
Článek 7 – Místa utkání
1. Jednotlivá mistrovská utkání mohou být uskutečněna pouze v areálech klubů a na
hracích plochách, které jsou schváleny STK.
2. Hodlá-li pořadatelský klub v odůvodněných případech sehrát mistrovské utkání
v
jiném areálu nebo na jiné hrací ploše, postupuje se stejně jako v článku 6, bod 1
tohoto rozpisu.
3. Požadavky na vybavení areálů a hracích ploch v soutěžích OFS Vyškov se v
návaznosti na znění § 45 – 46 SŘ FAČR stanovují takto:
a) lavičky pro členy družstev oddělené od hlediště a skýtající sezení pro 10 – 13 osob,
přičemž jedno místo na sezení má mít šířku 0,5 m (v případě, kdy bude mít družstvo v
konkrétním utkání více jak 10 příslušníků družstva, kteří mají právo sedět na lavičce pro
členy družstva, a lavičky nebudou mít dostatečnou kapacitu, je pořadatelský klub
povinen zajistit odpovídající sezení i pro další členy družstva do počtu třinácti osob) se
vzdáleností mezi oběma lavičkami dle PF, příloha B (v případě nutných stavebních úprav
může STK udělit pro soutěžní ročník 2019/2020 výjimku na vzdálenost mezi lavičkami),
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b)
hrací plocha připravená v souladu s Pravidly fotbalu (včetně vyznačení technické
zóny u soutěží dospělých) s upřesněním uvedeným v písmenu c) tohoto bodu,
c)
pevné ohrazení kolem hrací plochy (doporučení) s tím, že toto pevné ohrazení
nebo jiné pevné překážky (např. lavičky pro členy družstev, betonové nebo kamenné
zídky nebo stupně pro diváky, vyvýšené obrubníky kolem hrací plochy, odtokové kanály
snížené oproti terénu) musí být z důvodu bezpečnosti všech aktérů utkání ve vzdálenosti
minimálně 2 metry od pomezních a 3 metry od brankových čar,
d)
samostatná šatna pro hostující družstvo (povinnost), která musí být
dostatečně velká, čistá, řádně osvětlená, v chladných dnech vytápěná, uzamykatelná a
přístupná u soutěží dospělých minimálně 60 minut před stanoveným začátkem utkání (u
soutěží mládeže minimálně 45 minut před stanoveným začátkem utkání),
e)
samostatná šatna pro rozhodčí (povinnost) splňující podmínky podle písmene
d) tohoto bodu a navíc vybavená stolem a minimálně třemi židlemi,
f)
koupelna (povinnost) s teplou a studenou vodou a WC splňující hygienické
požadavky dle obecně závazných právních předpisů,
g)
řádné vybavení pro poskytnutí první pomoci (povinnost), lékárnička, nosítka.
4. V případě, kdy bude kolem části hrací plochy pevné ohrazení chybět, zajistí
pořadatelský klub organizačním opatřením to, že diváci nebudou vpuštěni na hrací
plochu, kde pevné ohrazení chybí.
5. Soutěžní utkání OFS Vyškov lze sehrát na hrací ploše s umělým povrchem třetí a
vyšší generace (UT) při splnění podmínek podle § 3 odstavec 1 a 2 přílohy č. 1. SŘ
FAČR.
6. Pro určení konkrétní hrací plochy, na které bude mistrovské utkání sehráno, je
závazné pořadí hracích ploch tak, jak je uvedeno v hlášence mistrovských utkání ve
sloupci „hrací plocha“ u každého konkrétního mistrovského utkání.

Článek 8 – Povinnosti pořadatelského klubu a hostujícího družstva
1. Veškeré povinnosti pořadatelského klubu související s konáním utkání jsou uvedeny
v § 45 – 46 SŘ FAČR.
2. Pořadatelský klub je kromě povinností uvedených v SŘ FAČR dále povinen
zejména:
a) zajistit, aby funkci hlavního pořadatele vždy vykonávala osoba starší 18 let,
tato osoba musí byt členem FAČR.
b) zajistit na utkání účast kvalifikovaného zdravotníka a obsluhu nosítek,
c) zajistit vhodným organizačním opatřením bezpečný příchod a odchod aktérů
utkání (rozhodčích a příslušníků družstev) na hrací plochu a z hrací plochy do
šaten,
d) mít k dispozici funkční píšťalku, praporky pro asistenty rozhodčího, žlutou a
červenou kartu a standardizované tiskopisy zápisů (viz bod 1. článku 11 tohoto
rozpisu),
e) mít k utkání připraveny minimálně tři míče odpovídající Pravidlům fotbalu (v
mládežnických soutěžích tři míče odpovídající dané kategorii dle SŘMŽ), které
hlavní pořadatel předá rozhodčímu ke kontrole nejpozději 10 minut před
stanoveným začátkem utkání,
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f) zajistit pro rozhodčí a delegáta svazu v poločasové přestávce vhodné
občerstvení při respektování hygienických zásad (za optimální lze považovat
stolní vody, nebo neslazené minerální vody v balení o objemu 0,5 l).
g) po uplynutí řádné hrací doby v prvním i druhém poločasu každého soutěžního
utkání vypnout v areálu časomíru (pokud je k dispozici),
i)
určit prostor k parkování dopravních prostředků rozhodčích a delegáta
svazu a následně zajistit bezpečnost těchto dopravních prostředků v případě, že
je rozhodčí a delegát svazu do určeného prostoru umístili,
3. Povinnosti hostujícího družstva související s konáním utkání jsou uvedeny v § 47 SŘ
FAČR.
4. Počet pořadatelů, kteří musí být starší 18 let, se v soutěžích OFS Vyškov stanovuje
v tomto minimálním počtu (nepočítaje v to hlavního pořadatele):
a)
5 osob u dospělých,
b)
3 osoby u soutěží žáků.
c)Pořadatelé musí být označeni výrazným a nezaměnitelným způsobem –
u soutěží dospělých je povinnost mít rozlišovací barevné vesty.
5. Listina hráčů – Každý klub musí mít na každé soutěžní utkání připravenou listinu
hráčů nastupujících v daném utkání, aby bylo možno provést ze strany
rozhodčího, případně v rámci konfrontace i ze strany soupeře, identifikaci hráčů
(tisková sestava z elektronického systému IS FAČR)
6. Neliší-li se podle názoru rozhodčího dostatečně barva oblečení hráčů a brankářů
obou družstev, je na pokyn rozhodčího povinen oblečení změnit pořádající oddíl.
Článek 9 – Věkové kategorie
1. Věkové kategorie v soutěžích mládeže se v návaznosti na znění §2 SŘMŽ stanovují
pro soutěžní ročník 2019/2020 takto:
2. Věkové kategorie mládeže:
a) dorost – hráči narození po 1. 1. 2001 a mladší
b) starší žáci – hráči narození po 1. 1. 2005
c) mladší žáci – hráči narození po 1. 1. 2007
d) starší přípravka – hráči narození po 1. 1. 2009
e) mladší přípravka – hráči narození po 1. 1. 2011

(dívky po 1. 1. 2004)
(dívky po 1. 1. 2006)
(dívky po 1. 1. 2008)
(dívky po 1. 1. 2010)

3. Hráč může být zařazen do soutěží fotbalu nejdříve v den, kdy dovršil pět let. Po
dosažení stanoveného věku hráči přecházejí do nejbližší vyšší věkové kategorie vždy k
1. 1. následujícího roku dle SŘMŽ §3, odst. 1. Všichni žáci a dorostenci, kteří splňují
věkovou kategorii, mohou dohrát celý soutěžní ročník (do 30. 6. 2020)!
4. Hráči mohou vedle své věkové kategorie nastoupit v souladu se SŘMŽ §4 takto:
a) přípravka za žáky
b) žáci za dorost
c) dorostenci za muže
Nastoupení hráče z vyšší věkové kategorie v soutěžním utkání nižší věkové kategorie je
nepřípustné.
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Článek 10 – Podmínky účasti v soutěžích OFS Vyškov
1. Všichni startující hráči musí být řádně registrováni podle Registračního řádu FAČR.
Za hráče se pro účely tohoto článku rozpisu považuje i náhradník uvedený v Zápisu o
utkání (dále jen „zápis“).
2. Nastoupení hráčů, kteří jsou občany cizího státu, se v soutěžním utkání řídí podle §
34 SŘ FAČR.
3.Každý klub musí mít k dispozici podepsaná prohlášení ve znění dle § 37, SŘ
FAČR.
4. Družstva toho klubu, který do 24. 6. 2020 neuhradí veškeré finanční závazky vůči
OFS a ostatním klubům, nemusí být zařazena do následujícího soutěžního ročníku.

Článek 11 – Zápis o utkání
1. O každém soutěžním utkání se pořizuje Zápis o utkání (dále jen „zápis“), v IS FAČR,
viz § 9, bod 1 – 5 SŘ FAČR.
Rozhodčí má povinnost před utkáním zkontrolovat nejen výstroj hráčů, čísla u všech
hráčů uvedených v ZoU a dále základní sestavu dle ZoU.
2. V mistrovských soutěžích OFS Vyškov je možno ve všech soutěžích provádět
opakované střídání dle§ 5 bod e) a f) modifikace SŘ FAČR. – viz článek 17
3. V soutěžních utkáních se smí na dresech používat celých čísel v rozpětí 1 – 99
(minimální velikost čísel 25 cm a barevně rozlišená), a to bez ohledu na skutečnost, zda
se jedná o hráče nebo náhradníky.
Článek 12 – Soupisky a seznamy
1. Soupiska družstva (dále jen „soupiska“) se vyhotovuje zvlášť pro podzimní a zvlášť
pro jarní část soutěžního ročníku v IS FAČR, viz. § 10 odstavec 1 – 10 SŘ FAČR.
2. Hráči uvedení na soupisce smí v soutěžním utkání nastoupit za družstvo, na jehož
soupisce jsou uvedeni. Za družstvo startující v nižší soutěži mohou v soutěžním
utkání nastoupit nejvýše dva hráči ze soupisek družstev startujících ve vyšších
soutěžích.
3. Hráč uvedený na soupisce družstva musí za toto družstvo nastoupit v jednom
mistrovském utkání v základní sestavě.
Nedodržení výše uvedené povinnosti bude ze strany STK postihováno pořádkovými
pokutami vždy po skončení příslušné poloviny soutěžního ročníku, a to za každého
jednotlivého hráče, který byl na soupisce daného družstva ke dni ukončení příslušné
části soutěžního ročníku uveden a danou povinnost nesplnil částkou 200,- Kč. Za
úmyslně nebo nesprávně sestavenou soupisku družstva, bude STK fotbalové kluby
finančně postihovat.
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4.Seznam hráčů družstva (dále jen „seznam“) klub vyhotoví pouze v tom případě, kdy
má v jedné věkové kategorii se souhlasem STK zařazena dvě družstva mládeže ve
shodné třídě soutěží OFS (§ 8 SŘF), nebo pokud má v soutěžích mládeže zařazeno
sdružené družstvo. (Seznamy příslušný klub vyhotoví zvlášť pro podzimní a zvlášť pro
jarní část soutěžního ročníku).
Start sdružených družstev mládeže se řídí dle § 9 SŘ FAČR.
Termíny pro vyplnění soupisek a seznamů v IS FAČR pro podzimní část
soutěžního ročníku 2019/2020 se stanovují takto:
do 7. 8. 2019 pro OP a III. třídy a ostatní do 28. 8. 2019.
5. Termíny pro vyplnění soupisek pro jarní část soutěžního ročníku 2019/2020 budou
včas uveřejněny.
6. Seznamy pro sdružená družstva zašlou kluby ke kontrole STK v termínu uvedeným v
bodě 4.
Článek 13 – Hodnocení výsledků, postupy, sestupy a pořadí družstev v soutěžích
1. Hodnocení výsledků v soutěžích OFS Vyškov se řídí § 18 – 19 SŘ FAČR
Přesný harmonogram soutěží přípravek bude vydán samostatným dokumentem
Článek 14 – Protest a odvolání
1. Protest a odvolání se řídí dle § 62 SŘ FAČR.
.
Článek 15 – Kontrola totožnosti
1. Družstvo má právo provést kontrolu totožnosti hráčů soupeřova družstva (tzv.
konfrontaci). Tato se řídí dle § 58, odstavec 1 – 7 SŘ FAČR.
2. V případě vznesení námitky proti startu nebo proti nastoupení některého z hráčů
soupeřového družstva nebo v případě odmítnutí hráče nebo celého družstva podrobit se
konfrontaci nebo identifikaci, jsou povinni dostavit se na nejbližší jednání STK, a to
ve středu v 16:00 hodin. (nebude-li v úředních zprávách stanoveno jinak):
a) rozhodčí daného utkání (tato povinnost se nevztahuje na asistenty rozhodčího)
b) kapitáni a vedoucí obou družstev
c) hráč nebo hráči, proti jejichž startu byla do zápisu námitka vznesená, popř. hráč nebo
hráči, kteří se odmítli podrobit konfrontaci nebo identifikaci.
Tato povinnost pro výše uvedené osoby nenastává v případech, kdy byl po vznesení
námitky na místě nade vše pochybnosti prokázán neoprávněný start nebo neoprávněné
nastoupení hráče nebo hráčů a v případě, kdy byla námitka na základě zjištěných
skutečnosti vzatá příslušným družstvem na místě zpět.
3. V případě nedostavení se hráčů nebo funkcionářů uvedených v předchozím bodu
tohoto článku bude udělená příslušnému klubu pořádková pokuta 500,- Kč.
4. Funkcionáři OFS Vyškov jsou oprávněni provádět tzv. kontroly identity hráčů
mládežnických družstev. Kontroly identity se provádí v poločasové přestávce. Příslušný
funkcionář OFS Vyškov se před provedením kontroly prokáže oběma vedoucím družstev
pověřením podepsaným statutárním zástupcem OFS Vyškov
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Článek 16 – Doprava k soutěžnímu utkání
1. Za schválené dopravní prostředky pro dopravu k soutěžnímu utkání se považují:
a) linkové spoje registrovaných přepravců,
b) dopravní prostředky určené pro hromadnou přepravu osob ať ve vlastnictví klubu
nebo jiného smluvního přepravce.
2. Při použití dopravního prostředku uvedeného v bodu 1. tohoto článku omluví STK
neúmyslný nástup družstva k soutěžnímu utkání po uplynutí čekací doby nebo
nedostavení se družstva k utkání vůbec, jestliže příslušný klub:
a) dodrží příslušná ustanovení SŘ FAČR vztahující se k nástupu družstva po
uplynutí čekací doby nebo při nedostavení se družstva kutkání a uvědomění
soupeře o poruše dopravního prostředku,
b) splní povinnost stanovenou v bodu 13. nebo 14. článku 5 tohoto rozpisu,
c) předloží potvrzení smluvního přepravce s uvedením: SPZ vozidla, typ vozidla, čas
a místo poruchy, stav tachometru a kopii cestovního příkazu (nebo knihy jízd) a zda
přepravce zajistil včas náhradní vozidlo (v případě použití dopravního prostředku ve
vlastnictví klubu bude potvrzení smluvního přepravce nahrazeno písemným vyjádřením
klubu podle bodu 13. nebo 14. článku 5 tohoto rozpisu).
Článek 17 – Střídání hráčů
V mistrovských soutěžích OFS Vyškov je možno ve všech soutěžích provádět
opakované střídání
a)V průběhu utkání je možno libovolně v přerušené hře, u ml. žáků a přípravek i v
nepřerušené hře, zapojovat do hry všechny hráče uvedené v zápise o utkání. Při tom
musí být dodržen maximální povolený počet hráčů na hřišti.
Výměna hráčů musí být oznámena rozhodčímu, a provede se co nejrychleji, aby
nedocházelo ke ztrátám hracího času, neplatí pro ml. žáky a přípravky.
b)Hráči, kteří jdou na hřiště, musí být připraveni u střídačky v prostoru středové čáry.
Hráči, kteří ze hry odcházejí, mohou hřiště opustit kdekoliv, tedy i na opačné straně
hřiště.
c)Není omezen celkový počet střídání, ani jednoho hráče, vyměněný hráč se může
zapojit do hry kdykoliv výše uvedeným způsobem. V posledních 10 minutách hrací doby
lze opakované střídání jednoho družstva provézt pouze 2x.
Za správné provádění výměny hráčů i jejich správný počet na hrací ploše zodpovídá
vedoucí družstva, trenér a rozhodčí.
.
d)Rozhodčí nezaznamenává výměny hráčů do zápisu o utkání.
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e)Do ZoU vypisují družstva následující max. počet hráčů – muži – 16 hráčů, žáci
st.- 18 hráčů
f)Počet střídajících hráčů upravuje SŘ FAČR, příloha č. 2, §5.
V soutěžních utkáních řízených STK OFS je možno střídat:
1. V utkáních dospělých 5 hráčů.
2. V utkáních starších žáků 7 hráčů.
4. Ve všech ostatních kategoriích všichni hráči uvedeni v zápise o utkání
Ve všech uvedených případech je počet hráčů stanoven bez ohledu na to, zda se jedná
o brankáře nebo hráče v poli.

Článek 18 – Reprezentační výběry OFS
Členské kluby jsou povinny uvolňovat hráče pro okresní výběry za účelem reprezentace
OFS ve všech věkových kategoriích (SŘ FAČR §35, písm. c). V případě písemně
neomluvené absence uhradí příslušný členský klub pořádkovou pokutu 500,- Kč za
každého hráče (SŘ FAČR §7, odst. 3).

Článek 19 – Mezinárodní styk a turnaje
1. Mezinárodní styk nebo pořádání turnajů by nemělo narušovat termíny mistrovských
utkání stanovených termínovou listinou.
2. V případě kolize termínů musí být mistrovské utkání předehráno s tím, že kluby
postupují podle příslušných ustanovení článku 6 tohoto rozpisu.
Článek 20 – Tituly a ceny udělované vítězným družstvům mistrovských soutěží
1. Vítězná družstva OP dospělých, starších a mladších žáků, starších a mladších
přípravek získají titul „Přeborník OFS Vyškov v soutěžním ročníku 2019/2020 a
obdrží pohár. Mládežnická družstva obdrží pohár a medaile.
Článek 21 – Jiná opatření k řízení soutěží
1. Povinnosti a práva příslušníků družstev jsou stanoveny v § 35 a 36 SŘ FAČR a v
tomto rozpisu.
2. Funkcionáři družstev musí být na lavičkách pro členy družstev, stejně jako v průběhu
poločasové přestávky a během příchodu na hřiště ze šaten a odchodu ze hřiště do šaten
označeni výrazným a nezaměnitelným způsobem. Při nedodržení této povinnosti
udělí STK příslušnému klubu pořádkovou pokutu.
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3. Osoby, které jsou oprávněny zdržovat se v průběhu utkání v technické zóně, nesmějí
v průběhu utkání kouřit a požívat alkoholické nápoje.
4. Vedoucí družstev dospělých jsou povinni 20 minut před začátkem utkání oznámit
rozhodčímu utkání barvu dresu, trenýrek a štulpen a barvu dresu brankáře svého
družstva.Neliší-li se podle názoru rozhodčího dostatečně barva oblečení hráčů a
brankářů obou družstev, je na pokyn rozhodčího povinen oblečení změnit pořádající
oddíl.
5. Konkrétní výše pořádkové pokuty udělované STK podle § 7 bod 3 SŘ FAČR bude
stanovená s ohledem na charakter a intenzitu přestupku.
6. Pro všechny kluby se stanovuje povinnost uvést v přihlášce do soutěží OFS
Vyškov e-mailovou adresu a číslo účtu klubu.

7. Doba hry
a) utkání dospělých a dorostu se hraje 2 x 45 minut
b) utkání starších žáků se hraje 2 x 35 minut
c) utkání mladších žáků se hraje 2 x 30 minut (15 minut přestávka)
d) utkání starších přípravek se hraje 2 x 25 minut (15 minut přestávka)
e) utkání mladších přípravek se hraje 2 x25 minut (15 minut přestávka)
Ve všech soutěžích řízených STK OFS Vyškov platí a hraje se podle:
- Soutěžního řádu FAČR (SŘ FAČR) účinného od 11. 6. 2019
- Soutěžního řádu mládeže a žen FAČR (SŘMŽ FAČR) účinného od 1. 7. 2019
- Pravidel fotbalu platných od 9. 7. 2019
- tohoto Rozpisu soutěží (RS)
8. Vedoucí družstev jsou povinni po vyplnění zápisu o utkání na výzvu rozhodčího
zkontrolovat zapsané údaje v zápisu o utkání. Kontrolu zapsaných údajů jsou vedoucí
družstev povinni za přítomnosti rozhodčího potvrdit ověřením své totožnosti v
elektronickém informačním systému prostřednictvím svého rodného čísla, případně
svým podpisem. Za pozdní potvrzení zápisu o utkání ze strany vedoucích družstev,či
rozhodčího,budou tito pokutováni.
9. Členský klub je oprávněn podat protest za podmínek stanovených Procesním řádem
FAČR.
10. Vedoucí družstva je povinen oznámit výboru fotbalového oddílu všechny
okolnosti, které podepsal či uplatnil v Zápise o utkání, příčiny napomenutí a
vyloučení hráče, případně okolnosti, které do Zápisu o utkání oznámil DFA nebo
rozhodčí utkání podle Pravidla XII.
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Článek 22 – Rozhodčí
1. Práva a povinnosti rozhodčích, asistentů rozhodčích, příp. čtvrtých rozhodčích
(dále jen „rozhodčí“) v soutěžích OFS Vyškov jsou určeny § 51 SŘ FAČR, Pravidly
fotbalu a tímto rozpisem.
2. Rozhodčí deleguje k jednotlivým utkáním výhradně KR OFS. Delegace na
jednotlivá utkání jsou v předstihu uveřejňovány v IS FAČR.
3. K jednotlivým utkáním jsou delegováni výhradně rozhodčí z nominační listiny
rozhodčích OFS Vyškov, dále rozhodčí vyšších soutěží, kteří kmenově přísluší k OFS
Vyškov, popř. rozhodčí jiných OFS (MěFS) na základě dohod obsazovacích úseků KR,
schválených VV OFS Vyškov.
4. Na nominační listinu rozhodčích OFS Vyškov smí být zařazeni kromě rozhodčích,
kteří jsou držiteli platné licence , také rozhodčí s platnou licencí , kteří dovršili
patnáctý rok svého věku. V soutěžích OFS Vyškov smí tito rozhodčí s licencí,
vykonávat funkci:
a)
rozhodčího nebo asistenta rozhodčího v soutěžích mládeže
b)
asistenta rozhodčího v soutěžích dospělých,
c)
popř. smí převzít řízení utkání v soutěžích dospělých, pokud se delegovaný
rozhodčí k utkání nedostaví nebo se v průběhu utkání zraní a v areálu není
přítomen žádný jiný rozhodčí, který je držitelem platné licence .
5. Rozhodčí jsou povinni dostavit se k soutěžnímu utkání dospělých v soutěžích OFS
Vyškov minimálně 30 minut před stanoveným začátkem utkání.
7. V případě, že mistrovské utkání nebude sehráno na té hrací ploše, která je uvedena
u příslušného utkání v hlášence jako první v pořadí, je rozhodčí povinen uvést do zápisu
důvody, pro které nebylo utkání na dané hrací ploše sehráno.
8. V případech, není-li na utkání přítomen delegát svazu, je rozhodčí povinen uvést do
zápisu o utkání zjištěné nedostatky ve vybavení areálu a ve výkonu pořadatelské
služby, s nimiž prokazatelně seznámí hlavního pořadatele.
9. Jestliže se rozhodčí po spáchání fyzického násilí na vlastní osobě rozhodne, že v
řízení utkání bude pokračovat, ale v dalším průběhu daného utkání zjistí, že není
schopen odvádět maximální výkon, bude postupovat shodně, jako když se v průběhu
utkání zraní.
10. Odpovědnost rozhodčích OFS Vyškov za zdravotní způsobilost k výkonu funkce
rozhodčího fotbalu je plně na nich samých a KR již nebude požadovat doklady od lékařů
o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce. Tímto však nezaniká povinnost rozhodčích být
pod periodickým lékařským dohledem v souvislosti s výkonem funkce rozhodčího
fotbalu.
11. Nominační listina rozhodčích OFS Vyškov je uveřejněna na webové stránce OFS
Vyškov (www.rozhodcivyskov.cz).
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Sazebník pokut dle Řádu rozhodčích a delegátů FAČR:

A) Závažné nedostatky: pokuta 200 Kč
pokuty budou uplatňovány, pokud to bude u jednotlivce 2x a více
• umožnění startu hráče v neodpovídající kategorii (např. starší žák v mladších);
• neuvedení oddílových pomezních rozhodčích;
• zahájení utkání na nevyznačeném hřišti, bez nezávadných sítí, rohových praporků,
oddílových asistentů, či v nepředepsané výstroji (dres, trenýrky, stulpny, kopačky);
• neuveden výsledek utkání, výsledek poločasu (nebo uveden chybně);
• neuvedeni střelci branek (nebo uvedeni chybně);
• nesprávné uvedení čísla napomínaných a vyloučených hráčů;
• připuštění ke hře více jak 16 hráčů u dospělých
• přeúčtování paušální odměny nebo cestovného;
• nedostatečný nebo neúplný popis přestupku vyloučeného hráče;
• neopodstatněné pozdní dostavení se na utkání, popř. neuvedení důvodů pozdního
dostavení se v ZoU;
• pozdní omluva neúčasti na utkání, na které byl delegován

B) Velmi závažné porušení výkonu funkce rozhodčího: pokuta 300 Kč
• neuveden hlavní pořadatel;
• neuveden vedoucí družstva;

C) Hrubé porušení výkonu funkce rozhodčího: pokuta do výše paušální
odměny za utkání
• nedostavení se k utkání bez dostatečné omluvy;
• zneužití osobních údajů (převzetí potvrzovacích kódů vedoucích družstev);
Článek 23 – Delegáti fotbalové asociace
1. Práva a povinnosti delegátů fotbalové asociace jsou určeny § 52 SŘ FAČR,
Pravidly fotbalu a tímto rozpisem. Další povinnosti delegáta svazu, které nesmí být v
rozporu s ustanoveními SŘ FAČR, Pravidel fotbalu a tohoto rozpisu, je oprávněna
delegátům svazu stanovit KR.
2. K jednotlivým soutěžním utkáním mohou být delegováni pouze delegáti fotbalové
asociace (dále jen „DFA“) z nominační listiny DFA OFS Vyškov.
3. DFA na jednotlivých utkáních zastupují OFS Vyškov ve funkci dohlížecí a kontrolní ve
vztahu k pořadatelským klubům a zúčastněným družstvům a hodnotící a kontrolní ve
vztahu k rozhodčím, kteří dané utkání řídí.
5. DFA je povinen uvést zjištěné nedostatky areálu a další zjištěné skutečnosti, které
jsou v rozporu s Pravidly fotbalu, SŘF nebo ustanoveními tohoto rozpisu do příslušné
zprávy DFA s tím, že s nedostatky, které DFA do zprávy uvede, je povinen seznámit také
hlavního pořadatele.
6. Nominační listina DFA OFS Vyškov je uveřejněna na webové stránce OFS Vyškov
(http://www.rozhodcivyskov.cz).
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Článek 24 – Kvalifikace trenérů
1. V zájmu zachování odpovídající úrovně tréninkového procesu a kvality soutěží musí
být funkce trenérů v jednotlivých klubech OFS v návaznosti na Řád trenérů FAČR
(uveřejněný na webových stránkách fotbal.cz, v sekci legislativa) a SŘ FAČR, obsazeny
v soutěžích dospělých, trenéry, kteří jsou držiteli licence C nebo licence vyšší. V
soutěžích mládeže certifikát Grassroots leader.
2. Kontrolu výše uvedeného ustanovení provádí KMTM. Při nedodržování výše
uvedeného opatření bude vůči klubům postupováno podle SŘF a Řádu trenéru FAČR,
popř. bude zahájeno disciplinární řízení.
II. Náležitosti disciplinárního řízení
Článek 25 /1 – Disciplinární komise
Veškerá činnost a rozhodnutí DK OFS Vyškov se řídí Disciplinárním řádem FAČR, který
je k dispozici na webových stránkách FAČR www.fotbal.cz v sekci Legislativa (Soubor
předpisů)
Tento Disciplinární řád byl schválen Výkonným výborem FAČR a je účinný od 1. 7. 2019
DK OFS Vyškov projednává disciplinární provinění uvedená v Disciplinárním řádu FAČR
1) Disciplinární řád se vztahuje na disciplinární provinění členů „FAČR“ – fyzických i
právnických osob, kterých se dopustí v soutěžích organizovaných kteroukoli složkou
FAČR nebo v souvislosti s těmito soutěžemi. Pro posouzení členství ve FAČR z hlediska
§ 5 zák. č. 83/1990 Sb. je rozhodná doba či období, kdy k provinění došlo.
2) DK OFS Vyškov projednává provinění jednotlivců (hráči, funkcionáři, rozhodčí, DFA
aj.) a kolektivů působících v soutěžích řízenými těmito orgány.
3) Provinění v přátelských a turnajových utkáních včetně mezinárodních turnajů
pořádaných v tuzemsku podléhají disciplinárnímu projednání podle DŘ FAČR. Při
projednání těchto provinění a jejich trestání se použije ustanovení DŘ FAČR s
přihlédnutím k § 23 odstavec 9.
4) Kluby, družstva (dále také „kolektivy“) disciplinárně odpovídají za provinění, jichž se
dopustí jejich členové, ve smyslu odst. 1.
5) DŘ se nevztahuje na disciplinární provinění členů fotbalových klubů, kterých se
dopustili porušením jejich vnitřních norem a jejichž projednávání a postih je v kompetenci
klubových disciplinárních orgánů podle stanov či jiných předpisů těchto klubů.
6) DK projednávají všechna disciplinární provinění ve FAČR a jsou oprávněny ukládat za
ně tresty a další opatření podle tohoto DŘ FAČR. Jiné orgány FAČR (výkonné výbory,
odborné komise atd.) nemohou disciplinární tresty ukládat, měnit či rušit s výjimkou
orgánů činných v odvolacím nebo přezkumné řízení.
7) Působí-li jednotlivci ve více soutěžích řízených různými fotbalovými orgány, náleží
provinění do působnosti té DK, která je kompetentní pro dané utkání. Toto ustanovení
platí pro hráče, rozhodčí, DFA a jiné funkcionáře.
8) Pravomoc DK se v průběhu soutěžního ročníku 2019/2020 vztahuje na všechny
účastníky soutěží OFS Vyškov, tedy i na postupující družstva do vyšších soutěží a to až
do 30. 6. 2020.
9) DK působí i jako orgány vynucující úhrady pravomocně uložených peněžních plnění.
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10) DK OFS Vyškov může za vyloučení hráče po druhém napomenutí aplikovat
ustanovení § 46, odst. 2. DŘ FAČR a v případě prokázání viny hráči, místo zákazu
činnosti, na žádost provinilého se souhlasem oddílu uloží DK OFS Vyškov peněžitou
pokutu 750,- Kč.
11) Opakované napomínání hráče v soutěžním ročníku 2019/2020 dle § 47 odst. 1. DŘ
FAČR nebude v souladu s ustanovením § 47, odst. 4 DŘ FAČR v rámci soutěží
pořádaných OFS Vyškov evidováno a na hráče se tak nebude vztahovat ustanovení §
47, odst. 1. DŘ FAČR, tudíž za tato opakovaná provinění nebude trestán zákazem
činnosti.
12) Při nedohraném utkání z jakýchkoli důvodů, (vyjma nedohrání z vyšší moci), při
inzultaci nebo tělesného napadení rozhodčích, DFA, hráčů, funkcionářů, (bez ohledu zda
bylo utkání dohráno či nikoliv), v případě výtržnosti diváků v areálu stadionu nebo mimo
stadion a při odchodu rozhodčích je povinnosti obou fotbalových oddílů předmětné
okolnosti sdělit písemně cestou e-mailu do 48 hodin po skončení utkání na DK OFS
Vyškov, která toto bude projednávat na svém nejbližším zasedání. V odůvodněných
případech může DK na své nejbližší zasedání předvolat aktéry disciplinárního provinění.
Povinností předvolaných aktérů utkání, tj. vedoucích a kapitánů obou družstev, hlavního
pořadatele, odpovědných zástupců obou fotbalových oddílů, rozhodčích a DFA, je se
dostavit na jednání DK v čase dle předvolání. Za nesplnění kterékoliv z výše uvedených
povinnosti budou oddíly postihovány podle DŘ FAČR peněžitou pokutou a případ bude
projednán bez jejich účasti. V případě neomluvené účasti rozhodčích nebo DFA budou
tito řešeny ve spolupráci s KR OFS Vyškov.
13) Nebude-li soutěžní utkání sehráno, protože družstvo jednoho z klubu z vlastní viny k
utkání bez závažných důvodů nenastoupí nebo nastoupí k utkání po uplynutí čekací
doby nebo bez závažných důvodů svévolně opustí hrací plochu v průběhu soutěžního
utkání, DK OFS Vyškov bude podle § 56 DŘ FAČR toto řešit kontumací utkání a
peněžitou pokutou 2000,- Kč. V opakovaných případech popřípadě i odebráním
soutěžních bodů.
Klub, kterému budou v soutěžním ročníku uloženy tři disciplinární tresty kontumace
utkání dle výše uvedeného znění, bude potrestán vyloučením ze soutěže a peněžitou
pokutou 3000,- Kč dle § 56 odst. 4. DŘ FAČR.
Klub nenastoupivšího družstva je povinen uhradit soupeři prokazatelným způsobem
paušální náhradu nákladů souvisejících s pořádáním utkání ve výši 2.000,- Kč bez
ohledu na úroveň a kategorií soutěže (vyjma přípravek) ve lhůtě do 15 dnů, pokud se
kluby nedohodnou jinak. STK bude vůči družstvu, které k utkání z vlastní viny
nenastoupilo, a vůči jeho klubu postupovat podle § 7, bod 1,2 a 3c SŘ FAČR. Náhrada
řídícímu organu soutěže u všech kategoriích (kromě přípravek) činí 1.000,- Kč.
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Článek 25/2 – Základní povinnosti oddílu v disciplinárním řízení
1. Za každý disciplinární přečin se stanovuje povinnost uhradit poplatek. Poplatek bude
účtován sběrnou fakturou. Poplatky za projednání disciplinárního řízení a odvolání jsou:
Soutěž
soutěže mužů
soutěže mládeže

Výše poplatku za
projednání věci v I.
stupni
150,- Kč
100,- Kč

Výše poplatku za
podání odvolání
1.500,- Kč
1.000,- Kč

Poplatek za
odůvodnění
rozhodnutí
800,- Kč
500,- Kč

III. Hospodářské náležitosti
Článek 26 - Ustanovení o hospodářských náležitostech
Článek 26/1 – Startovné
Pro soutěžní ročník 2019/2020 VV OFS Vyškov stanovil vyšší startovného v těchto
částkách:
a)
Okresní přebor muži
2000,- Kč
b)
III. třída muži
1500,- Kč
c)
IV. třída muži
1000,- Kč
d)
mládež
bez poplatku
Splatnost startovného do 31. 7. 2019 na účet číslo: 107 – 554390207/0100, variabilní
symbol ID klubu.
Po obdržení platby na účet EK OFS Vyškov vystaví potvrzení o zaplacení startovného a
jednotlivým klubům ho zašle elektronicky.
Článek 26/2 – Hospodářské náležitosti
1. Nebude-li soutěžní utkání sehráno pro nepřipravenost hrací plochy a bude-li
prokázána vina pořadatelského klubu, uhradí pořadatelský klub hostujícímu klubu
prokazatelným způsobem paušální náhradu cestovních výdajů ve výši 2.000,- Kč, pokud
se kluby nedohodnou jinak. STK bude vůči pořadatelskému klubu postupovat podle
ustanovení § 7, odst. 1., 2. a 3. písmeno c) SŘ FAČR.
2. Nařídí-li STK opakování soutěžního utkání nebo v případě, kdy STK nařídí sehraní
soutěžního utkání v náhradním termínu vyjma případu, kdy se hostující družstvo k utkání
nedostaví pro poruchu dopravního prostředku, obdrží hostující klub od pořadatelského
klubu na základě písemné žádosti náhradu vynaložených cestovních nákladů:
a)
ve výši 50% prokazatelných nákladů tehdy, použije-li hostující klub dopravní
prostředek smluvního přepravce (součásti žádosti musí byt také kopie faktury vystavené
smluvním přepravcem),
b)
ve výši částky, která se zjistí vynásobením kilometrické vzdálenosti mezi místem
konání utkání a sídlem hostujícího klubu (při použití nejkratšího směru v rámci silniční
sítě ČR) a paušální částky 25,- Kč za 1 km tehdy, použije-li hostující klub vlastní
dopravní prostředek určený pro hromadnou přepravu osob,
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c)
ve výši 50% cestovného pro 20 osob (nebo podle počtu osob uvedených v
zápisu o utkání maximálně 20), použije-li hostující klub linkový spoj registrovaného
přepravce osobních vozidel nebo jiný způsob dopravy. U ostatních motorových vozidel
se ve výši 50% cestovného počítá 5,- Kč za ujetý kilometr. Výše uvedené náklady musí
být hostujícím klubem prokazatelně uplatněny na pořadatelském klub ve lhůtě do 30
dnů ode dne, ve kterém mělo být utkání sehráno, jinak nárok na úhradu zanikne. V
případě sporu o výši náhrady vynaložených dopravních nákladů rozhodne v dané věci
STK na základě písemné žádosti zaslané klubem.
3.Ukončí-li rozhodčí předčasně utkání z důvodu, že počet hráčů jednoho z družstev klesl
pod sedm, u mladších žáků pod šest, které se řídí příslušnými pravidly, bude STK vůči
příslušnému družstvu a jeho klubu postupovat podle § 60 odst. 2. písmeno b) SŘ FAČR.
Za uvedené provinění uhradí příslušný klub následující pořádkové pokuty:
a)
muži
1500,- Kč
b)
žáci
700,- Kč
4. Odhlásí-li klub své řádně přihlášené družstvo ze soutěže po zahájení losovacího
aktivu, ale ještě před zahájením soutěže, uhradí příslušný klub pořádkovou pokutu ve
smyslu § 35 odst. b) SŘ FAČR ve výši:
a)
muži
6.000,- Kč
b)
žáci
10.000,- Kč
c)
přípravky
dle rozhodnutí KMTM (minimálně 3.000,- Kč),
5. Vystoupí-li družstvo ze soutěže nebo bude ze soutěže vyloučeno v průběhu podzimní
části soutěžního ročníku, uloží STK příslušnému klubu pořádkovou pokutu podle § 35
odst. b) SŘ FAČR ve dvojnásobné výši oproti částkám uvedeným v bodu 4. tohoto
článku
6. Vystoupí-li družstvo ze soutěže nebo bude ze soutěže vyloučeno po skončení
podzimní části soutěžního ročníku, uloží STK příslušnému klubu podle § 35 odst. b)
SŘ FAČR mimořádnou pokutu, přitom výše této pokuty bude několikanásobně
převyšovat náklady nutné na dohrání soutěže.
7. V případech, kdy družstvo v průběhu soutěžního ročníku ze soutěže vystoupí nebo je
ze soutěže vyloučeno, uplatní příslušné kluby na klub vystoupivšího nebo
vyloučeného družstva za již odehraná utkání paušální náhradu výši 2.000,- Kč za
vynaložené cestovní náklady nebo na úhradu nákladů vynaložených v souvislosti s
pořádáním utkání v domácím prostředí, a to prokazatelným způsobem ve lhůtě do 30
dnů ode dne oznámení o vystoupení nebo vyloučení příslušného družstva v úředních
zprávách, jinak nárok na náhradu vynaložených nákladů zanikne.
8. Ve všech případech, kdy je klub povinen uhradit jinému klubu paušální náhradu
nákladu podle bodu 1., 2., nebo 7. tohoto článku, musí tak učinit ve lhůtě do 15 dnů
ode dne, kdy tato povinnost klubu vznikla. V případě, že se tak ve stanovené lhůtě
nestane, uplatní příslušný klub svůj nárok na náhradu prostřednictvím STK.
.

Článek 27 – Nemistrovské soutěže a turnaje
1. Podmínky turnajů a soutěží, které nejsou mistrovskými ani pohárovými soutěžemi, se
určí v jeho propozicích v návaznosti na ustanovení článku § 43 SŘ FAČR.
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2. Propozice, takové soutěže nebo turnaje, schvaluje řídící organ soutěže, jehož
soutěže se účastní družstvo účastnící se nejvyšší soutěže. Organizátor nemistrovské
soutěže je povinen zaslat schválené propozice všem zúčastněným klubům.
3. Při jednotlivých nemistrovských soutěžích a turnajích lze poskytovat věcné a finanční
ceny, přitom formu a výši těchto cen stanoví pořadatelský klub.
4. V propozicích jednotlivých turnajů musí být stanovena výše odměn pro rozhodčí.

Článek 28 – Vstupné na utkání
1. Stanovení výše vstupného na utkání je plně v kompetenci pořadatelského klubu.
2. Pořadatelský klub je povinen uveřejnit informaci o výši vstupného na vhodném místě
v blízkosti pokladen.
Článek 29 – Odměny a náhrady rozhodčím a delegátům svazu
1. Odměny a náhrady rozhodčím a DFA se řídí Směrnicí o náhradách a odměnách
rozhodčích a delegátů při fotbalových utkáních vydanou FAČR (dále jen „směrnice“).
2. Odměny rozhodčích a DFA v soutěžních utkáních, jsou uvedeny v příloze. Bude-li k
soutěžnímu utkání delegován čtvrtý rozhodčí, přísluší mu odměna ve výši 50%
odměny rozhodčího v příslušné soutěži.
3. Podle směrnice přísluší odměny za řízení utkání pouze rozhodčím s platnou licencí,
kteří jsou k utkání řádně delegováni, příp. kteří utkání řídí v situaci, kdy se některý
delegovaný rozhodčí k utkání nedostaví, popř. se v průběhu utkání zraní.
4. Delegovaným rozhodčím a DFA přísluší kromě stanovené odměny také následující
náhrady: dopravné.
5. Dopravné kluby proplácí:
a) ve výši skutečně vynaložených cestovních nákladů, a to na základě
předložených prvotních dokladů (jízdenky ČD, IDS, MHD nebo dalších
registrovaných přepravců),
b) ve výši 5,- Kč za ujetý kilometr při použití motorového vozidla.
6. Rozhodčí a DFA účtují jízdné při použití motorového vozidla dle vzdáleností
uvedených v platném přehledu kilometrických vzdáleností.
7. Nebude-li utkání sehráno, náleží delegovaným rozhodčím a DFA jízdné
IV. Okresní pohár dospělých
Článek 30 – Řízení poháru
1. Okresní pohár 2019/2020 (dále jen pohár) doplňuje mistrovské soutěže dospělých
a je kvalifikační soutěží pro Krajský pohár dospělých JmKFS.
2. Pohár dospělých řídí STK a platí pro něj kromě ustanovení této části rozpisu i
veškerá další ustanovení tohoto rozpisu v případech, kdy se v nich hovoří o
soutěžním utkání.
3. Pohár se hraje vylučovacím způsobem na jedno utkání
4. V předkole je pořadatelským klubem klub , který hraje nižší třídu soutěže s výjimkou
případu, kdy se klub hrající nižší třídu soutěže tohoto práva vzdá.
5. O vítězi poháru rozhoduje finálové utkání na neutrálním hřišti.
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6. Skončí-li utkání poháru v normální hrací době nerozhodně, dané utkání se
neprodlužuje a vítěz utkání se určí kopy na branku z pokutové značky (viz příloha A
Pravidel fotbalu).
Článek 31 – Účast v poháru
1. Poháru se účastní:
a) povinně družstva okresního přeboru dospělých
b) na základě dobrovolných přihlášek kluby III. a IV. tříd v soutěžním ročníku 2019/2020
a to i B družstva,jejichž A družstvo hraje vyšší soutěž než OP.
2. Pokud bude zjištěno znevažování poháru (např. nastoupením většího počtu hráčů z
družstva startujícího v nižší soutěži nebo z mládežnických družstev), bude příslušný klub
postižen pořádkovou pokutou, případně i vyloučením družstva z účasti v poháru.

Článek 32 – Termíny utkání poháru a delegace rozhodčích
1. Termíny a začátky 1. kola a čtvrtfinále poháru jsou stanoveny v termínové listině pro
podzimní část soutěžního ročníku 2019/2020 (viz příloha tohoto rozpisu), STK provede
rozlosování čtvrtfinále podle výsledků dosažených v prvním kole.
2. Semifinálová a finálové utkání poháru budou sehrána v jarní části soutěžního ročníku
s tím, že jednotlivé termíny budou součástí termínové listiny pro jarní část soutěžního
ročníku 2019/2020.
3. V odůvodněných případech lze požádat o změnu termínu utkání poháru, přitom se
postupuje podle příslušných ustanovení článku 6 tohoto rozpisu.
4.Delegace rozhodčích na utkání poháru provádí po celou soutěž zásadně KR OFS.
Článek 33 – Titul a ceny udělované v rámci poháru
1. Vítěz poháru dospělých:
Vítěz poháru obdrží pohár a finanční odměnu 4.000,-Kč a postupuje do Poháru JmKFS
2020/2021, finalista obdrží finanční odměnu 2.000,- Kč od VV OFS Vyškov.

V. Postupový a sestupový klíč v soutěžích OFS Vyškov
Článek 34 – Klíč pro soutěže dospělých
 Okresní přebor
Okresní
přebor
dospělých
účastníků)
Stávající počet
Sestup z I. B třídy
Postup do I. B třídy
Postup z III. třídy (sk.A+B)
Sestup do III. třídy (sk.A+B)
Konečný stav

(14

var.
1
14
0
–1
+2
–1
14

var.
2
14
+1
–1
+2
–2
14

var.
3
14
+2
–1
+2
–3
14

var.
4
14
+3
–1
+2
–4
14

var.5
14
+4
–1
+2
–5
14
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 III. třída
III. třída (sk. A+B, 28 účastníků)
Stávající počet (2 x 14)
Sestup z OP
Postup do OP
Postup z IV. třídy (sk.A+B)
Sestup do IV. třídy (sk.A+B)
Konečný stav (2 x 14)

var.
1
28
+1
–2
+2
–1
28

var.
2
28
+2
–2
+2
–2
28

var.
3
28
+3
–2
+2
–3
28

var.
4
28
+4
–2
+2
–4
28

var.5
28
+5
–2
+2
–5
28

Článek 35 – Další opatření k postupům a sestupům
1. Všechna vítězná družstva mají právo postupu přímo do příslušné vyšší soutěže podle
§ 19 SŘ FAČR.
2. Jestliže bude po skončení soutěžního ročníku 2019/2020 nutné, aby o postupujícím
nebo sestupujícím družstvu dospělých nebo mládeže rozhodovala STK, bude
postupovat dle § 19 - § 21 SŘ FAČR
3. Podmínkou postupu do soutěží žáků do I. třídy JmKFS je účast družstev mladších a
starších žáků .
4. Kromě výše uvedených ustanovení si STK OFS Vyškov vyhrazuje právo snižovat
počet sestupujících družstev s tím, že minimálně poslední tým soutěže sestoupit
musí (viz § 21 bod 3 a 4 SŘ FAČR).
6. Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení obsažená v tomto rozpisu doplňují SŘ FAČR a ostatní řády a předpisy
FAČR. Tento rozpis je platný pro soutěžní ročník 2019/2020. VV OFS Vyškov si
vyhrazuje právo provést v průběhu soutěžního ročníku 2019/2020 mimořádná opatření
zajišťující regulérní průběh soutěží. Všechna mimořádná opatření stejně jako všechny
změny a doplňky tohoto rozpisu budou uveřejněny v oficiálních zprávách a na úřední
desce FAČR.
2. Konečná verze tohoto Rozpisu byla schválena VV OFS Vyškov 7. 8. 2019

25

7.Přílohy

Termínová listina OFS Vyškov - podzim 2019
Soutěž

OP muži,
IV.třída muži
III. třída muži

Datum

kolo

čas

2 kolově

kolo

čas

2 kolově

Starší žáci
10+1
kolo

čas

Mladší žáci
7+1
kolo

čas

Přípravky
starší +
mladší
kolo

čas

4 kolově

2 kolově

2 kolově

1

15:00

1

15:00

1

10:00

2

15:00

2

15:00

2

10:00
16:30
10:00

Okresní pohár

čas

So 10. 8.
Ne 11. 8.

2

17:00

3

17:00

4

17:00

So 17. 8.
Ne 18. 8.
So 24. 8.
Ne 25. 8.

Osmifinále 17:00

St 28.8.
So 31. 8.
Ne 1. 9.

5

16:30

1

16:30

So 7. 9.
Ne 8. 9.

6

16:30

2

16:30

St 11.9.
So 14. 9.
Ne 15. 9.

7

16:00

3

8

15:30

4

15:00

3

15:00

4

15:00

4

15:00

4

10:00

5

15:00

5

15.00

5

10:00

6

15:00

6

15:00

6

10:00

7

15:00

7

15:00

7

10:00

8

15:00

8

15:00

8

10:00

9

15:00

9

15:00

9

10:00

10

15:00

16:00

So 21. 9.
Ne 22. 9.

3

10
3

15:30
Čtvrtfinále 16:00

St 25. 9.
So 28.9.
Ne 29.9.

9

15:30

5

15:30

So 5.10.
Ne 6.10.
So 12.10.

10

Ne 13.10.

11

15:00
15:00

6
7

15:00
15:00

So 19.10.
Ne 20.10.

12

14:30

8

14:30

So 26.10.
Ne 27.10.

13

14:30

So 2.11.
Ne 3.11.

1

9

14:30

14:00
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Seznam účastníků soutěží:
číslo
oddílu
6260011
6260021
6260031
6260071
6260091
6260101
6260111
6260121
6260141
6260151
6260171
6260191
6260201
6260211
6260221
6260231
6260241
6260251
6260261
6260271
6260281
6260311
6260321
6260331
6260341
6260351
6260361
6260371
6260381
6260391
6260401
6260411
6260421
6260431
6260441
6260451
6260461
6260471
6260481
6260521
6260491

Název oddílu
Tělocvičná jednota Sokol Bohdalice
SK Bošovice, z.s
TJ Sokol Brankovice
Tělovýchovná jednota Dražovice, z.s
TJ Habrovany, spolek
Tělovýchovná Jednota Heršpice, z.s
Tělocvičná jednota Sokol Hodějice
TJ Hoštice-Heroltice, z.s
TJ Sokol Chvalkovice na Hané, z.s
Tělovýchovná jednota Ivanovice na Hané
Tělovýchovná jednota Kobeřice, z.s
Tělovýchovná jednota Komořany, z.s
TJ Kroužek, z.s
SK Křenovice, z.s
FK Křižanovice, spolek
TJ Kučerov, z.s
Tělovýchovná jednota Letonice, z.s
Tělocvičná jednota Sokol Lovčičky
TJ Lysovice, z.s
TJ Sokol Milonice-Uhřice, z.s
TJ Sokol Moravské Málkovice, z.s
Tělovýchovná jednota Nesovice
TJ Němčany
SK Nížkovice
Tělovýchovná jednota Opatovice, z.s
Tělovýchovná jednota SOKOL Otnice
FK Pustiměř, z.s
Tělovýchovná jednota Sokol Račice
Tělovýchovná jednota Radslavice, z.s
SK Rašovice
TJ TATRAN Rousínov, z.s
SK Rychtářov, z.s
Tělov. jednota Spartak Slavíkovice, z.s
SK Slavkov u Brna, spolek
TJ. Šaratice, z.s
Sokol Švábenice, z.s
Tělovýchovná jednota Vážany nad Litavou
TJ Velešovice, spolek
Tělovýchovná jednota Vícemilice, z.s
Tělovýchovná jednota Sokol Zbýšov
Městský Fotbalový klub Vyškov, z.s.
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6260561
6260581
6260601
6260611

FKD
FK Pačlavice-Dětkovice, spolek
MFK Vyškov s.r.o
Sportovní spolek Dědice, z.s.

Mgr. Miloslav Brtníček
předseda OFS Vyškov

Zdeněk Jelínek
sekretář OFS Vyškov

Jaroslav Andrla
předseda STK OFS Vyškov
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