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I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1. Řízení soutěží
Soutěže řídí Sportovně technická komise (STK) Okresního fotbalového svazu (OFS)
Pardubice. Tato zasedá pravidelně ve středu od 14:30 hodin na sekretariátu OFS jak fyzicky,
tak i v rámci informačního systému (IS FAČR).
Článek 2. Pořadatelé utkání
Pořadatelem utkání je klub uvedený v rozlosování podzimní části soutěže na prvním místě,
pro jarní část platí obrácené pořadí, viz. SŘ (Soutěžní řád) čl. 39 odst. 1 a 2.
Článek 3. Podmínky pro zařazení do soutěží
Družstva zařazená do PERNŠTEJN okresního přeboru dospělých musí mít minimálně
jedno mládežnické družstvo. Za jedno družstvo mládeže se považuje i družstvo přípravky
(starší či mladší), hrající pravidelnou krajskou nebo okresní soutěž. Kluby, které tuto
podmínku nesplňují, uhradí OFS do zahájení soutěží (do dne 16. 8. 2019) jako kompenzaci
10.000 Kč. Ostatní podmínky zařazení do soutěží se řídí SŘ § 35.
Článek 4. Termíny utkání
Povinnosti klubů týkající se termínů, hlášení utkání, začátků utkání a nastoupení k utkání,
jsou upraveny příslušnými ustanoveními SŘ a tímto RS.
1. STK OFS Pardubice vydává termínovou listinu zvlášť pro podzimní a jarní část
mistrovských soutěží. Stanovené termíny utkání jednotlivých kol jsou zveřejňovány
v IS a na internetových stránkách OFS (dále jen na „webu“). Termín uvedený na
webu je závazný pro všechny účastníky. V případě jakékoliv nesrovnalosti je
povinností zúčastněných klubů a rozhodčích neprodleně uvědomit řídící orgán.
Sehrání utkání mimo termín uvedený na webu bez souhlasu řídícího orgánu bude
považováno za svévolné přeložení termínu utkání se všemi důsledky podle SŘ § 7
odst. 1, písm. b). Mimořádné změny provádí řídící orgán elektronickou poštou nebo
výjimečně i telefonicky. Termínová listina je závazná a veškeré změny nebo výjimky
musí být schváleny STK OFS.
2. Trvalé výjimky z hracích dnů a úředních začátků povoluje STK OFS na základě
písemné žádosti uvedené v přihlášce do soutěží. Kluby, které budou požadovat
výjimku z úředního termínu pro jarní část soutěže, nahlásí tuto změnu písemně do dne
31. 1. 2020, a to jen v případě, že požadovaná změna výjimky bude odlišná od
podzimní.
3. Kluby mohou uvést souhrn všech utkání na domácím hřišti na tiskopisu „Hlášenka
utkání“, kde uplatní změny termínů ve dnech pracovního klidu, tzn. z neděle na
sobotu, nebo svátek apod. (vytvoření souvislého volna, návaznost na místní událost,
vyšší návštěvnost atd.). Tyto hlášenky se vyplňují pro každé družstvo a soutěž zvlášť,
včetně uvedení návaznosti na případné předzápasy a pozápasy. Kluby je zadají přímo
do IS, a to nejpozději do dne 31. 7. 2019 pro podzimní část soutěží a do dne 31. 1.
2020 pro jarní část soutěží. V případě, že klub nezašle „Hlášenku utkání“
v předepsaném termínu, má se za to, že družstvo hraje všechna svá utkání na domácím
hřišti v termínu podle přihlášky do soutěží, který je uveden v RS (část rozlosování
soutěží). Termín uvedený na „Hlášence utkání“ je poté možno měnit pouze na základě
dohody se soupeřem v IS a podléhá schválení STK OFS.

Družstva jsou oprávněna po vzájemné dohodě a souhlasu řídícího orgánu soutěže
odehrát svá utkání mimo stanovený termín v termínové listině. Dohoda družstev
o změně termínu utkání musí být předložena řídícímu orgánu soutěže ke schválení
přes IS nejpozději do 10 dnů před stanoveným termínem utkání.
STK OFS může vyhovět i žádosti o změnu při nedodržení předepsané lhůty 10 dnů
před úředním termínem. V tomto případě bude dohoda zpoplatněna částkou (pro
všechny kategorie) 200 Kč, bude-li následně uložena do IS méně než 7 dní před
původně stanoveným termínem utkání.
4. Hracím dnem pro dospělé je neděle se stanoveným úředním začátkem (ÚZ).
Dopolední utkání se hrají od 10:15 hodin, dříve jen se souhlasem soupeře. Odpolední
začátek je maximálně v 17:00 hodin. Později či při umělém osvětlení je možné hrát
jen po dohodě obou soupeřů a schválení, či nařízení STK.
5. V případě nesehraného nebo nedohraného utkání (a to prakticky jen z důvodů vyšší
moci) se kluby dohodnou ihned na místě na novém vhodném termínu, který rozhodčí
uvede v zápise o utkání. Utkání musí být sehráno do 14 kalendářních dnů od
původního termínu. Toto ustanovení platí jak pro družstva dospělých, tak pro družstva
žákovská. V případě, že nedojde k dohodě, určí náhradní termín STK OFS.
6. K zajištění regulérnosti soutěže může stanovit řídící orgán v posledních dvou kolech
soutěží jednotné začátky bez možnosti čerpání čekací doby (SŘ § 49 odst. 3).
V takovém případě pozbývají platnost všechny dohody či hlášenky. Kluby musí
s touto variantou počítat. O případných výjimkách rozhodne STK OFS.
7. Je-li vyhlášen kontumační výsledek v neprospěch hostujícího družstva, může domácí
klub požadovat úhradu výdajů spojených s nesehráním utkání (SŘ § 49 odst. 7).
Článek 5. Místa utkání
1. Kluby oznámí STK OFS místa utkání na přihlášce do soutěže pro každé družstvo
zvlášť (rovněž na „Hlášence utkání“) spolu s termínem utkání.
2. Hrát se může pouze na hřištích schválených STK OFS, která jsou uvedena
v přihláškách do soutěží, případně na náhradních plochách povolených STK OFS.
Plánek ověřený STK OFS musí být současně k dispozici u klubů. Veškeré změny a
úpravy musí být schváleny STK OFS a nesmějí narušit průběh soutěží. STK OFS si
vyhrazuje právo kdykoliv provést kontrolu užívaných hracích ploch a jejich vybavení.
3. V případě změny místa utkání z důvodu nezpůsobilosti vlastního hřiště (rekonstrukce,
zákaz startu na vlastním hřišti apod.) je třeba oznámit STK OFS i soupeři místo, na
kterém budou utkání hrána. Toto hřiště musí být schváleno STK OFS.
4. Pro veškeré změny míst utkání platí stejná ustanovení jako pro změnu termínu utkání
(dle tohoto RS čl. 4 odst. 1, 2 a 3).
5. Utkání soutěží řízených STK OFS se hrají na hřištích s travnatou hrací plochou.
Z rozhodnutí VV OFS lze hrát soutěžní utkání všech kategorií i na hřištích s umělým
povrchem – majících atestaci FAČR (dle Přílohy č. 1 SŘ).
6. V případě situace, která zaviní nezpůsobilost hrací plochy, může utkání odvolat na
žádost organizátora utkání delegovaný rozhodčí. Této možnosti lze využít nejdříve 24
hodin před zahajovacím výkopem. V případě, že delegovaný rozhodčí na žádost klubu
uvedené možnosti využije, nechá si pořadatelem potvrdit čas příjezdu a na OFS zašle
zprávu o stavu hrací plochy v daný moment.
Organizátor utkání, ve spolupráci s delegovaným rozhodčím, je povinen o odvolání
utkání informovat následující osoby v pořadí:

1) předsedu STK OFS a sekretáře svazu
2) sekretáře soupeřova klubu
3) asistenty rozhodčího (jsou-li delegováni).
V případě rozsáhlé (plošné) kalamity, či epidemie (karantény) si STK OFS vyhrazuje právo
odložit celé kolo. Dotčený klub na nejbližší zasedání STK OFS zašle příslušný potvrzený
doklad od kompetentní instituce s datem vzniku a předpokládanou délkou trvání epidemie
nebo karantény. Uvedené potvrzení musí být vystaveno před termínem konání utkání.
V případě nesplnění uvedené povinnosti se dotčený klub vystavuje disciplinárnímu postihu
a herním důsledkům (SŘ §7, odst. 1, písm. d).
7. Náležitosti hřišť pro soutěže řízené STK OFS:
a) Travnatá hrací plocha či UMT 3G (umělá tráva třetí generace) vyznačená
v souladu s PF (Pravidla fotbalu) a SŘ, včetně technické zóny.
b) Kryté hráčské lavice pro náhradníky a realizační tým s dostatečným počtem
míst k sezení (PERNŠTEJN okresní přebor mužů min. pro 8 osob).
c) Ohrazení hrací plochy v souladu s PF (ve vzdálenosti 4 m za brankovými a 2 m
za pomezními čarami). V případě kratší vzdálenosti je pořádající klub na
vyžádání rozhodčího povinen předložit povolenou písemnou výjimku STK.
d) Zabezpečení prostoru příchodu (odchodu) hráčů a rozhodčích před,
o poločasové přestávce a po utkání proti vniknutí diváků a nepovolaných osob.
e) Samostatná šatna, v chladných dnech vytápěná, soupeři zpřístupněná
nejpozději 45 minut před utkáním.
f) Samostatná koupelna s teplou i studenou vodou pro soupeře.
g) Ošetřovna (prostor) pro poskytnutí první pomoci s příslušnými zdravotnickými
potřebami, včetně nosítek.
h) Samostatná šatna pro rozhodčí, v chladných dnech vytápěná.
Článek 6. Účastníci soutěží
Jednotlivá družstva členských klubů jsou zařazena podle své výkonnosti a kategorie do
soutěží řízených STK OFS, jak je uvedeno v rozlosování soutěží v IS. Zařazená družstva musí
splňovat podmínky SŘ § 16, § 33 odst. 5 a § 35.
Článek 7. Pořadatelská služba
Povinnosti organizátora utkání v oblasti pořadatelské služby vymezuje SŘ §§ 40 – 42.
Technické a pořádkové povinnosti organizátora utkání obsahuje SŘ §§ 45 – 46.
1. Všechny kluby soutěží řízených STK OFS jsou povinny mít zpracovaný Organizační
řád pořadatelské služby (OŘPS), který musí být k dispozici v kabině rozhodčích při
každém utkání. Veškerá činnost a opatření pořadatelské služby musí směřovat
k zajištění bezpečnosti diváků a ochraně hráčů, rozhodčích, asistentů a zástupců
FAČR. Zvláštní důraz klade řídící orgán na zabezpečení života, zdraví a majetku
všech zúčastněných osob v souvislosti s prodejem všech druhů nápojů ve skleněných
obalech. V případě jakékoliv újmy tímto způsobené, nese veškeré disciplinární,
případně právní důsledky, pořádající klub.
2. Počty a označení pořadatelů:
Organizátor utkání má za povinnost zajistit pořadatelský sbor v potřebném počtu
a kvalitě podle kategorií utkání v rámci soutěží OFS, a to tak, aby pořadatelská služba
vykonávala své povinnosti od okamžiku počátku soustřeďování diváků až do doby

jejich odchodu ze stadionu. Členové pořadatelského sboru musí být starší 18 let
a nemusí být členy FAČR.
Všichni pořadatelé musejí být viditelně označeni páskami, popř. rozlišovacími
vestami, kdy z těchto musí být hlavní pořadatel označen výhradně rozlišovací vestou
s nápisem „HLAVNÍ POŘADATEL“ s barevným odlišením od ostatních pořadatelů.
Hlavní pořadatel musí být členem FAČR a společně s organizátorem utkání je
odpovědný za splnění technických a pořádkových povinností organizátora utkání. Bez
uvedení hlavního pořadatele v Zápisu o utkání (ZoU) rozhodčí utkání nezahájí.
3. Na hráčské lavice mají přístup pouze náhradníci v dresu a funkcionáři družstva
uvedení v Zápise o utkání. V soutěžích dospělých musí být členové realizačního týmu
viditelně označeni visačkami s označením funkce (trenér, asistent trenéra, vedoucí
družstva, zdravotník, lékař, masér…).
Článek 8. Předpisy
Ve všech soutěžích řízených STK OFS platí a hraje se podle:
- Soutěžního řádu (SŘ) účinného od dne 11. 6. 2019,
- Soutěžního řádu mládeže a žen (SŘMŽ) účinného od dne 1. 7. 2019,
- Pravidel fotbalu platných od dne 1. 7. 2018, duchu změn a doplňků platných od 1. 7.
2019
- tohoto Rozpisu soutěží (RS),
- ustanovení FAČR o sdruženém startu družstev, uvedeném v SŘ, příloha č. 2 v § 9.
Všechny uvedené i další předpisy jsou zveřejněny na webu FAČR v sekci Legislativa.
Veškeré změny a dodatky k tomuto RS a dalším platným předpisům budou zveřejňovány jako
závazné ve zprávách STK na úřední desce webu FAČR OFS.
FAČR upozorňuje všechny své členy (účastníky soutěží) na vztah a míru provázanosti IS
FAČR a předpisů FAČR ve smyslu, že soulad jednání členů s předpisy a nikoliv s možnostmi
IS FAČR bude v případě porušení povinností člena FAČR posuzován (Metodický pokyn LPO
FAČR č. 5/2015).
Článek 9. Startují
1. Věková hranice hráčů je uvedena v SŘMŽ (§ 2).
2. Věkové kategorie mládeže:
a) starší dorost – hráči narození po dni 1. 1. 2001 a mladší
b) starší žáci – hráči narození po dni 1. 1. 2005 (dívky po dni 1. 1. 2004)
c) mladší žáci – hráči narození po dni 1. 1. 2007 (dívky po dni 1. 1. 2006)
d) starší přípravka – hráči narození po dni 1. 1. 2009 (dívky po dni 1. 1. 2008)
e) mladší přípravka – hráči narození po dni 1. 1. 2011 (dívky po dni 1. 1. 2010)
Uvedeným opatřením není nikterak dotknut start hráče mladší věkové kategorie za
kategorii starší dle § 4 SŘ mládeže a žen.
3. Hráč může být zařazen do soutěží fotbalu nejdříve v den, kdy dovršil 5 let. Po
dosažení stanoveného věku hráči přecházejí do nejbližší vyšší věkové kategorie vždy
ke dni 1. 1. následujícího roku dle SŘMŽ § 3 odst. 1. Všichni žáci a dorostenci, kteří
splňují věkovou kategorii, mohou dohrát celý soutěžní ročník (do dne 30. 6. 2020).
4. Hráči mohou vedle své věkové kategorie nastoupit v souladu se SŘMŽ § 4 takto:
a) mladší přípravka za starší přípravku
b) starší přípravka za mladší žáky
c) mladší žáci za starší žáky

d) starší žáci za dorost
e) dorostenci za muže
Nastoupení hráče z vyšší věkové kategorie v soutěžním utkání nižší věkové
kategorie je nepřípustné. Toto se vztahuje i na nastoupení hráče staršího za družstvo
mladších v jedné věkové kategorii.
Článek 10. Podmínky účasti
1. Všichni hráči musí být řádně registrováni, být aktivními členy FAČR a být uvedeni na
Listině hráčů v IS.
2. Všechny osoby uvedené v ZoU musí mít prokazatelně uhrazen členský příspěvek
FAČR na daný kalendářní rok ve stanoveném termínu dle Směrnice pro vedení
členské evidence FAČR. V opačném případě se kluby vystavují herním důsledkům
(SŘ § 7 odst. 1, písm. h) a zahájení disciplinárního řízení.
Článek 11. Zápis o utkání (ZoU)
1. ZoU je záznamem o průběhu utkání. K jeho vyplnění je povinen organizátor utkání
rozhodčímu a soupeři poskytnout (zpřístupnit) potřebné vybavení, zejména výpočetní
techniku (stolní PC či notebook) s internetovým připojením.
2. ZoU se vyplňuje výhradně v IS, pro administrátory klubů s právem zápisu o utkání je
otevřen 3 dny před zahájením utkání. Přesný postup vyplňování ZoU v IS je uveden
v tomto RS čl. 21 odst. 11.
3. Pokud technické nebo jiné podmínky neumožní zpracování ZoU v IS, vyplní se tištěný
formulář (náhradní ZoU) ručně a do IS bude převeden dodatečně organizátorem
utkání, který odpovídá za doručení písemného ZoU řídícímu orgánu soutěže (SŘ § 9
odst. 4). V případě zneužití nebo nesplnění tohoto ustanovení se organizátor utkání
vystavuje pořádkové pokutě od řídícího orgánu soutěže (SŘ § 7 odst. 3).
4. Organizátor utkání je povinen pro potřeby delegovaných rozhodčích na základě jejich
vyžádání poskytnout před zahájením utkání výtisk ZoU vygenerovaný z IS.
5. V každém soutěžním utkání musí být jména náhradníků nominovaných k utkání
uvedena v ZoU nejpozději před zahájením hry. Náhradníci, jejichž jména nebyla
zapsána do ZoU před zahájením utkání, nemohou být do ZoU doplňováni dodatečně
(SŘ § 55 odst. 3).
Ustanovení předchozí věty neplatí pro případ doplňování družstva na počet 11 hráčů
v souladu s Pravidly fotbalu.
6. Za start hráče, který nesplňuje příslušná ustanovení předpisů uvedených v čl. 9 a 10
tohoto RS, zodpovídá trenér, kapitán a vedoucí družstva, za které hráč nastoupil.
7. V soutěžním utkání může v družstvu nastoupit maximálně 5 hráčů, kteří nejsou
občany členského státu Evropské unie (SŘ § 34).
8. Do ZoU lze uvést maximálně 2 hráče ze soupisek družstev startujících ve
vyšších soutěžích.
Článek 12. Zdravotní způsobilost
1. Každý hráč a rozhodčí je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své
náklady informaci o své zdravotní způsobilosti ke hraní či řízení fotbalu. U hráčů
a rozhodčích mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce.
2. Hráč a rozhodčí proto musí 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.“ Za hráče a rozhodčího mladšího 18 let podepíše takové
prohlášení jeho zákonný zástupce.
3. Prohlášení musí být opatřeno datem a nesmí být starší než 1 rok. Kluby jsou povinny
mít prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu prohlášení provádějí řídící orgány soutěží,
které v případě nedostatků (prohlášení s prošlou lhůtou, chybějící prohlášení hráčů)
jsou oprávněny postihnout klub pořádkovou pokutou podle SŘ § 37 odst. 3. Rozhodčí
mladší 18 let předají toto prohlášení KR před začátkem soutěží.
4. Hráč nebo jeho zákonný zástupce či opatrovník odpovídá za škodu způsobenou
výstrojí, která není označena jako Základní výstroj Pravidly fotbalu. O přípustnosti
nestandardní výstroje rozhoduje rozhodčí utkání.
Článek 13. Soupisky
1. Kluby předkládají soupisky řídícímu orgánu ke kontrole a potvrzení nejpozději 4 dny
před zahájením příslušné části soutěží FAČR OFS, a to na formuláři vygenerovaném
v IS.
2. Soupisky předkládají kluby, mající v soutěžích více než jedno družstvo stejné věkové
kategorie. Na soupisce družstva musí být uvedeno 11 hráčů (včetně brankáře, který se
uvádí jako první), kteří patří do příslušné věkové kategorie.
3. Potvrzením soupisky nepřejímá STK OFS zodpovědnost za nedostatky (porušení SŘ
a RS) zaviněné kluby.
4. Každý hráč uvedený na soupisce musí nastoupit do hry nejméně na 30 minut
nepřerušeně ve třech mistrovských utkáních za družstvo, na jehož soupisce je uveden.
V případě nesplnění této povinnosti bude klub potrestán pokutou (v souladu se SŘ § 7
odst. 3). Výše pokuty činí 500 Kč za každého hráče. Pokud počet nenastoupených
hráčů je vyšší než čtyři, obdrží klub souhrnnou pořádkovou pokutu ve výši 5.000 Kč
(SŘ § 57).
5. Členský klub je povinen provést úpravu soupisky:
a) při přestupu hráče uvedeného na soupisce do jiného klubu
b) při zrušení registrace hráče uvedeného na soupisce
c) při lékařsky doloženém dlouhodobém zranění hráče, které vzniklo po zahájení
příslušné části soutěže
Úpravu soupisky je oprávněn provést administrátor klubu po předchozím schválení řídícím
orgánem soutěže a to do sedmi dní od změny.
Článek 14. Kontrola totožnosti hráčů
Kontrolu totožnosti hráčů a náhradníků družstev uvedených v ZoU je možné provádět na
žádost vedoucího družstva. Přesný postup stanoví SŘ § 58.
Článek 15. Doba hry
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Utkání mužů, dorostu a žen se hrají 2 x 45 minut.
Utkání starších žáků a mladších žákyň se hrají 2 x 35 minut.
Utkání starších žákyň se hrají 2 x 40 minut.
Utkání mladších žáků se hrají 2 x 30 minut.
Utkání starších přípravek se hrají 3 x 18 minut.
Utkání mladších přípravek se hrají 3 x 14 minut.

7. Utkání veteránů se hrají 2 x 15 minut.
Poločasová přestávka nesmí, včetně odchodu a příchodu hráčů na hrací plochu, přesáhnout
15 minut (v utkáních mládeže je povinná). V utkání starších a mladších žáků je přestávka
max. 15 minut. Pokud se trenéři dohodnou, že ani jeden tým nebude odcházet na přestávku do
šaten, pak je možná i dohoda na kratším trvání přestávky, minimálně však 10 minut. U
starších a mladších přípravek je doba přestávky stanovena na max. 5 minut mezi jednotlivými
třetinami bez odchodu do kabin. Délku přestávky při utkání kontrolují rozhodčí a kapitáni
družstev, u mládeže vedoucí družstev.
Článek 16. Střídání hráčů
Počet střídajících hráčů upravuje SŘ, příloha č. 2, § 5.
1. V utkáních PERNŠTEJN okresního přeboru a VILÉM III. třídy mužů je možno střídat
5 hráčů. V utkáních TROFEJE.CZ IV. tříd mužů lze provádět „opakované střídání“
(opětovné nastoupení téhož hráče po předchozím vystřídání). Střídání se týká všech
hráčů uvedených v ZoU, včetně brankáře, maximálně 18 hráčů. V kategorii mužů
musí střídající hráč vstoupit na hrací plochu pouze a jenom v přerušené době hry
z prostoru technické zóny svého družstva poté, co mu k tomu dá souhlas rozhodčí
utkání a zároveň poté, co střídaný hráč opustil hrací plochu. V posledních 10 (deseti)
minutách utkání IV. tříd mužů lze střídat pouze dvakrát. Za správné provedení střídání
hráčů a jejich počet na HP odpovídá rozhodčí a vedoucí družstva.
2. V utkáních starších žáků lze provádět „opakované střídání“ (opětovné nastoupení
téhož hráče po předchozím vystřídání) za dodržení podmínek uvedených
v předchozím bodě 1, viz. IV. třídy mužů. V rámci jednoho střídání daného družstva je
možno vystřídat maximálně 7 hráčů družstva.
3. V utkáních mladších žáků, starších žákyň, mladších žákyň, starších přípravek
a mladších přípravek lze provádět střídání opakované (v přerušené hře) a bez
omezujících podmínek s tím, že nejdříve opustí hráč hrací plochu a na tuto až poté
vstoupí střídající hráč. V případě, že zasáhne chybné střídání do průběhu hry, rozhodčí
hru přeruší a nechá dokončit střídání. Hra je pak opětovně rozehráním míče navázána
družstvem soupeře (poškozeným týmem) v místě, kde došlo k porušení pravidla.
Článek 17. Systém soutěží
Mistrovské soutěže se hrají systémem každý s každým dvoukolově podle rozlosování
v období podzim – jaro. V soutěžích i SVĚT REKLAMY okresní přebor starších žáků U15
a HOTEL TRIM okresní přebor mladších žáků U13 sk. Holicko a Přeloučsko se hraje
nadstavbová část. Další případné odchylky v konkrétních soutěžích jsou uvedeny
v příslušných článcích tohoto RS.
Článek 18. Hlášení utkání
Rozlosování mistrovských soutěží uvedené v IS považuje STK OFS za hlášení
mistrovských utkání. Změny provádí STK OFS v souladu s RS čl. 4.
Článek 19. Hodnocení výsledků v soutěžích
Provádí se tak, že vítězné družstvo obdrží tři body, v případě nerozhodného výsledku
obdrží každé družstvo po jednom bodu. Při vyhlášení kontumačního výsledku se postupuje
dle SŘ § 14.
Postup pro určení vítěze utkání v případě nerozhodného výsledku v řádné hrací době
v kategoriích U15 (SŽ) a U13 (MŽ) – SŘ Příloha č. 2, § 6:

Ihned po skončení utkání se budou provádět kopy ze značky pokutového kopu podle Pravidel
fotbalu, Pravidlo 10
a) Každé družstvo provede pět kopů.
b) Pokud po pěti kopech obou družstev bude výsledek nerozhodný, pokračují v provádění
kopů ve stejném sledu další hráči družstva tak dlouho, dokud při stejném počtu kopů
nedosáhne jedno z družstev o jednu branku více než druhé.
c) Vítěznému družstvu budou do soutěžní tabulky připsány 2 body, poraženému jeden
bod, přičemž v tabulce počtu vstřelených a obdržených branek bude započítáno skóre
dosažené v řádné hrací době.
Pokud některé družstvo odmítne z jakéhokoliv důvodu při nerozhodném výsledku v řádné
hrací době provádět kopy ze značky pokutového kopu, získává další bod soupeř a členskému
klubu, jehož družstvo odmítlo provádět kopy ze značky pokutového kopu, bude udělena
pořádková pokuta 1.000 Kč dle SŘ § 7, odst. 3 (platí pro kategorie U15 a U13).
Článek 20. Hlášení výsledků sdělovacím prostředkům
Každý pořádající klub je povinen ihned (s výjimkou sobotních zápasů, které je nutné
nahlásit do neděle 10:00 hodin) po skončení mistrovských utkání soutěží mužů i mládeže
nahlásit výsledek a základní fakta o utkání elektronicky, či telefonicky takto:
1. PERNŠTEJN okresní přebor mužů:
redakci novin Pardubického Deníku – tel. č.: 724 763 926
e- mail: sport.pardubicky@denik.cz
2. VILÉM III. třída mužů a TROFEJE.CZ IV. tříd mužů a veškeré soutěže mládeže:
redakci novin Týdeníku Pernštejn – tel. č.: 605 226 566, 466 260 988 (III. třída)
466 260 958 (IV. třídy),
e-mail: sport.pernstejn@seznam.cz
Článek 21. Rozhodčí
1. Předpoklady fyzické osoby pro výkon funkce rozhodčího obsahuje Řád rozhodčích
a delegátů FAČR (ŘRD) § 3, práva a povinnosti rozhodčího upravuje Soutěžní řád
§ 51, 53, 57, 60, 61 a Pravidla fotbalu, Pravidlo 5 a 6.
2. Rozhodčí deleguje na utkání mužů a starších žáků KR (Komise rozhodčích) OFS v IS.
Platí vždy poslední delegace. Nutné případné změny jsou prováděny telefonicky
obsazovacím úsekem KR.
3. Asistenty rozhodčích deleguje KR OFS pouze na utkání PERNŠTEJN okresní přebor
mužů a na utkání ostatních soutěží pouze v případě rozhodnutí KR OFS, popř. VV
(výkonného výboru) OFS. V ostatních případech je domácí a hostující družstvo/klub
povinno asistenty rozhodčích (oddílové asistenty/tzv. „pomezní“/ rozhodčí) určit
nejpozději 15 minut před zahájením utkání. Funkci oddílového asistenta rozhodčího
nesmí zastávat hlavní pořadatel, ani kterýkoliv z členů pořadatelů, funkcionář družstva
nebo náhradník, vystřídaný či vyloučený hráč uvedený v ZoU. Tito asistenti musí být
v ZoU uvedeni před utkáním. V případě, že hostující družstvo nemá možnost ze svých
řad určit asistenta rozhodčího, přechází tato povinnost na pořádající klub. Bez
asistentů rozhodčího nelze sehrát žádné soutěžní utkání v rámci soutěží OFS, vyjma
utkání kategorií Okresního přeboru mladších žáků (OP MŽ) a přípravek. Oddílový
rozhodčí (oddílový rozhodčí či oddílový asistent rozhodčího) musí být platným
členem FAČR.

4. Rozhodčí mladší 18 let může být delegován na utkání dle Řádu rozhodčích a delegátů
FAČR v souladu § 3 odst. 4 a 5. Vzhledem k tomu, že Úsek rozhodčích FAČR ke
Konvenci UEFA vydal koncept strategického plánu jednotné výchovy a rozvoje
talentovaných (mladých) rozhodčích na všech úrovních, tak si KR OFS na základě
schválení VV OFS vyhrazuje právo delegovat rozhodčí mladších 18 let na utkání
mužů, zejména pak na utkání VILÉM III. třídy a TROFEJE.CZ IV. tříd.
5. Na utkání mužů a starších žáků se rozhodčí dostaví nejpozději 45 minut před úředním
začátkem utkání. Utkání mladších žáků a přípravek řídí oddílový rozhodčí
pořádajícího klubu, popř. po dohodě obou soupeřících družstev oddílový rozhodčí
hostujícího družstva.
6. Kluby mohou pro každou část soutěže odmítnout (tzv. „vetovat“) až 3 rozhodčí.
Žádosti je nutno předložit v těchto termínech:
- pro podzimní část soutěže do dne 31. 7. 2019
- pro jarní část soutěže do dne 31. 1. 2020.
Na vetace zaslané po těchto termínech nebude brán zřetel.
7. Porušení povinnosti rozhodčího dle Řádu rozhodčích a delegátů dle § 11, může být
rozhodčí potrestán pořádkovou pokutou až do výše 1.000 Kč.
8. V případě inzultace rozhodčího se rozhodčí dostaví na nejbližší zasedání DK
(Disciplinární komise) OFS.
9. Dojde-li v utkání k závažným skutečnostem (odložení utkání, pozdní zahájení,
inzultace, nedohrané utkání atd.) kontaktuje příslušný rozhodčí a pořadatelský klub
ihned kteréhokoliv člena KR, předsedu STK či předsedu DK dle druhu
závažnosti/problému.
10. Obsazování veškerých turnajů a přátelských utkání rozhodčími musí být hlášeno STK
OFS a předsedovi obsazovacího úseku KR a schváleno KR OFS. Při porušení tohoto
ustanovení uhradí pořádající klub pořádkovou pokutu ve výši 500 Kč. Tzv. svévolná
delegace vystavuje rozhodčího postihu od KR.
11. Rozhodčí jsou povinni při utkání mít na dresu (nepromokavé/šusťákové bundě –
v případě špatných klimatických podmínek) odznak rozhodčího schválený VV FAČR.
Delegovaní/kvalifikovaní rozhodčí musí mít při všech mistrovských, popř.
pohárových, utkáních mužů na zádové části dresu (nepromokavé/šusťákové bundě)
logo Generálního partnera OFS Pardubice – „Pardubický pivovar Pernštejn“.
Porušením této uvedené povinnosti se rozhodčí vystavuje postihu od KR.
12. Rozhodčí je povinen vyplňovat ZoU v IS takto:
a/ před utkáním (SŘ § 53 odst. 3):
- nejdříve 15 minut před úředním začátkem zkontroluje údaje vyplněné administrátory
klubů, k čemuž je oprávněn vyžádat si listiny hráčů, a na základě sdělení vedoucích
družstev opraví případné nedostatky. Před odchodem na hrací plochu je rozhodčí
povinen uložit případné provedené změny v ZoU a odhlásit se z IS.
b/ o poločasové přestávce (SŘ § 57 odst. 1 a 2):
- rozhodčí je povinen do ZoU uvést průběžný výsledek utkání a střelce branek
- rozhodčí je oprávněn do ZoU uvést další skutečnosti, zejména udělené tresty,
napomenutí, střídání…
c/ po utkání (SŘ § 61 odst. 1, 2 a 3):

- rozhodčí je povinen neprodleně po ukončení utkání do ZoU uvést: skutečný čas
zahájení utkání, konečný výsledek utkání, střelce branek, uložené tresty příslušníkům
družstva se stručným popisem skutku, střídání, dobu hry…
- vedoucí družstev jsou povinni po vyplnění ZoU dle písm. c) na výzvu rozhodčího
zkontrolovat zapsané údaje v ZoU. Kontrolu zapsaných údajů jsou vedoucí družstev
povinni za přítomnosti rozhodčího potvrdit ověřením své totožnosti v IS
prostřednictvím koncovky svého rodného čísla (údaj za lomítkem)
- rozhodčí je povinen do 12:00 hodin dne následujícího po utkání v ZoU vyplnit ve
zprávě rozhodčího následující údaje: čerpání čekací doby včetně uvedení důvodů
tohoto čerpání, závady zjištěné na hřišti, a to především z hlediska připravenosti hrací
plochy k utkání, odůvodnění vyloučení hráčů nebo vykázání ostatních příslušníků
družstva s detailním popisem skutku a zejména okolností, za nichž k jednání došlo,
ostatní údaje, které musí rozhodčí zaznamenat do ZoU podle Pravidel fotbalu,
vyjádření k přestupkům hráčů, funkcionářů, diváků nebo ostatních účastníků utkání
zapsaných do ZoU.
Článek 22. Dohlížecí orgány
Jako součást disciplinárního opatření může FAČR OFS vyslat na utkání dohlížecí orgány
(delegát OFS, členové VV OFS a odborných komisí) na náklady OFS.
Článek 23. Odměny rozhodčích pro mistrovská utkání
DRUH SOUTĚŽE

ROZHODČÍ

Okresní přebor mužů
III. třída mužů
IV. třída mužů
Krajská I.A tř. dorostu
Okresní přebor starších žáků
Minifotbal
Divize žen
I. liga dorostenek
Starší žákyně
Mladší žákyně
OP Veteránů

640,540,540,455,250,100,500,500,200,150,250,-

ASISTENT
ROZHODČÍHO
440,355,355,285,150,-----300,300,100,100,------

Při použití vlastního motorového vozidla se proplácí rozhodčím kilometrovné z místa
bydliště v následující výši :
-

pro soutěže řízené STK OFS Pardubice - 5 Kč/km
pro soutěže žen a žákyň - 5 Kč/km
pro soutěže řízené STK OFS Chrudim - 5 Kč/km

Současně trasa na utkání musí být řešena co nejekonomičtěji.
V případě vyhotovení ZoU mimo IS (tzv. ručně na tiskopis) se tyto v utkáních řízených
STK OFS Chrudim zasílají na adresu: OFS Chrudim, V Průhonech 685, 537 03 Chrudim.
V případě vyhotovení ZoU mimo IS (tzv. ručně na tiskopis) se tyto v utkáních žen a žákyň
zasílají na adresu: FAČR – Komise fotbalu žen, Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6 – Strahov.
Článek 24. Odvolání a protest

1. Odvolání je řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí orgánu prvního stupně.
Podmínky jeho podání stanoví Procesní řád FAČR § 21.
2. Podmínky a náležitosti podání protestu stanoví Procesní řád § 26.
Článek 25. Doprava k utkání
Za schválený dopravní prostředek se považují běžné veřejné dopravní prostředky, vlastní
autobusy nebo autobusy jiných registrovaných provozovatelů. Případné nedostavení se
k utkání nebo opožděný nástup k utkání řeší STK OFS podle SŘ § 49 na svém nejbližším
zasedání. Klub, který se takto provinil, je povinen do nejbližšího zasedání STK OFS doručit
veškeré podklady pro seriozní posouzení případu. Pokud tak neučiní, vystavuje se
disciplinárnímu řízení a finančnímu postihu.
Čekací doba (SŘ § 49) pro obě družstva a rozhodčího je 20 minut po úředně stanoveném
začátku utkání a je možné ji čerpat pouze z důvodů hodných zvláštního zřetele.
Článek 26. Reprezentační výběry OFS
Kluby jsou povinny uvolňovat nominované hráče pro okresní výběry za účelem
reprezentace OFS. V případě neomluvené absence uhradí příslušný klub pořádkovou pokutu
1.000 Kč za každého hráče (SŘ § 7 odst. 3).
V termínech konání okresních výběrů se nepovoluje hrát v rámci OFS Pardubice žádný
turnaj v daných kategoriích pod pokutou 5.000 Kč. Případná jiná utkání řízena vyššími
složkami FAČR nejsou v termínech turnajů okresních výběrů důvodem k omluvě hráčů
a kluby s tímto musí počítat.
Článek 27. Postupy a sestupy
Postupy a sestupy z jednotlivých soutěží v ročníku 2019/2020 se řídí podle ustanovení SŘ
§§ 19 – 21 a počty postupujících a sestupujících družstev vycházejí z následujícího klíče:
1. Vítěz PERNŠTEJN okresního přeboru mužů postupuje do soutěží řízených FAČR
PKFS. Poslední dvě družstva OP sestupují do III. třídy. Další sestupová místa jsou
vázána na počtu sestupujících družstev ze soutěží řízených FAČR PKFS.
2. První dvě družstva VILÉM III. třídy postupují do OP. Poslední tři družstva III. třídy
sestupují do příslušné skupiny IV. třídy (Holicko, Přeloučsko). Další sestupová místa
jsou vázána na počtu sestupujících družstev z OP.
3. Vítězové TROFEJE.CZ IV. tříd Holicko a Přeloučsko, a bodově lepší družstvo na
druhém místě dané skupiny IV. třídy postupují do III. třídy. V případě nestejného
počtu účastníků IV. tříd bude lepší družstvo na druhém místě vypočítáno tzv.
koeficientem.
Článek 28. Veteránská soutěž
Na základě přihlášek do soutěže bude i v letošním SR 2019/2020 STK OFS organizovat
a řídit dlouhodobou mistrovskou soutěž PORTER okresní přebor Veteránů nad 40 let (pro
podzimní část 2019 je povolen start hráčů ročníku narození 1979 a starších a pro jarní část
2020 je povolen start hráčů ročníku narození 1980 a starších), a to turnajovým způsobem,
který bude rozlosován v IS FAČR.
V daném SR 2019/2020 se do mistrovské soutěže přihlásilo 6 družstev. Hrací doba
jednoho utkání je stanovena 2 x 15 minut. Startovné pro přihlášené družstvo činí 1.500 Kč,
které bude zahrnuto do sběrné faktury klubu. V uvedené výši startovného je již zahrnuta
odměna/úhrada rozhodčím za odřízená utkání, která bude hrazena ze strany OFS. Paušální
odměna za jedno odřízené utkání je stanovena ve výši 250 Kč.

Družstvu se do dlouhodobé soutěže v případě výhry započítávají do tabulky tři body, za
remízu soupeřům jeden bod s tím, že po nerozhodném výsledku po základní době hry každé
ze soupeřících družstev provádí tři pokutové kopy a jejich vítězi se do tabulky započítává tzv.
„bonusový“ jeden bod navíc.
V případě, že se některé z přihlášených družstev nedostaví k utkání, vystaví se postihu
a udělení pokuty ve výši 1.000 Kč. Pokud se v SR nedostaví ve druhém případě, tak se
vystavuje postihu a udělení pokuty ve výši 2.000 Kč. V případě třetího nedostavení bude
družstvo vyloučeno ze soutěže. V případě vyloučení hráče je stanoven poplatek za
disciplinární projednání ve výši 150 Kč. Veškeré případné poplatky budou zahrnuty do sběrné
faktury klubu, pod jehož „hlavičkou“ se tým mistrovské soutěže veteránů účastní.
Soupisky se předkládají mailem do konce srpna 2019 na sekretariát OFS. U startujícího
hráče postačuje, aby byl řádným členem FAČR s tím, že nemusí být registrován v klubu, za
jehož družstvo veteránů startuje. Hráče lze do soupisky doplňovat, ale ti nemohou v rámci
celého SR 2019/2020 startovat (tzv. přestoupit) za jiné družstvo veteránů v daném okresním
přeboru. Vítěz dlouhodobé mistrovské soutěže postupuje do finálového turnaje
organizovaného PKFS.

II. JINÁ OPATŘENÍ K ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ
Článek 29. Jiné povinnosti klubů
1. Družstva musí nastoupit k utkání včas v dresech odlišné barvy (domácí se
přizpůsobují hostům) tak, aby podle pokynů rozhodčího byla zajištěna dobrá
rozlišitelnost hráčů obou družstev, včetně brankářů.
Brankáři se doporučuje použít číslo 1, nicméně není to pro něho povinnost. Čísla na
dresech hráčů (lze použít čísla 1 – 99) musí souhlasit s čísly uvedenými u jejich jmen
v ZoU.
2. Kapitán a vedoucí družstva odpovídají za to, že hráč, který je v utkání vyloučen, ihned
opustí hrací plochu a odejde do kabin (nesmí zůstat na hráčské lavici).
3. Domácí klub připraví ke hře čtyři míče, schválené rozhodčím způsobilými ke hře,
které budou rozmístěny dle rozhodnutí rozhodčího. Za tyto míče odpovídá organizátor
utkání - pořadatel utkání.
4. Součástí hodnocení soutěží jsou aktivy STK OFS, jichž se kluby povinně účastní na
vlastní náklady. Neúčast se trestá pořádkovou pokutou 500 Kč.
5. Při veškerém písemném a platebním styku v rámci FAČR jsou členské kluby povinny
vedle přesného názvu uvádět i své identifikační číslo FAČR (sedmimístné), které se
při platebním styku uvádí jako variabilní symbol (VS).
Článek 30. Styk svazu s kluby, rozhodčími
Odborné komise (STK, DK, KR, KM, TMK) v rámci OFS zveřejňují svá rozhodnutí
a další organizační opatření k řízení soutěží na Úřední desce (ÚD) webu FAČR, která je pro
členské kluby, rozhodčí a delegáty svazu závazná. Totéž platí pro sdělení zveřejněná na webu
v dokumentech, případně jiných sekcích.
Článek 31. Trenéři
Trenérsko metodická komise (TMK) upozorňuje kluby řízené OFS, že pro soutěžní ročník
2019/2020 bude vyžadována pro soutěž PERNŠTEJN okresní přebor mužů a VILÉM III. třída

mužů trenérská kvalifikace, a to minimálně Trenér licence C, který musí být při mistrovských
zápasech fyzicky přítomen na lavičce, či hrací ploše, pokud je hrající.
Klubům, které nesplňují uvedené podmínky kvalifikace, povoluje VV OFS Pardubice
ochrannou lhůtu od dne 1. 7. 2019 do dne 31. 12. 2019 pro získání příslušné kvalifikace svých
trenérů.
Klub bude potrestán pořádkovou pokutou 500 Kč, pokud v Zápise o utkání neuvede jméno
trenéra nebo uvede trenéra, který nemá odpovídající trenérskou licenci, popřípadě má tuto
licenci propadlou, nebo uvede trenéra, jenž není nahlášen na řídící orgán.
Seznam trenérů s odpovídající kvalifikací a ID FAČR včetně kopie platných trenérských
průkazů předloží kluby nejdéle jeden týden před zahájením mistrovských soutěží pod pokutou
200 Kč.
V případě změny trenéra v průběhu SR je klub povinen tuto změnu nahlásit na sekretariát
OFS před soutěžním utkáním, ve kterém bude nový trenér uveden v ZoU. Jestliže klub
nesplní tuto povinnost, vystavuje se pokutě 200 Kč.
Doškolení trenérů a obnovení licence provádí TMK PKFS zpravidla 1 - 2x ročně.

III. MLÁDEŽNICKÉ SOUTĚŽE
Článek 32. Systém soutěže
i SVĚT REKLAMY okresní přebor starších žáků U15 se hraje v jedné skupině po 8
účastnících, systémem každý s každým dvoukolově podle rozlosování v období podzim 10
kol a jaro 4 kola. Po odehrání základní části se družstva na 1. - 4. místě a 5. – 8. rozdělí do
nadstavbové části do dvou skupin o přeborníka a o umístění. Budou jim přidělena čísla dle
Bergerových tabulek a započítává se jim skóre i body po základní části. Každé družstvo tak
odehraje dalších 6 zápasů každý s každým doma – venku.
Vítěz (Přeborník) OP SŽ U15 má právo postupu do soutěží řízených PKFS.
HOTEL TRIM okresní přebor mladších žáků U13 se hraje formou dlouhodobé soutěže
ve dvou skupinách Holicko a Přeloučsko po 8 účastnících, systémem každý s každým
dvoukolově podle rozlosování v období podzim 9 kol a jaro 5 kol. Po odehrání základní části
se družstva na 1. - 4. místě a 5. – 8. z obou skupin rozdělí do nadstavbové části do dvou
skupin o přeborníka a o umístění. Budou jim přidělena čísla dle Bergerových tabulek a
započítává se jim skóre i body po základní části. Každé družstvo tak odehraje dalších 7
zápasů, s tím, že družstva na 1. – 2. resp. 5. – 6. místě po základní části z obou skupin budou
mít výhodu 4 zápasů na domácím hřišti. Jedná se o pravidelnou soutěž s tabulkami. Hraje se
v počtu 1 + 7, velikost branek je 2 x 5 m, velikost míče pro hru je stanovena č. 4. Hrací plocha
je o rozměrech minimálně 50 x 42 m a maximálně 70 x 60 m. Pokutová území jsou vyznačena
přes celou šířku hřiště a na postranních čárách, barevně odlišena metami. Vzdálenost čáry
pokutového území od brankové čáry je standardně 12,5 m. K vymezení lze využít
prodlouženou postranní čáru pokutového území velkého hřiště, pokud splňuje rozměr
vzdálenosti 10 – 15 m od brankových čar malé hrací plochy. Značka pro provádění
pokutového kopu je vyznačena 8 metrů od brankové čáry do hrací plochy uprostřed před
brankou. Území rohového kopu není vyznačeno a kopy se provádí ze vzdálenosti 16 m od
bližší tyče branky, která je vyznačena barevně odlišenou metou na brankové čáře. Na straně
stacionárních branek velké hrací plochy musí být pomezní čára malé hrací plochy ve
vzdálenosti 1,5 – 5,5 m od přiléhající brankové čáry velké hrací plochy. Technická zóna, tj.

zóna pro střídání hráčů a hráčské lavičky, je za pomezními čarami malé hrací plochy u
stacionárních branek, blíže vlastní branky malé hrací plochy. Zóna pro střídání je před
hráčskými lavičkami, technická zóna je vymezena od zóny na střídání po brankovou čáru
malé hrací plochy. Brankář musí po jakémkoliv chycení míče do rukou se tohoto tzv. zbavit
do 6 vteřin tím, že ho pustí na zem, nebo ho musí rozehrát. Pokud by dle rozhodčího držel míč
v rukou déle, následuje nepřímý volný kop z místa přestupku. Odehraje-li brankář ze svého
pokutového území mimo něj míč nohou, musí jím zahraný míč dopadnout na vlastní polovinu
malé hrací plochy nebo se míče musí dotknout na vlastní polovině jiný hráč dříve, než přejde
pomyslnou půlící čáru. Tato podmínka platí i pro ostatní hráče ve vlastním pokutovém území,
byl-li míč před tím ze hry (při rozehrání standardní situace). Porušení pravidla je trestáno
přímým volným kopem z pomyslné půlící čáry v místě, kde ji míč přešel. Rozhodčí může
uplatnit pravidlo o ponechání výhody ve hře soupeři. V rozehrání míče rukou není brankář
omezen. Kroky brankáře se nepočítají. Jakmile položí brankář míč na zem, může pokračovat
ve hře pouze nohou. Při uvádění míče do hry brankářem musí být hráči mimo pokutové
území. Hráči musí být před i po celou dobu utkání řádně ustrojeni a dodržovat předepsanou
výstroj (není povoleno hrát v kopačkách s vyměnitelnými kolíky, hráči musí mít chrániče
holení) v utkáních nelze používat zpětnou přihrávku brankáři, tzv. „malou domů“ (brankář
nesmí chytit míč do ruky, v případě porušení pravidel se provádí pokutový kop). Platí
ustanovení pravidla 11 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami: Ustanovení o ofsajdu platí
v prostoru mezi brankovou čárou a hranicí pokutového území. Závěrečný pozdrav se provádí
tzv. „hokejovým způsobem“ (ruce si podávají všichni hráči). Při nesportovním či
nedovoleném hrubém zákroku může rozhodčí hráče dočasně vyloučit na dvě minuty, či do
konce poločasu dle míry provinění. Hráč bude ze hřiště vykázán ústně bez ukázání červené
karty. Jeho místo smí zaujmout jiný hráč. Diváci mají zákaz vstupu na hřiště a zůstávají
v prostorech vyhrazených pro diváky. V případě nevhodného chování diváků či členů
realizačních týmů následují dva kroky jednání rozhodčího směrem k aktérům nevhodného
chování:
a) vyzve aktéry klidnou formou k uklidnění, popř. požádá vedoucí a trenéry, aby
s uklidněním situace pomohli
b) vykáže aktéry z prostoru určeného pro diváky v případě, že je prostor pro
diváky bezprostředně u hřiště, vykáže aktéry do vzdálenějších prostor, tj. do
míst, odkud není možnost ovlivňovat dění na hřišti a hrací ploše fyzickou
přítomností, či křikem a požádá pořadatele o zajištění požadavku.
Na utkání OP MŽ U13 nejsou delegováni rozhodčí OFS. Utkání jsou řízena oddílovým
rozhodčím, tzv. „laikem“ (pozn. asistenti nejsou), jehož zabezpečení je povinností domácího
družstva. Povinnost domácího klubu je zajistit ZoU dle SŘ a tento v řádné lhůtě vyplnit v IS
FAČR.
V Okresním přeboru starších a mladších žáků se po každém nerozhodném výsledku
uskuteční penaltový rozstřel (dle Pravidel fotbalu) a vítěz získá do tabulky 1 bod navíc.
Kluby, jejichž družstva mužů hrají svou mistrovskou soutěž na hrací ploše s přírodní
travnatou plochou, jsou povinny umožnit sehrát žákovská utkání též na přírodní travnaté
ploše, s výjimkou ustanovení čl. 5 odst. 5, písm. c) tohoto RS.
STAVITELSTVÍ KAŠPAR okresní přebor starších přípravek U11 se hraje ve dvou
skupinách Holicko a Přeloučsko o 10 účastnících, systémem každý s každým dvoukolově
v období podzim a jaro. Nevedou se veřejné výsledkové listiny, nepočítají se body, eviduje se
pouze počet vstřelených a obdržených branek. Hraje se v počtu 1 + 5, hrací plocha je
o rozměrech 25 x 45 m, velikost branek je 2 x 5 m, pokutové území je ohraničeno pomyslnou
čarou ve vzdálenosti 8 m od brankové čáry po celé šíři hrací plochy. Pokutová značka se

vyznačí proti středu branky ve vzdálenosti 8 metrů od brankové čáry, značky pro provádění
kopu z rohu se vyznačí 2 metry od pomezní čáry, tj. 8 metrů od levé a pravé tyče branky,
velikost míče pro hru je stanovena č. 4. Neplatí ustanovení pravidla o ofsajdu. Je-li míč ze
hry, uvádí jej do hry zpět brankář z prostoru pokutového území a to buď výhozem nebo
výkopem z ruky. Kroky brankáře se nepočítají. Jakmile položí brankář míč na zem, může
pokračovat ve hře pouze nohou. Při uvádění míče do hry brankářem musí být hráči mimo
pokutové území. Výkopy, výhozy jsou omezeny polovinou hrací plochy. Hráči musí být před
i po celou dobu utkání řádně ustrojeni a dodržovat předepsanou výstroj (v minifotbalu není
povoleno hrát v kopačkách s vyměnitelnými kolíky, hráči musí mít chrániče holení)
v utkáních nelze používat zpětnou přihrávku brankáři, tzv. „malou domů“ (brankář nesmí
chytit míč do ruky, v případě porušení pravidel se provádí pokutový kop). Pokutový kop je
nařízen za porušení pravidla 12 dle Pravidel fotbalu v prostoru pokutového území a při
porušení pravidla o tzv. „malé domů“. Při provádění volných kopů smí stát hráči soupeře
minimálně 5 metrů od místa přestupku a minimálně 3 metry před brankářem, a to z důvodů,
aby měl brankář vytvořeny podmínky pro výkon své činnosti. Závěrečný pozdrav se provádí
tzv. „hokejovým způsobem“ (ruce si podávají všichni hráči). Při nesportovním či
nedovoleném hrubém zákroku může rozhodčí hráče dočasně vyloučit na dvě minuty, či do
konce třetiny dle míry provinění. Hráč bude ze hřiště vykázán ústně bez ukázání červené
karty. Jeho místo smí zaujmout jiný hráč. Diváci mají zákaz vstupu na hřiště a zůstávají
v prostorech vyhrazených pro diváky. V případě nevhodného chování diváků či členů
realizačních týmů následují dva kroky jednání rozhodčího směrem k aktérům nevhodného
chování:
a) vyzve aktéry klidnou formou k uklidnění, po případě požádá vedoucí a trenéry,
aby s uklidněním situace pomohli
b) vykáže aktéry z prostoru určeného pro diváky, v případě, že je prostor pro
diváky bezprostředně u hřiště, vykáže aktéry do vzdálenějších prostor, tj. do
míst, odkud není možnost ovlivňovat dění na hřišti a hrací ploše fyzickou
přítomností, či křikem a požádá pořadatele o zajištění požadavku.
Na utkání OP SP U11 nejsou delegováni rozhodčí OFS. Utkání jsou řízena oddílovým
rozhodčím, tzv. „laikem“ (pozn. asistenti nejsou), jehož zabezpečení je povinností domácího
družstva. Povinnost domácího klubu je zajistit ZoU dle SŘ a tento v řádné lhůtě vyplnit v IS
FAČR.
Nejbližší víkend po skončení jarní časti SR 2019/2020 následuje nadstavba a turnaj
o Přeborníka okresu (pouze pro přihlášená družstva). Termín přihlášek pro zájemce o účast
v nadstavbě a finálovém turnaji je stanoven v termínu do dne 15. 4. 2020. Vítěz finálového
turnaje se stává Přeborníkem okresu v kategorii starších přípravek U11. Pořadatel finálového
turnaje bude vybrán ze zájemců na základě schválení VV OFS.
PALENT ZENPRO a GASCO okresní přebor mladších přípravek U9 se hraje ve
dvou skupinách Holicko a Přeloučsko o 12 účastnících, systémem každý s každým
dvoukolově podle rozlosování v období podzim a jaro. Nevedou se veřejné výsledkové
listiny, nepočítají se body, eviduje se pouze počet vstřelených a obdržených branek. Hraje se
v počtu 1 + 4, hrací plocha je o rozměrech 19 x 30 m s vytyčením pokutového území
pomyslnou čárou ve vzdálenosti 5,5 metrů od brankové čáry přes celou šířku minihřiště a na
postranních čárách je barevně odlišeno metami. Rovněž polovina hrací plochy je odlišena
metami jako pokutové území. Velikost branek je 2 x 5 m, velikost míče pro hru je stanovena
č. 3. Pokutová značka se vyznačí proti středu branky ve vzdálenosti 7 metrů od brankové
čáry, značky pro provádění kopu z rohu se vyznačí 2 metry od pomezní čáry, tj. 7 metrů od
levé a pravé tyče branky Neplatí ustanovení pravidla o ofsajdu. Je-li míč ze hry, uvádí jej do

hry zpět brankář z prostoru pokutového území a to buď výhozem nebo výkopem z ruky.
Kroky brankáře se nepočítají. Jakmile položí brankář míč na zem, může pokračovat ve hře
pouze nohou. Při uvádění míče do hry brankářem musí být hráči mimo pokutové území.
Výkopy, výhozy jsou omezeny polovinou hrací plochy. Hráči musí být před i po celou dobu
utkání řádně ustrojeni a dodržovat předepsanou výstroj (v minifotbalu není povoleno hrát
v kopačkách s vyměnitelnými kolíky, hráči musí mít chrániče holení) v utkáních nelze
používat zpětnou přihrávku brankáři, tzv. „malou domů“ (brankář nesmí chytit míč do ruky,
v případě porušení pravidel se provádí pokutový kop). Pokutový kop je nařízen za porušení
pravidla 12 dle Pravidel fotbalu v prostoru pokutového území a při porušení pravidla o tzv.
„malé domů“. Při provádění volných kopů smí stát hráči soupeře minimálně 5 metrů od místa
přestupku a minimálně 3 metry před brankářem, a to z důvodů, aby měl brankář vytvořeny
podmínky pro výkon své činnosti. Závěrečný pozdrav se provádí tzv. „hokejovým způsobem“
(ruce si podávají všichni hráči). Při nesportovním či nedovoleném hrubém zákroku může
rozhodčí hráče dočasně vyloučit na dvě minuty, či do konce třetiny dle míry provinění. Hráč
bude ze hřiště vykázán ústně bez ukázání červené karty. Jeho místo smí zaujmout jiný hráč.
Diváci mají zákaz vstupu na hřiště a zůstávají v prostorech vyhrazených pro diváky.
V případě nevhodného chování diváků či členů realizačních týmů následují dva kroky jednání
rozhodčího směrem k aktérům nevhodného chování:
a) vyzve aktéry klidnou formou k uklidnění, po případě požádá vedoucí a trenéry,
aby s uklidněním situace pomohli
b) vykáže aktéry z prostoru určeného pro diváky, v případě, že je prostor pro
diváky bezprostředně u hřiště, vykáže aktéry do vzdálenějších prostor, tj. do
míst, odkud není možnost ovlivňovat dění na hřišti fyzickou přítomností, či
křikem a požádá pořadatele o zajištění požadavku.
Na utkání OP MP U9 nejsou delegováni rozhodčí OFS. Utkání jsou řízena oddílovým
rozhodčím, tzv. „laikem“ (pozn. asistenti nejsou), jehož zabezpečení je povinností domácího
družstva. Povinnost domácího klubu je zajistit ZoU dle SŘ a tento v řádné lhůtě vyplnit v IS
FAČR.
Nejbližší víkend po skončení jarní časti SR 2019/2020 následuje nadstavba a turnaj
o Přeborníka okresu (pouze pro přihlášená družstva). Termín přihlášek pro zájemce o účast
v nadstavbě a finálovém turnaji je stanoven v termínu do dne 15. 4. 2020. Vítěz finálového
turnaje se stává Přeborníkem okresu v kategorii mladších přípravek U9. Pořadatel finálového
turnaje bude vybrán ze zájemců na základě schválení VV OFS.
Článek 33. Začátky utkání
1. Pokud jsou utkání žáků hrána jako předzápas mužů, začínají nejpozději 2 hodiny před
úředním začátkem mužů. Klub v přihlášce do soutěží může požádat o jiný začátek
utkání.

IV. HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI
Článek 34. Mistrovské soutěže
1. Mistrovská utkání hrají družstva na vlastní náklady. Nezbytné sportovně technické
výdaje (startovné, pokuty, poplatky apod.) jsou klubům vkládány na tzv. „sběrnou“ fakturu
s její následnou úhradou.
2. Startovné je poplatek, který klub uhrazuje svému řídícímu orgánu jako nenávratné
plnění za účast každého jeho družstva v soutěži:

- Okresní přebor
- 2.000 Kč
- III. třída
- 1.500 Kč
- IV. třída
- 1.000 Kč
- Veteráni nad 40 let
- 1.500 Kč
- Družstva mládeže startovné neplatí.
Úhrada startovného pro SR 2019/2020 bude klubům vložena na sběrný účet za období
7/2019.
3. Vystoupí-li družstvo z rozehrané soutěže, bude potrestáno administrativní pokutou ve
výši:
- Okresní přebor
- 15.000 Kč
- III. třída
- 10.000 Kč
- IV. třída, dorost
- 6.000 Kč
- žáci, přípravka
- 2.000 Kč
Odstupující klub je povinen uhradit klubům náhradu cestovného ve výši 22 Kč/
autobus/km.
Odhlásí-li klub družstvo v době mezi losovacím aktivem a zahájením soutěže, musí
uhradit řídícímu orgánu pořádkovou pokutu: 10.000 Kč.
4. Nenastoupí-li nebo nedostaví-li se hostující družstvo, bude potrestáno pořádkovou
pokutou:
- dospělí
- žáci
- přípravky

- 4.000 Kč
- 2.000 Kč
- 1.000 Kč (v případě včasného nahlášení řídícímu orgánu a
dohody se soupeřem na náhradním termínu, STK
od pokuty upustí).

Tuto pokutu v plné výši družstvo uhradí na účet řídícího orgánu, který pořádajícímu klubu
převede podíl odpovídající prokazatelně vynaloženým nákladům na základě předloženého
vyúčtování.
5. Nenastoupí-li domácí družstvo, bude potrestáno pořádkovou pokutou:
- dospělí
- žáci
- přípravky

- 6.000 Kč
- 3.000 Kč
- 2.000 Kč

Zároveň uhradí soupeři cestovné ve výši 22 Kč/autobus/km.
6. V případě, že družstvo nastoupí k utkání s menším počtem než 11 hráčů (u MŽ
8 hráčů), nebude schopno ho během utkání doplnit na potřebný počet a utkání bude
ukončeno pro malý počet hráčů, bude klub potrestán pořádkovou pokutou:
- dospělí
- žáci

- 3.000 Kč
- 1.000 Kč

7. V případě jednání a dokazování na příslušných odborných komisích FAČR OFS
ohledně neoprávněného startu hráče v soutěžním utkání a jeho prokázání, uhradí
provinivší se klub veškeré prokázané náklady související s daným případem všem
předvolaným a pozvaným osobám na příslušné jednání v plné výši.
8. Nařídí-li STK OFS opakované utkání, obdrží hostující družstvo od pořádajícího klubu
náhradu ve výši 50 % cestovného (22 Kč/autobus/km).
9. Jiné poplatky:
a) nehlášení výsledků redakci

- 200 Kč

b) neodeslání zápisu o utkání řízeném laikem
c) pozdní předání zápisu o utkání rozhodčímu
d) pozdní předání a nedoplnění soupisek
e) nedostatečná administrativní činnost
f) pozdní zaslání přihlášky do soutěže
g) neoprávněné čerpání čekací doby

- 200 Kč
- 200 Kč
- 300 Kč
- 200 Kč
- 300 Kč
- 800 Kč

Článek 35. Poplatek za účast klubů sdružených mimo ČUS
Kluby, jenž jsou členy České obce sokolské (ČOS), jsou povinny uhradit FAČR OFS
Pardubice 4.000 Kč za kategorii dospělých. Kategorie mládeže je bez poplatku.
Uvedená částka musí být uhrazena současně s přihláškou do soutěží, nejpozději však do
dne 31. 7. 2019. Do tohoto termínu předloží na sekretariát OFS doklad o zaplacení.

V. UPOZORNĚNÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
Článek 36. Sazebník poplatků za projednání disciplinárního řízení a odvolání
Soutěž

Projednání

Odvolání

150 Kč
100 Kč

1.500 Kč
1.000 Kč

a) soutěže dospělých
b) soutěže mládeže

Odůvodnění
rozhodnutí
800 Kč
500 Kč

Odůvodnění rozhodnutí disciplinárního orgánu prvního stupně (DK) se vyhotovuje pouze
tehdy, pokud je proti němu podáno odvolání, je uhrazen poplatek za odvolání a odvolatel
současně s odvoláním výslovně požádá o vyhotovení odůvodnění.
Článek 37. Zasedání DK
Disciplinární komise jedná pravidelně každý týden ve čtvrtek zpravidla metodou per
rollam. Fyzicky členové komise zasedají operativně v termínu dle aktuální potřeby na
sekretariátu OFS v Pardubicích, K Vinici 1901.
Článek 38. Zahájení disciplinárního řízení
1. Nasvědčují-li věrohodným způsobem zjištěné a odůvodněné skutečnosti tomu, že byl
spáchán disciplinární přečin zahájí DK neprodleně disciplinární řízení (DŘ § 89).
2. Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení zveřejní DK prostřednictvím Úřední
desky umístěné na webu OFS.
Článek 39. Základní povinnosti účastníka (,,provinilce“) v disciplinárním řízení
1. Účastník disciplinárního řízení (,,provinilec“) je vždy oprávněn se zasedání
Disciplinárního orgánu osobně zúčastnit nebo může své vyjádření k věci učinit i
písemně. Pokud tak neučiní, disciplinární přečin bude projednán i tak automaticky.
Vzhledem k možnosti hlasování členů DK per rollam je ,,provinilec“ povinen
nahlásit případnou osobní účast předem telefonicky předsedovi DK p. Petru
Valentovi, tel. č.: 732 660 459, případně sekretáři svazu p. Lukáši Ouředníkovi
tel. č.: 724 092 917, a to nejpozději do středy 12:00 hodin. Pokud se tak nestane,
disciplinární přečin bude projednán bez jeho přítomnosti.
2. Povinnost osobní účasti má ,,provinilec“ pouze tehdy, byl-li výslovně disciplinárním
orgánem na zasedání předvolán (DŘ § 91, odst. 3). Nedostaví-li se v tomto případě
účastník disciplinárního řízení bez řádné a důvodné omluvy, může být věc projednána

a rozhodnuta bez jeho účasti. Takového nedostavení se bude však považováno za
maření činnosti orgánu dle DŘ § 61 s příslušnými disciplinárními důsledky.
V případě, že je předvolána osoba členem členského klubu nebo osobou, která je
prostřednictvím tohoto klubu registrována jako člen FAČR, nebo členem realizačního
týmu klubu, odpovídá tento klub za její účast (DŘ § 91, odst. 5).
3. Sazby disciplinárních poplatků pro rozhodčí a delegáty svazu (DŘ, příloha č.1, § 2):
a) soutěže mužů – 150 Kč
b) soutěže mládeže – 100 Kč
4. V ostatních disciplinárních řízeních rozhodne o úhradě stanovených poplatků DK.
5. Zástupci klubů, hráči, rozhodčí, delegáti svazu jsou povinni se při jednání na DK
prokázat průkazem totožnosti.
Článek 40. Předběžně zakázaná činnost
Předběžně zakázanou činnost má hráč a člen realizačního týmu za podmínek uvedených
v DŘ § 93, a to okamžikem zapsání do zápisu o utkání.
Článek 41. Působnost a příslušnost disciplinární komise
1. Působnosti disciplinární komise jsou uvedeny v Disciplinárním řádu (DŘ)
následovně: časová § 3, územní § 4, osobní § 5, věcná § 6.

Článek 42. Předběžně zakázaná činnost
Předběžně zakázanou činnost má hráč a člen realizačního týmu za podmínek
uvedených v DŘ § 93, a to okamžikem zapsání do zápisu o utkání.
Článek 43. Druhy disciplinárních trestů
1. Disciplinární tresty se udělují za disciplinární přečin, jehož spáchání definuje DŘ
v § 7 a druhy disciplinárních trestů v § 13.
2. Po výkonu poloviny trestu může disciplinární orgán, který trest uložil v prvním
stupni, rozhodnout na žádost potrestaného o prominutí výkonu zbytku trestu (DŘ §
41) nebo ho podmíněně odložit na zkušební dobu dvou měsíců až patnáct let (DŘ §
39). Žádost podává výhradně písemnou formou na předepsaném formuláři,
provinivší se hráč, v případě klubu jeho statutární zástupce. Žádost bude zpoplatněna
sazbou ve výši soutěže těže dle původního provinění.
. Článek 44. Vyloučení po druhé napomenutí
1. Vyloučení hráče v jednom utkání pro druhé napomenutí řeší DŘ § 46, odstavec 2.
2. Výkonný výbor OFS Pardubice v souladu s uvedeným paragrafem, odst. 2, schválil
vedle zákazu závodní činnosti vyloučenému hráči možnost udělení peněžité pokuty.
V takovém případě členský klub, jehož je provinivší se hráč členem, zašle na nejbližší
zasedání DK (vždy do 24:00 hodin dne předcházejícímu jednání, tedy nejčastěji
středy) následující prohlášení: ,,Souhlasím s projednáním provinění dle DŘ § 46,
odst. 2“. Vyjádření musí mít písemnou formu a být opatřené podpisem hráče razítkem
klubu na předepsaném formuláři. Pokud příslušný klub prohlášení nezašle, bude
DK postupovat automaticky dle DŘ § 46, odst. 1. Výše peněžité pokuty činí 800 Kč

v soutěžích dospělých a 400 Kč v soutěžích mládeže.
3. Právo konečného rozhodnutí zda prohlášení vyhoví či nikoliv, si vyhrazuje DK. Přitom
bude přihlížet zejména ke skutečnostem, uvedeným rozhodčím v Zápise o utkání,
týkajících se především reakce provinivšího se hráče na vyloučení, způsobu odchodu z
hrací plochy a podobně.
Článek 45. Evidence napomínání hráčů a funkcionářů
1. Ve všech soutěžích řízených STK OFS bude prováděna evidence napomínaných hráčů
a funkcionářů (DŘ – § 47/4), kterou je pověřena STK OFS na základě Zápisů o utkání.
Kluby jsou povinny rovněž vést si vlastní evidenci.
2. Za napomínání hráčů a funkcionářů, bude klubům uložena peněžní pokuta:
a) dospělí 200 Kč za 4 ŽK, 400 Kč za 8 ŽK, 600 za 12 ŽK, 800 Kč za 16 ŽK.
b) mládež 100 Kč za 4 ŽK, 200 Kč za 8 ŽK, 300 za 12 ŽK, 400 Kč za 16 ŽK.
Hráči za obdržení výše uvedeného počtu ŽK nebudou mít zastavenou závodní činnost.
3. Evidence ŽK se v soutěžním ročníku vede zvlášť po jednotlivých soutěžích řízených
STK OFS.
Článek 46. Peněžitá pokuta
1. V soutěžích řízených STK OFS Pardubice lze uložit peněžitou pokutu
jednotlivcům do výše 10.000 Kč a klubům až do výše 50.000 Kč (DŘ § 20, odst. 2,
písm. e).
2. Veškeré uložené pokuty jednotlivcům i klubům budou načítány na sběrnou fakturu
klubu, pokud DK ve svém rozhodnutí výslovně nestanoví jinak. Nebude-li lhůta
splatnosti stanovená sběrnou fakturou dodržena, bude postupováno dle DŘ § 60 a.
Článek 47. Zveřejňování rozhodnutí
Nebyla-li písemnost oznamující rozhodnutí DK doručena při úkonu disciplinárního
řízení, doručuje ji disciplinární orgán prostřednictvím Úřední desky umístěné na webu OFS.
Písemnost doručená prostřednictvím Úřední desky se považuje za doručenou dnem
následujícím po dni uveřejnění.
Článek 48. Úhrada poplatku při odvolání
1. Odvolání je opravným prostředkem proti rozhodnutí disciplinárnímu orgánu prvního
stupně. Odvolání má odkladný účinek, pokud DŘ nestanoví jinak.
2. Výše poplatku za podání odvolání je stanovena takto (DŘ, příloha č. 1, § 2):
a) soutěže mužů – 1.500 Kč
b) soutěže mládeže – 1.000 Kč
3. Odvolání podává potrestaný k příslušnému odvolávacímu orgánu (VV OFS) písemně
do 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí DK. Podrobné náležitosti odvolání obsahuje
DŘ hlava II, díl 4.
Článek 49. Povinnosti vedoucího družstva
1. Povinnosti vedoucího družstva obsahuje SŘ § 30. DK z nich zdůrazňuje zejména:
- dbát na kázeň a pořádek v družstvu,
- dodržovat Pravidla fotbalu a předpisy FAČR nebo jejich pobočných spolků,
- podřídit se rozhodnutím a opatřením orgánů a komisí nebo jejich pobočných
spolků,
- prokázat na žádost delegované osoby svoji totožnost,

- respektovat rozhodnutí a pokyny rozhodčích, delegáta a členů pořadatelské služby
- zajistit, aby vyloučený či vystřídaný hráč opustil hrací plochu
- mít k dispozici aktuální listinu hráčů
- ověřovat a brát na vědomí ZOU
2. Vedoucí družstva musí být osoba starší 18 let a družstvo je povinno jej mít. Bez
vedoucího družstva nemůže být utkání zahájeno.
V soutěžních utkáních dorostu není vedoucí družstva oprávněn být uveden
zároveň jako hráč nebo náhradník v ZOU (SŘMŽ § 13).
3. Nesouhlasí-li vedoucí družstva s popisem přestupku vyloučeného hráče, klub má
právo podat protest za podmínek stanovených Procesním řádem FAČR dle § 30.
Poplatek v soutěži dospělých 1.000 Kč, u mládeže 500 Kč, který bude připsán na
na sběrnou fakturu klubu.

VI. SOUTĚŽ SLUŠNOSTI
Družstva klubů mužů zařazených do soutěží řízených STK OFS budou hodnocena na
základě počtu obdržených žlutých a červených karet. Za žlutou kartu obdrží družstvo 2 body
a za červenou kartu 5 bodů. Družstvo s nejmenším počtem bodů v SR 2019/2020 bude na
konci Soutěžního ročníku odměněno Výkonným výborem OFS Pardubice.
Klub, jehož družstvo dospělých kterékoliv soutěže OFS se dopustí závažného porušení
řádů a směrnic (SŘ, RS, ostatní platné fotbalové normy), jako je inzultace rozhodčího,
nedostavení se, či nenastoupení k soutěžnímu utkání, bude z hodnocení „Soutěže slušnosti“
v SR 2019/2020 vyloučen.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento Rozpis mistrovských soutěží je nedílnou součástí předpisů FAČR a jeho doplňků
a změn. VV OFS Pardubice 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.
Rozpis mistrovských soutěží byl schválen Výkonným výborem Okresního fotbalového
svazu Pardubice na pravidelném zasedání dne 8. 7. 2019.
Drahoslav DRÁBEK v.r.
předseda VV OFS Pardubice

Lukáš OUŘEDNÍK v.r.
předseda STK OFS Pardubice

