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•
•
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klubům soutěží řízených OFS Třebíč
rozhodčím, delegátům a sdělovacím prostředkům
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Soutěže OFS Třebíč

Název soutěže

Kategorie

Okresní přebor
III.třída
IV.třída – skupina A
IV.třída – skupina B
Okresní přebor TR-JI
Okresní přebor
Okresní přebor
Okresní přebor – skupina A
Okresní přebor – skupina B
Okresní přebor – skupina A
Okresní přebor – skupina B
Okresní přebor – skupina C
Okresní přebor – skupina A
Okresní přebor – skupina B
Okresní přebor – skupina C

Muži
Muži
Muži
Muži
Dorost
Mladší dorost
Starší žáci
Mladší žáci
Mladší žáci
Starší přípravka 5+1
Starší přípravka 5+1
Starší přípravka 5+1
Mladší přípravka 4+1
Mladší přípravka 4+1
Mladší přípravka 4+1
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Počet
družstev
14
14
13
12
6
8
11
6
7
8
8
9
9
9
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I. ADRESÁŘE
Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Třebíč
ZIMA Radek
předseda OFS
KINCL Pavel
místopředseda OFS
BRABENEC Tomáš
člen VV
KOLAŘÍK Aleš
člen VV
KREMLÁČEK Petr
člen VV
NOVÁČEK Ivo, Dis.
člen VV
NOVÁK Václav
člen VV
PŘÍKAZSKÝ Lukáš
člen VV
VRZÁČEK Josef
člen VV

U Hřiště 359
675 22 Stařeč
Vratěnín 20
671 07
Lipník 7
675 52
Nádražní 161
675 73 Rapotice
Cihelna 50
675 21 Okříšky
Výčapy 231
674 01
Na Kopci 11
586 01 Jihlava
Kožichovice 89
674 01 Třebíč
Myslibořice 25
675 60

MT

607 955 655

MT

604 416 451

MT

732 343 872

MT

776 350 435

MT

606 635 023

MT

602 715 341

MT

777 087 786

MT

737 383 124

MT

723 985 596

Revizní komise Okresního fotbalového svazu Třebíč
ZIMOLA Zdeněk
předseda RK
SOBOTKA Arnošt, Bc.
člen RK
KRAUS Zdeněk
člen RK

Kouty 3
675 08
Jiráskova 1059/88
674 01 Třebíč
Jechova 1538
676 00 Moravské Budějovice

MT

721 332 292

MT

723 462 326

MT

732 516 782

Fotbalová asociace České republiky
Sekretariát:

Atletická 2474/8, P.O.BOX 11,169 00 Praha 6
T: 233 029 111
internet: www.fotbal.cz
email: facr@fotbal.cz

Členství:

Atletická 2474/8, P.O.BOX 11,169 00 Praha 6
T: 233 029 233
internet: www.clenstvi.fotbal.cz
email: clenstvi@fotbal.cz
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Řídící komise FAČR pro Moravu
Sekretariát:

Na Střelnici 39, P.O.BOX 92,779 00 Olomouc 9
MT: 734 173 374 (sekretář-Radek Šindelář)
T: 585 203 940

Krajský fotbalový svaz Vysočina
Sekretariát:

E.Rošického 6, 586 04 Jihlava
T: 739 721 721 (sekretář-ing.Roman Šoukal)
email:kfs.vysocina@quick.cz

Okresní fotbalové svazy v rámci KFS Vysočina
OFS Havlíčkův Brod

Ledečská 3295, 580 01 Havlíčkův Brod
T: 569 333 250
email: ofshb@seznam.cz

OFS Jihlava

E.Rošického 6, 586 04 Jihlava
T: 567 301 938
email: ofs.jihlava@seznam.cz

OFS Pelhřimov

Friedova 1464, 393 01 Pelhřimov
T: 565 324 211
email: sport.pelhrimov@tiscali.cz

OFS Žďár nad Sázavou

Jungmannova 10, 591 01 Žďár nad Sázavou
T: 605 202 600
email: ofszdar@seznam.cz
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II. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
•

Čl. 1 – Řízení soutěží

Soutěže řídí sportovně technická komise OFS Třebíč /dále jen STK/.
•

Čl. 2 – Pořadatel utkání

Pořadatelem utkání je oddíl /klub/ uvedený v rozlosování podzimní části soutěže
na prvním místě, pro jarní část soutěže platí obrácené pořadí.
•

Čl. 3 – Termíny utkání

Povinnosti účastníků soutěží týkající se termínů, hlášení utkání, začátků utkání a
nastoupení k utkání jsou upraveny v Soutěžním řádu FAČR – hlava II, § 8.
1.

STK vydává termínovou listinu zvlášť pro podzimní a jarní část mistrovských
soutěží. Pro podzimní část soutěží 2020/2021 platí termíny utkání, které jsou
uvedeny v termínové listině. Pro jarní část soutěží 2020/2021 bude vydána
nová termínová listina s úředními začátky. V případě příznivých
klimatických podmínek může řídící orgán soutěží nařídit předehrání
úvodního jarního kola (kol) jednotlivých soutěží.

2.

Družstva jsou oprávněna po vzájemné dohodě a souhlasu řídícího orgánu
soutěže odehrát svá utkání mimo stanovený termín v termínové listině.
Dohoda družstev o změně termínu utkání musí být uložena do
elektronického informačního systému nejpozději 17 dnů před původně
stanoveným termínem utkání. Dohoda družstev a souhlas řídícího orgánu
soutěže dle předchozí věty musí být provedena vždy prostřednictvím
informačního systému nejpozději 10 dnů před stanoveným termínem utkání.
Organizátor utkání je oprávněn navrhnout bez souhlasu soupeře řídícímu
orgánu soutěže, že konkrétně vymezená soutěžní utkání odehraje v jiném
termínu, než který byl stanoven pro soutěžní ročník, a to nejpozději 15 dnů
před dnem prvního soutěžního utkání příslušné části soutěže – SŘ FAČR,
hlava II, § 8.
V případě změny utkání, která musí být potvrzena soupeřem, je povinnost
druhého klubu se k této změně vyjádřit do 10 kalendářních dnů, v opačném
případě bude změna řídícím orgánem zamítnuta.
Oddíly mohou do 19.07.2020 (pro podzimní část) a pro jarní část (termín
bude upřesněn) nahlásit změny termínů utkání a hlášenky- takové změny
nebudou zatíženy poplatky (neplatí pro změny dle čl. 3/3 tohoto rozpisu).

3.

Je-li nalosováno kolo na sobotu nebo státní svátek – povolené výjimky na
neděli úřední začátek (rozumí se zač. po 12.00 hod.) neplatí. Výjimky na
neděli dopoledne (rozumí se zač. do 12.00 hod.) zůstávají v platnosti.
Nařízení se týká pouze soutěží dospělých. Utkání lze ve výjimečných
případech přeložit za poplatek 500 Kč.
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4.

Dopolední utkání žáků mohou být zahájena nejdříve v 9.00 hodin. Hrají-li
první utkání starší žáci, musí být začátek utkání mladších stanoven 1 hodinu
45 minut po úředním začátku starších žáků. Hrají-li první utkání mladší žáci,
musí být utkání starších žáků stanoveno 1 hodinu 30 minut po úředním
začátku mladších žáků.
V případě, že je soutěžní utkání žáků hráno jako předzápas, musí být
začátek soutěžního utkání stanoven minimálně 105 minut dříve než hlavní
soutěžní utkání.
Utkání přípravek ve všední dny mohou být zahájena nejdříve v 16.00 hod.

5.

K zajištění regulérnosti soutěže může STK stanovit pro některá utkání
jednotné termíny a začátky, zejména v závěrečných kolech. Tento bod platí
pro všechny soutěže i kategorie.

6.

O odvolání utkání v případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek
rozhoduje řídící orgán soutěže. Další postup dle SŘ FAČR.

7.

V případě, že některá utkání nebudou sehrána nebo dohrána z vyšší moci,
postupuje se dle SŘ FAČR. Pokud utkání nebude sehráno nebo dojde
k pozdnímu zahájení utkání z viny jednoho ze soupeřů, musí provinivší se
klub zaslat do 48 hodin písemné vyjádření.
Při možném odvolání utkání v termínech sobota /neděle/ v případě
mimořádně nepříznivých klimatických podmínek se postupuje následujícím
způsobem – ověření stavu hrací plochy předsedou STK, případně ověření
stavu hrací plochy jím určenou osobou (člen VV OFS, člen STK nebo člen
jiné odborné komise OFS dle místa bydliště). Následuje konečné rozhodnutí
předsedy STK a v případě odvolání utkání je telefonicky vyrozuměn
pořadatel utkání, soupeř, delegovaní rozhodčí, případně delegát utkání.
V případě odvolání utkání pro nepřiznivé klimatické podmínky již v průběhu
týdne se postupuje podle pokynů v úřední zprávě STK. V ostatních
případech se postupuje podle SŘ FAČR, Pravidel fotbalu a RFS OFS Třebíč.

8.

Hrací dny pro jednotlivé soutěže:
muži, dorost, žáci
přípravky

9.

sobota, neděle
pátek, sobota, neděle

Při odesílání podkladů pro STK mohou kluby využít email
ofstrebic@seznam.cz a pro DK email dk.ofstrebic@seznam.cz
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•

Čl. 4 – Místa utkání

1.

Jednotlivá utkání se hrají na hřištích oddílů, která jsou uvedena v rozlosování
na prvních místech.

2.

Hrát se může pouze na hřištích schválených STK OFS Třebíč. Povrchem
hrací plochy pro přípravky je výhradně přírodní nebo umělá tráva.
Hrací plocha musí odpovídat pravidlům fotbalu, nebo pravidlům fotbalu
malých forem v příslušných kategoriích.

3.

V případě, že oddíl má k soutěžním utkáním dvě hřiště, pak o tom, na které
hrací ploše bude soutěžní utkání sehráno, rozhodne před utkáním pořádající
oddíl. O způsobilosti určené hrací plochy rozhoduje výhradně delegovaný
rozhodčí.

4.

Náležitosti hřišť – hlavních i náhradních :
a)

lavičky kryté zezadu a na střeše pro 12 osob. Sedadla na lavičce mohou
být v řadě za sebou nebo vedle sebe v celkové minimální délce 5 m platí pro všechny soutěže a kategorie. Minimální vzdálenost mezi
lavičkami musí být 1 m.

b)

ohrazení hrací plochy zábradlím nebo jinou zábranou (přenosné
zábradlí, viditelná páska) musí mít každý oddíl hrající mistrovskou
soutěž mužů, dorostu, starších a mladších žáků v těch prostorech, kde
se zdržují diváci. Ohrazení hrací plochy není nutné u hřišť s atletickým
oválem za podmínek, že bude zajištěn zákaz vstupu diváků do těchto
prostor.

c)

na všech hřištích musí být řádně zabezpečen odchod hráčů, rozhodčích
a funkcionářů do kabin (přenosné zábradlí, viditelná páska)

d)

řádně vyznačená hrací plocha a technická zóna, která musí odpovídat
příloze B Pravidel fotbalu

e)

samostatná šatna pro soupeře přístupná nejpozději 45 minut před
začátkem utkání, o velikosti minimálně 20 m²

f)

samostatná šatna pro rozhodčí, dostatečně velká (minimálně 10 m²)
s možností umytí a přístupná nejméně 45 minut před začátkem utkání

g)

sprchy se studenou a teplou vodou

h)

zdravotnické zajištění pro poskytnutí první pomoci /lékárnička, nosítka
apod./

Kontrolu náležitosti hřišť provádí STK, rozhodčí a delegáti svazu.
•

Čl. 5 – Účastníci soutěží

1.

Jednotlivá družstva jsou zařazována podle své výkonnosti a kategorie do
soutěží OFS Třebíč. Toto zařazení je uvedeno v rozlosování soutěží, které
7
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je součástí tohoto Rozpisu. Zařazená družstva musí splňovat podmínky SŘ
FAČR a tohoto Rozpisu.
2.

Každý oddíl, který hraje soutěže OFS Třebíč, uhradí za družstvo mužů
startovné v níže uvedené výši. U mládeže se startovné neplatí.
Soutěž
Okresní přebor
III.třída
IV.třída

•

Klub s mládeží
1.000 Kč
500 Kč
500 Kč

Klub bez mládeže
6.000 Kč
2.500 Kč
1.000 Kč

Čl. 6 – Předpisy

Hraje se podle Pravidel fotbalu (PF), Soutěžního řádu FAČR (SŘ FAČR) a
Rozpisu fotbalových soutěží OFS Třebíč (RFS). Povinností účastníků soutěže je
sledování ÚŘEDNÍ DESKY – součást Portálu,jejímž prostřednictvím je FAČR
oprávněn doručovat svým členům rozhodnutí příslušných orgánů, úřední zprávy
OFS Třebíč a jiná oznámení.

•

Čl. 7 – Působení hráčů ve věkových kategoriích

1.

Věkové kategorie – SŘ mládeže a žen FAČR – hlava I, § 2 :
Kategorie mládeže
mladší přípravka
starší přípravka
mladší žáci
starší žáci
mladší dorost
starší dorost
V mládežnických družstvech jsou oprávněny startovat dívky o jeden rok
starší než mládež zařazena do věkových kategorií.
Věkové kategorie mládeže pro soutěžní ročník 2020/2021:
do věkové kategorie
od 1.1.2012 a mladší
od 1.1.2010 a mladší
od 1.1.2008 a mladší
od 1.1.2006 a mladší
od 1.1.2004 a mladší
od 1.1.2002 a mladší

Kategorie
Mladší přípravka
Starší přípravka
Mladší žáci
Starší žáci
Mladší dorost
Dorost
2.

Přechod ve věkových kategoriích :
Hráči po dosažení věku přecházejí do nejbližší vyšší věkové kategorie vždy
k 1.1. následujícícho roku dle níže uvedeného (po dosažení vyšší věkové
kategorie je hráč oprávněn dohrát rozehraný soutěžní ročník ve
stávající věkové kategorii) :
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věk
8 let
10 let
12 let
14 let
16 let
18 let

z věkové kategorie
mladší přípravka
starší přípravka
mladší žáci
starší žáci
mladší dorost
starší dorost

2020-2021
do věkové kategorie
starší přípravka
mladší žáci
starší žáci
mladší dorost
starší dorost
muži

3.

Hráči mohou vedle jejich věkové kategorie mládeže startovat i v utkání
bezprostředně vyšší věkové kategorie. Nastoupení hráče z vyšší věkové
kategorie v soutěžním utkání nižší kategorie je nepřípustné a bude
považováno za neoprávněné nastoupení. Ustanovení přechozí věty se
vztahuje i na nastoupení hráče staršího za družstvo mladších v jedné věkové
kategorii v případě oddělené soutěže mladších a starších v rámci jedné
věkové kategorie.
Kluby jsou povinny vyžádat si písemný souhlas zákonných zástupců
mládeže s působením ve vyšší věkové kategorii a na požádání jej předložit
řídícímu orgánu soutěže.

4.

Žák může být zařazen do soutěží fotbalu nejdříve v průběhu kalendářního
roku, v němž dovršil 5 let.

5.

V soutěžích starších žáků mohou startovat hráči s vyměnitelnými kolíky.

•

Čl. 8 – Zápis o utkání

1.

Záznamem o průběhu utkání je zápis o utkání. K vyplnění zápisu o utkání
poskytuje organizátor utkání rozhodčímu utkání potřebné vybavení, zejména
výpočetní techniku s internetovým připojením.

2.

Zápis o utkání se pořizuje přímo ve specializované aplikaci elektronického
informačního systému pro zpracování elektronického zápisu o utkání.

3.

Aplikaci pro zpracování elektronického zápisu o utkání je oprávněn
obsluhovat pouze administrátor členského klubu s právy zápisu o utkání a
delegované osoby. Do zápisu o utkání není oprávněna zasahovat žádná
další osoba.

4.

Pokud technické nebo jiné podmínky nedovolují zpracování zápisu o utkání
v elektronickém informačním systému, vyplní se tištěný formulář zápisu o
utkání ručně a do elektronického informačního systému bude převeden
dodatečně organizátorem utkání, který odpovídá za doručení písemného
záznamu o utkání řídícímu orgánu soutěže (SŘ FAČR §9).

5.

Nezpracuje-li klub zápis o utkání v elektronickém informačním systému bez
závažného důvodu, bude řídícím orgánem soutěže potrestán uložením
pořádkové pokuty.
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Příprava zápisu o utkání :
1. Administrátor organizátora utkání s právy pro elektronický zápis o utkání
vyplní v zápise o utkání nejpozději 15 minut před úředně stanoveným
začátkem utkání :
a) jméno, příjmení a ID hlavního pořadatele utkání
b) jméno, příjmení a ID vedoucího družstva
c) jméno, příjmení a ID trenéra družstva (je-li přítomen)
d) jméno, příjmení a ID asistenta trenéra č. 1 družstva (je-li přítomen)
e) jméno, příjmení a ID asistenta trenéra č. 2 družstva (je-li přítomen)
f) jméno, příjmení a ID trenéra brankářů družstva (je-li přítomen)
g
jméno, příjmení a ID lékaře/zdravotníka družstva (je-li přítomen)
h) jméno, příjmení a ID maséra družstva (je-li přítomen)
i)
sestavu, čísla hráčů a jejich ID
j)
z hráčů v základní sestavě kapitána družstva
2. Stejný postup provede administrátor hostujícího družstva dle bodu 1.
3. Rozhodčí utkání nejdříve 15 minut před úředně stanoveným začátkem
utkání zkontroluje údaje vyplněné administrátory klubů v zápise o utkání
a na základě sdělení vedoucích družstev opraví případné nedostatky
v zápise o utkání. Před odchodem na hrací plochu je rozhodčí povinen
uložit případné provedené změny v zápise o utkání a odhlásit se
z elektronického informačního systému.
Další postup dle SŘ FAČR (zvláštní část), hlava II, § 55 – 60, hlava III § 61.

•

Čl. 9 – Podmínky účasti

1.

Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své
náklady informaci o své zdravotní způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráčů
mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce.
Hráč proto musí 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 mladšího 18 let podepíše takové prohlášení jeho zákonný
zástupce.
Prohlášení musí být opatřeno datem a nesmí být starší 1 rok. Kluby jsou
povinny mít k dispozici prohlášení všech svých hráčů.

2.

Všichni hráči musí být řádně zaregistrováni.

3.

V soutěžích OFS Třebíč je pro soutěžní ročník 2020/2021 povolen start
sdružených družstev (družstva musí splňovat náležitosti dle SŘ FAČRPŘÍLOHA 2 ,Modifikace SŘ, § 9).

4.

Každé družstvo musí mít na utkání vedoucího družstva (povinnosti SŘ FAČR
§ 30). Vedoucí družstva je povinnen mít k dispozici aktuální listinu hráčů.
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5.

V mistrovských soutěžích OFS Třebíč je možno ve všech mládežnických
soutěžích (kromě kategorie starší dorost) provádět tzv. „opakované střídání“
hráčů.
V průběhu utkání je možno libovolně v přerušené hře zapojovat do hry
všechny hráče uvedené v Zápise o utkání (nejvýše 18 hráčů). Přitom musí
být dodržen maximální povolený počet hráčů na hřišti. Výměna hráčů musí
být oznámena HR předem (s výjimkou zranění hráče) a při příštím přerušení
hry se provede co nejrychleji, aby nedocházelo ke ztrátám hracího
času.Rozhodčí nezaznamenává výměny hráčů do zápisu o utkání.
V posledních deseti minutách již nelze provádět opakované střídání , kdy lze
střídat pouze standardním způsobem, nejvýše však 2 hráče.
Procedura střídání – viz Pravidla fotbalu (Pravidlo 3-Hráči).
Rozhodčí nemá za povinnost taxativně nastavit 30 sekund za každou
provedenou výměnu, posoudí však, kolik času bylo promarněno těmito
výměnami a dobu hry nastaví individuálně.

6.

V soutěžních utkáních mohou hráči nastoupit do utkání s libovolnými čísly
od 2 do 99. Brankáři mohou v základní sestavě nastoupit s číslem 1 nebo 12
až 99. Brankář musí být vždy uveden na prvním místě a v Zápise o utkání
musí být označen písmenem B. Čísla na dresech musí souhlasit s čísly
uvedenými u jejich jmen v Zápise o utkání.

7.

V soutěžním utkání může v družstvu nastoupit 5 hráčů, kteří jsou občany
cizího státu. Netýká se soutěží přípravek, kde neplatí žádné omezení.

8.

Počty střídaných hráčů v utkání :
soutěže dospělých
5 hráčů
střídání v soutěži dospělých dle SŘ FAČR-Modifikace §5
soutěž dorostu
5 hráčů
soutěže mladšího dorostu, žáků
opakované střídání
a přípravek

•

Čl. 10 – Soupisky

1.

Soupiska družstva je doklad, který určuje příslušnost hráčů k družstvu
členského klubu.

2.

Na soupisku družstva lze zařadit pouze hráče z centrální evidence členství
členského klubu dle příslušné věkové kategorie.

3.

Soupisku družstva je oprávněn vyplnit pouze administrátor členského klubu
na předepsaném formuláři v elektronickém informačním systému. Na
soupisce družstva je povinen uvést nejméně 11 hráčů (případně alespoň ten
počet hráčů, v jakém se soutěž hraje) kteří spadají do příslušné věkové
kategorie. Jeden hráč může být uveden na jedné soupisce.

4.

Soupiska družstva se vyhotovuje vždy k jednotlivé části soutěžního ročníku,
a to vždy nejpozději 3 dny před zahájením jednotlivé části soutěže.
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5.

Změny v soupisce družstva je administrátor členského klubu oprávněn
provádět pouze před začátkem jednotlivé části soutěžního ročníku.
V průběhu příslušné části soutěžního ročníku je administrátor členského
klubu oprávněn po schválení řídícím orgánem soutěže provádět změny
v soupisce družstva pouze v případě, že dojde k přestupu či hostování hráče
ze soupisky družstva nebo k doloženému dlouhodobému zranění hráče ze
soupisky družstva.

6.

Členské kluby, které mají v jedné věkové kategorii pouze jedno družstvo
přihlášené do soutěže, soupisku tohoto družstva
v elektronickém
informačním systému nevyplňují.

7.

Členské kluby, které mají v jedné věkové kategorii více družstev
přihlášených do různých soutěží, nepředkládají soupisku družstva
přihlášeného do nejnižší soutěže.

8.

Ze soupisek družstev členského klubu vyšší soutěže jsou oprávněni startovat
v jednom soutěžním utkání nižší soutěže pouze dva hráči.

9.

Hráč uvedený na soupisce družstva nižší soutěže je oprávněn startovat za
družstvo vyšší soutěže. Hráč neuvedený na žádné soupisce družstva
členského klubu je oprávněn startovat za všechna družstva členského klubu.

10. Hráč uvedený na soupisce musí nastoupit nejméně VE DVOU UTKÁNÍCH a
vždy minimálně POLOČAS za družstvo, na jehož soupisce je uveden.

•

Čl. 11 – Hrací doba
Muži
Dorost
Mladší dorost
Starší žáci
Mladší žáci
Starší přípravka 5+1
Mladší přípravka 4+1

2 x 45 minut
2 x 45 minut
2 x 40 minut
2 x 35 minut
2 x 30 minut
2 x 18 minut
2 x 15 minut
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Čl. 12 – Povinnosti pořadatele utkání

Práva a povinnosti členů FAČR – viz SŘ FAČR, hlava II, § 29-42 a SŘ FAČR
– zvláštní část (Práva a povinnosti členů FAČR se zvláštními právy a
povinnostmi před zahájením utkání).
1.

Hlavní pořadatel musí být při všech mistrovských utkáních soutěží OFS
Třebíč oblečen do vesty s označením „HLAVNÍ POŘADATEL“. Neplnění
tohoto nařízení bude řešeno pořádkovou pokutou.
Počet pořadatelů v soutěžích OFS Třebíč:
Muži
5 pořadatelů
Dorost
3 pořadatele
Žáci, přípravka
2 pořadatele

2.

Organizátor utkání zabezpečí, že v areálu stadionu nebudou prodávány
a distribuovány nápoje ve skle.

3.

Organizátor utkání musí mít k dispozici formulář zápisu o utkání, píšťalku,
červenou a žlutou kartu, hodinky, minci na losování a praporky pro asistenty
rozhodčího. Musí poskytnout za účelem vyplnění zápisu o utkání nejpozději
45 minut před plánovaným začátkem utkání soutěžního utkání výpočetní
techniku s připojením k internetu v kabině rozhodčích. Ve stejné době zajistí
pro soupeře, rozhodčí (delegáty) čisté, dostatečně velké, uzamykatelné
šatny, které jsou vybaveny věšáky a umožnit jim řádně se umýt.

4.

Pro hostující hráče v počtu 23 osob a rozhodčí či delegáta svazu je pořádající
oddíl povinen zajistit v poločasové přestávce občerstvení odpovídající
hygienickým předpisům.

5.

Pořádající oddíl je povinen převzít odpovědnost za bezpečnost dopravního
prostředku rozhodčích utkání a delegáta svazu, rozhodčí a delegát musí
splnit podmínku předání vozidla hlavnímu pořadateli - a to ihned po svém
příjezdu k utkání. Pořadatel utkání je povinen vymezit místo pro parkování
vozidla.

6.

Funkcionáři na lavičkách musí být řádně označeni výrazným a
nezaměnitelným způsobem. V technické zóně je zákaz kouření a požívání
alkoholických nápojů.

7.

Organizátor utkání je povinen v soutěžních utkáních dospělých zajistit
pořadatele u laviček pro hráče družstev, který v závěru 1. a 2. poločasu dle
pokynů rozhodčích oznámí pomocí čísel minimální nastavení doby hry. Dále
oznamuje střídání hráčů obou družstev.

8.

Stanovuje se povinnost vypínání ukazatele času na světelné tabuli po
vypršení řádné hrací doby (45´ a 90´).

9.

Každý klub musí mít organizační řád pořadatelské služby, který je nezbytný
pro organizování utkání, k zajištění bezpečnosti diváků a ochrany hráčů,
rozhodčích a delegátů. Organizační řád musí schválit STK a pořadatel ho
musí předložit na požádání delegáta, rozhodčího nebo kontrolního orgánu.
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10. V souladu se zákonem č. 274/2008 Sb. musí být ve fotbalovém areálu
zveřejněn Návštěvní řád, ve kterém jsou stanovena pravidla pro vstup
a chování návštěvníků i osob vykonávající pořadatelskou službu.
11. Organizátor utkání zajístí zdravotní službu s potřebným vybavením pro první
pomoc.

•

Čl. 13 – Hodnocení výsledků
řídí se ustanovením SŘ FAČR, hlava II, § 14

•

Čl. 14 – Protesty
řídí se ustanovením SŘ FAČR, hlava III, § 62 – viz Procesní řád .
Upozornění:
V případě podání protestu z jiných důvodů než uvedených dle ustanovení
Procesního řádu bude jako nedůvodný zamítnut s důsledky propadnutí
poplatku ve prospěch řídícího orgánu soutěže.

•

Čl. 15 – Doprava k utkání

STK projedná neúmyslný opožděný nástup družstva k utkání nebo jeho
nedostavení se vůbec :
a) dodrží-li družstvo ostatní ustanovení SŘ FAČR
b) předloží-li družstvo potvrzení orgánu Policie nebo Obecního úřadu a
řádné potvrzení provozovatele vozidla o poruše během cesty. Samotné
potvrzení provozovatele dopravy STK neuzná.
c) pouze oddíl, který se nedostavil k soutěžnímu utkání, je povinen zaslat
na STK do 48 hodin zprávu s odůvodněním, proč se k utkání nedostavil

•

Čl. 16 – Nemistrovské soutěže a přátelská utkání

Řídí se ustanovením SŘ FAČR hlava II, § 43. Nesmí být narušeny termíny
mistrovských utkání.
•

Čl. 17 – Organizace mistrovských soutěží
(postupy a sestupy)

Postupy a sestupy z jednotlivých soutěží se řídí ustanovením SŘ FAČR hlava II,
§ 19-21 a RFS OFS Třebíč.
Další opatření k postupu a sestupu :
1.

2.

Pokud bude družstvo ze soutěže vyloučeno, nebo ze soutěže vystoupí (SŘ
FAČR), případně do stejné soutěže sestoupí jeho A družstvo, považuje se
toto družstvo za prvé sestupující.
V případě, že družstva v různých skupinách stejné soutěže obsadí
sestupová místa, budou sestupující určeni podle SŘ FAČR.
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V případě, že postupující klub neprojeví zájem o postup (postupující dle SŘ
FAČR §19-21) může dojít v jednotlivých soutěžích k navýšení počtu
sestupujících popřípadě snížení počtu sestupujících tak, aby soutěže pro
soutěžní ročník 2021/2022 splňovaly počet dle postupových a sestupových
tabulek – NOVÝ STAV.

Postupové a sestupové tabulky :
Soutěže mužů
OKRESNÍ PŘEBOR
Varianta číslo
Stávající počet
Sestup z I.B
Postup do I.B
Postup ze III.třídy
Sestup do III.třídy
Nový stav

1
14
0
-1
2
-1
14

2
14
1
-1
1
-1
14

3
14
2
-1
1
-2
14

4
14
3
-1
1
-3
14

2
14
1
-1
2
-2
14

3
14
2
-1
2
-3
14

4
14
3
-1
2
-4
14

III.TŘÍDA
Varianta číslo
Stávající počet
Sestup z OP
Postup do OP
Postup ze IV.třídy
Sestup do IV.třídy
Nový stav

1
14
1
-2
2
-1
14

4.

V soutěžním ročníku 2020/2021 se hraje společný Okresní přebor dorostu
Třebíč-Jihlava.Právo postupu do I.třídy soutěží KFS Vysočina má vítěz
okresního přeboru.

•

Čl. 18 – Tituly a ceny

1.

Vítězné družstvo v Okresním přeboru mužů, dorostu, mladšího dorostu,
starších žáků a mladších žáků získává titul „Přeborník OFS Třebíč“, pohár a
diplom.
Vítězná družstva soutěží III.třídy a IV.tříd, získávají pohár a diplom.
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Čl. 19 – Další opatření k řízení soutěží
Domácí družstvo musí k utkání nastoupit v dresech odlišné barvy včetně
brankářů.

•

Čl. 20 – Rozhodčí

1.

Rozhodčí deleguje k jednotlivým utkáním KR OFS Třebíč v souladu
s elektronickým informačním systémem. Vždy platí poslední delegace.

2.

Asistenti rozhodčího, pokud se prokáží platným průkazem oddílového
rozhodčího, mají v případě neobsazení utkání kvalifikovanými rozhodčími
přednost před oddílovými rozhodčími „laiky“. Toto jsou povinni respektovat
jak delegovaní rozhodčí, tak i funkcionáři obou klubů.

3.

Delegovaný rozhodčí je povinen se dostavit k utkání nejpozději 60 min. před
stanoveným začátkem. Další práva a povinnosti dle SŘ FAČR,zvláštní část,
hlava I, § 51, hlava II, § 57,58,60, hlava III, § 61.

4.

Rozhodčí jsou povinni zaznamenat do zápisu o utkání všechny předepsané
náležitosti, vyplývající z předpisů FAČR pro elektronické vyplňování zápisů
o utkání.

5.

Rozhodčí jsou povinni řídit jednotlivá utkání v souladu s aktuálním zněním
Pravidel fotbalu a dalšími normami obsaženými v předpisech FAČR.

6.

Rozhodčí jsou povinni řídit jednotlivá utkání v souladu s aktuálním zněním
Pravidel fotbalu a dalšími normami obsaženými v Souboru předpisů FAČR.
Základní normy jsou uvedeny na www.fotbal.cz.

7.

Rozhodčí jsou povinni oznámit určenému pořadateli před uplynutím řádné
hrací doby v 1. a 2. poločase dobu, o kterou nastaví dobu hry. Příslušný
pořadatel zvednutím tabulky takto oznámenou dobu nastavení hry zveřejní.

8.

Oddíly mají možnost vyjádřit se písemně k výkonu rozhodčího přímo ke KR
OFS Třebíč. Vyjádření je možno doložit videozáznamem.

9.

Všichni rozhodčí jsou povinni mít k dispozici k řízení utkání dva dresy různé
barvy.

•

Čl. 21 – Delegáti a dohlížecí orgány

1.

Delegovaný delegát je povinen se dostavit k utkání nejpozději 60 min. před
stanoveným začátkem a představit se pořadateli utkání a rozhodčím. Na
vyžádání je povinen prokázat svou totožnost průkazem delegáta.

2.

Delegát se řídí SŘ FAČR,zvláštní část, hlava I, § 52.

3.
.

Delegátům náleží odměna dle sazebníku FAČR.
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Čl. 22 – Kvalifikace trenérů

V zájmu zachování odpovídající úrovně tréninkového procesu a kvality soutěží
musí každé družstvo soutěže mít trenéra s odpovídající trenérskou kvalifikací.

III. JINÁ OPATŘENÍ
K ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ
•

Čl. 23 – Předzápasová porada

1.

Porada se koná nejpozději 20 minut před zahájením utkání mužů. Na poradě
musí být přítomni delegát svazu (je-li na utkání přítomen), delegovaní
rozhodčí a asistenti, hlavní pořadatel, vedoucí obou družstev.

2.

Poradu zahájí delegát svazu, kterou poté řídí hlavní rozhodčí. V případě, že
není na utkání přítomen delegát, poradu zahájí hlavní rozhodčí utkání,
projedná tyto záležitosti:
a)
seznámí s výsledkem kontroly hrací plochy, laviček náhradníků,
technické zóny
b)
barevné rozlišení dresů družstev včetně brankáře
c)
určení místa pro rozcvičování náhradníků
d)
zajištění tabule na střídání, nosítek
e)
zajištění kontaktu rozhodčích a delegáta svazu s hlavním pořadatelem
utkání.

•

Čl. 24 – Reprezentace okresu

Povinností každého oddílu, který pracuje s žáky a přípravkou, je dodávat hráče
do výběrů OFS Třebíč. Pokud nominovaný hráč nebude uvolněn mateřským
oddílem k reprezentaci v okresním výběru, bude hráči automaticky pozastavena
činnost na následující soutěžní utkání. Fotbalové kluby jsou povinny uvolňovat
své hráče pro účely reprezentace ve výběrech OFS dle SŘ FAČR. V případě
neplnění této povinnosti (bez řádné omluvy nominovaného hráče, např. doložena
lékařská zpráva) se klub vystavuje finančnímu postihu.
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SOUTĚŽ SLUŠNOSTI
Vyhlášení pravidel soutěže „Slušnosti“ pro družstva soutěží
dospělých :
V soutěžním ročníku 2020/2021 bude STK OFS Třebíč sledovat a
vyhodnocovat u všech družstev a soutěží dospělých soutěž slušnosti.
Kritéria pro hodnocení :
- 5 bodů (kontumace utkání z důvodů porušení předpisů
družstvem)
- 4 body (udělení červené karty hráči nebo funkcionáři
družstva)
- 3 body (disciplinární provinění funkcionáře družstva)
- 3 body (disciplinární provinění diváků)
- 1 bod (udělení žluté karty hráči družstva)
Po skončení soutěžního ročníku STK provede vyhodnocení, družstva
s nejmenším počtem bodů v každé soutěži dospělých budou vítězi
soutěže slušnosti za příslušný soutěžní ročník (při shodnosti bodů
rozhoduje menší počet obdržených ČK, při stejném počtu případně počet
obdržených ŽK). Vítězové soutěže slušnosti (4 družstva – Okresní přebor
přebor, III.třída, IV.třída skupina A a IV.třída skupina B) obdrží na
losovacím aktivu věcné ceny.

CENA FAIR PLAY
OFS Třebíč cenou FAIR PLAY oceňuje činy v duchu čestného a sportovního
jednání.
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IV. NÁLEŽITOSTI
DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ
•

Čl. 25 – Působnost disciplinární komise

1.

Disciplinární komise (dále jen DK) projednává všechna disciplinární
provinění hráčů, trenérů, funkcionářů a fotbalových oddílů startujících
v soutěžích řízených VV OFS Třebíč. V souladu s DŘ projednává DK
i disciplinární provinění rozhodčích a delegátů svazu zařazených na
nominačních listinách soutěží OFS Třebíč.

2.

Pravomoc DK OFS Třebíč se v průběhu soutěžního ročníku 2020/2021
vztahuje na všechny účastníky soutěží, a to i na vítěze okresního přeboru a
to až do termínu 30. června 2021.

•

Čl. 26 – Povinnosti vedoucího družstva

1.

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.

2.

Členský klub je oprávněn podat protest za podmínek stanovených
Procesním řádem.

3.

Vedoucí mužstva 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
delegát svazu nebo rozhodčí utkání podle pravidla 12 Pravidel fotbalu.

•

Čl. 27 – Základní povinnosti oddílu

1.

Za každý projednaný případ se stanovuje poplatek za projednání :

v disciplinárním řízení

Kategorie

Výše poplatku za
projednání

Výše poplatku za
podání odvolání

Poplatek
za odůvodnění
rozhodnutí

muži
mládež

150 Kč
100 Kč

1.500 Kč
1.000 Kč

800 Kč
500 Kč
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2.

Podle § 90 DŘ FAČR účastník řízení je vždy oprávněn se v rozsahu
osobního vyjádření k věci zúčastnit zasedání disciplinárního orgánu nebo
může své vyjádření učinit i písemně; byla-li podezřelému předběžně
zakázána činnost dle ustanovení § 86 disciplinárního řádu má se za to, že
disciplinární přečin bude projednán na nejbližším zasedání příslušného
disciplinárního orgánu. V případě účasti na zasedání DK musí účastník řízení
tuto skutečnost nahlásit na sekretariát OFS do středy 15.00 hod. Nedostavíli se účastník bez řádné a důvodné omluvy na zasedání disciplinárního
orgánu, může být věc projednána a rozhodnuta bez jeho účasti. Účastník
je povinen se zasedání disciplinárního orgánu zúčastnit pouze tehdy, byl-li
výslovně disciplinárním orgánem na toto zasedání předvolán. V případě, že
je předvolávaná 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.

3.

Podle § 92 DŘ je předběžně zakázaná činnost:
Byl-li hráč vyloučen podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu a rozhodčí toto
jednání zapsal do zápisu o utkání, má tento hráč od okamžiku vyloučení
předběžný zákaz závodní činnosti. Předběžně zakázanou činnost má také
hráč, který měl být podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu vyloučen a rozhodčí
toto jednání zapsal do zápisu o utkání na pokyn delegáta, člen realizačního
týmu, který se dopustil jednání, za které by jako hráč měl být podle pravidla
č. 12 Pravidel fotbalu vyloučen a rozhodčí toto jednání zapsal do zápisu o
utkání. K předběžnému zákazu činnosti dochází okamžikem zapsání do
zápisu o utkání. Předběžný zákaz činnosti trvá do právní moci rozhodnutí ve
věci samé, pokud disciplinární orgán nerozhodne o jeho zrušení.
Disciplinární orgán může ve výjimečných případech rozhodnutím zrušit
předběžný zákaz závodní činnosti, pokud má závažné pochybnosti o
správnosti postupu vedoucího k vyloučení hráče.

4.

Při nedohraném utkání z jakýchkoliv důvodů, vyjma nedohrání z vyšší moci,
při inzultaci rozhodčích, delegáta svazu, hráčů, funkcionářů, případně
výtržnosti diváků v areálu stadionu nebo mimo stadion při odchodu
rozhodčích, je povinností obou fotbalových oddílů předmětné okolnosti sdělit
písemně do 48 hodin po skončení utkání DK, která toto bude projednávat na
svém nejbližším zasedání. V uvedených případech je povinností aktérů
utkání, tj. vedoucích a kapitánů obou družstev, hlavního pořadatele,
odpovědných zástupců fotbalových oddílů, rozhodčích a delegáta, se
dostavit na jednání DK v úřední den, tj. ve čtvrtek v 15.00 hodin do sídla
sekretariátu OFS Třebíč. Za nesplnění kterékoliv z výše uvedených
povinností budou oddíly postihovány podle DŘ peněžitým plněním a případ
bude projednán bez jejich účasti. V případě neomluvené účasti rozhodčích
nebo delegáta svazu, budou tito předáni k dalšímu šetření příslušné odborné
komisi.
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5.

Trest zastavení závodní činnosti se hráčům v působnosti OFS Třebíč ukládá
na počet soutěžních utkání (nesmí převyšovat 12 utkání). Při aplikaci
příkladového sazebníku se má za to, že trest zastavení závodní činnosti na
jeden týden se rovná trestu na jedno soutěžní utkání. Při uložení trestu na
počet soutěžních utkání hráč nestartuje v mistrovských utkáních, může však
startovat v době trestu ve všech přátelských utkáních. Může-li hráč startovat
za více družstev jednoho oddílu, nesmí po dobu trestu na počet soutěžních
utkání startovat za žádné družstvo v mistrovských utkáních. Dobou trestu se
rozumí stanovený počet soutěžních utkání v soutěži, ve které byl uložen
trest, popřípadě v soutěži, do které hráč přestoupil, nebo přešel na hostování
v době výkonu disciplinárního trestu. Při ukládání trestů žákům a
dorostencům může DK v období, kdy dochází k přechodu hráčů do vyšší
věkové kategorie, uložit trest na časové období. Hráč, jemuž byl uložen
zákaz závodní činnosti na časové období, nesmí po dobu trvání výkonu
disciplinárního trestu startovat v žádném fotbalovém utkání.

6.

Účastníci jednání v DK jsou povinni prokázat svou totožnost, a to občanským
průkazem, řidičským průkazem či pasem.

7.

Oddíly, hráči, funkcionáři, rozhodčí a delegáti budou informováni o
disciplinárním opatření bez zbytečného odkladu po jeho vydání a to
doručením dle § 74 tohoto řádu (prostřednictvím Úřední desky, kdy se
považuje za doručenou dnem následujícím po dni uveřejnění). Při uložení
nepodmíněného trestu je oddíl zodpovědný za to, že hráč v době trestu
nebude nominován k soutěžnímu utkání za žádné družstvo.

8.

Při podání odvolání proti rozhodnutí DK se postupuje podle Dílu 4, § 103 až
§ 107 DŘ FAČR.

9.

Při žádostech o změně trestu se postupuje podle Dílu 5, § 39 - 41 DŘ FAČR.

10. Evidence a poplatky za ŽK v soutěžním ročníku 2020/2021 dle DŘ FAČR §
47 odstavec 4.
KATEGORIE
Muži
Dorost
Žáci

4 ŽK
200
200
200

8 ŽK
400
400
400

12 ŽK
600
600
600

16 ŽK
800
800
800

20 ŽK
1000
1000
1000

K uděleným trestům budou připočteny poplatky za projednání dle DŘ FAČR
– Příloha 1 § 2.
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V. HOSPODÁŘSKÉ
NÁLEŽITOSTI
•

Čl. 28 – Mistrovské soutěže

1.

Mistrovská utkání hrají družstva na své vlastní náklady.

2.

Pokud mistrovské utkání nebude sehráno a družstva se nedohodnou
o finančním vyrovnání, platí následující:
Nenastoupí-li jeden ze soupeřů k mistrovskému utkání a neprokáže-li
objektivní důvody k nenastoupení, uhradí soupeři paušální náhradu na
úhradu vzniklých nákladů ve výši 5.000 Kč u dospělých, 2.500 Kč u mládeže
(dorost,žáci) a 500 Kč u přípravek.
Poskytování náhrad při nesehrání soutěžního utkání se řídí tímto postupem:
Při nesehrání utkání z důvodu nezpůsobilého terénu uhradí pořádající oddíl
hostujícímu družstvu polovinu cestovného na utkání v náhradním termínu,
které se vypočítá vynásobením vzdálenosti sídel obou oddílů udané
v kilometrech paušální částkou 20 Kč za kilometr. Počet km se bere jen za
jednu cestu.

3.

V ostatních případech a při sporech oddílů
rozhoduje řídící orgán soutěží.

4.

Odhlásí-li oddíl družstvo ze soutěže v období po rozlosování, vystoupí-li
nebo bylo-li vyloučeno z řádně rozehrané soutěže, musí uhradit řídícímu
orgánu pořádkovou pokutu:
Muži
Dorost
Žáci
Přípravka

o

náhradách cestovného

20.000 Kč
10.000 Kč
6.000 Kč
4.000 Kč

Náhradu jízdného za již odehraná mistrovská utkání uplatní příslušný klub na
odstoupivším klubu dle bodu 2 tohoto článku (5.000 Kč u dospělých, 2.500
Kč u mládeže).
5. Poplatky dle RFS čl. 3 – termíny utkání :
Změna utkání přípravek
Změna utkání (termín, začátek, místo)
Změna utkání méně než 17 dnů
Změna utkání méně než 10 dnů
Změna – RFS čl. 3/3
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6. Pořádková pokuta :
Nedodání hráče do žákovského výběru OFS,
neomluvená neúčast hráče
Distribuce nápojů ve skle
Nezabezpečení uzamykatelných šaten,
v chladných dnech vytápěné šatny,
umytí v teplé vodě
Nedostavení se k utkání přípravek
Nedostatečná pořadatelská služba

200 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
do výše
1.000 Kč

7. Pořádkové pokuty dle čl. 10 soupisky – nedodržení odstavce 10 :
za 1 hráče
dále za každého dalšího hráče ze soupisky

500 Kč
500 Kč

8. Přestupky proti ustanovení SŘ FAČR, Rozpisu soutěží a ostatním platným
fotbalovým normám a nařízením řídících orgánů soutěží budou trestány do
výše 10.000 Kč (SŘ FAČR, hlava I., § 7/3d).

•

Čl. 29 – Vstupné a vstupenky

Výši vstupného i ceny zlevněných a permanentních vstupenek stanoví pořádající
oddíl, který je povinen vyvěsit přehled o cenách na vhodném místě u pokladny.
•

Čl. 30 – Ceny

Při soutěžích lze poskytovat hmotné i finanční ceny. Formu a výši ceny stanoví
pořádající soutěže.
•

Čl. 31 – Rozhodčí a delegáti – odměny

1.

Odměňování a náhrady rozhodčím a delegátům upravují pokyny vydané
FAČR, které se vztahují na rozhodčí (s licencí A až M) a delegáty
v působnosti FAČR.

2.

Podle těchto pokynů náleží finanční náhrada rozhodčím a delegátům, kteří
jsou řádně delegováni komisí FAČR. Náhrada přísluší také rozhodčímu
(rozhodčím), kteří nejsou k utkání delegováni, ale v případě nedostavení se
delegovaného rozhodčího (rozhodčích), utkání řídí. Musí však mít platnou
licenci .

3.

Náhradami se rozumí cestovní výdaje, kterými jsou jízdné.

4.

Pokud není utkání sehráno, náleží rozhodčímu a delegátovi cestovné.

5.

Rozhodčí a delegáti jsou za řízení utkání odměňováni podle sazebníku, který
je uveden v příloze.
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6.

Jestliže se v průběhu hry rozhodčí nebo asistent zraní nebo onemocní a dále
není schopen utkání řídit a jeho funkci převezme jiný kvalifikovaný rozhodčí,
vyplatí se oběma rozhodčím alikvotní část příslušné odměny. Rozhodující
pro určení alikvotní části bude v Zápisu o utkání uvedená minuta doby hry,
ve které došlo k převzetí funkce rozhodčího nebo asistenta.

7.

Je-li utkání po jeho zahájení předčasně ukončeno z jakýchkoli důvodů,
přísluší rozhodčímu odměna v plné výši stanovená tímto předpisem.

8.

Příslušné odměny se nevyplácí v hotovosti,ale budou zaslány na účty
rozhodčím v souladu s novým elektronickým systémem FAČR.
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VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Tento Rozpis je nedílnou součástí SŘ FAČR platného pro soutěžní ročník
2020/2021. VV Okresního fotbalového svazu Třebíč si vyhrazuje právo
provádět v průběhu soutěží příslušná opatření zajišťující regulérní průběh
soutěží.

2.

Všichni účastníci soutěží, rozhodčí i delegáti jsou povinni řídit se všemi
platnými předpisy FAČR a dále případnou modifikací předpisů, které jsou
v kompetenci OFS.

3.

Všechna mimořádná opatření, doplňky a změny vydané FAČR nebo opatření
a změny přijaté VV OFS Třebíč budou průběžně zveřejněny v úředních
zprávách (Úřední deska) na internetových stránkách www.fotbal.cz

Josef Vrzáček v.r.
předseda STK OFS Třebíč

Radek Zima v.r.
předseda OFS Třebíč
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ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽÍ
SR 2020/2021
ÚČASTNÍCI SOUTĚŽÍ
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OKRESNÍ PŘEBOR - MUŽI
Los.číslo

Název družstva

Hrací den

1.

STUDENEC

NE-ÚZ

2.

MYSLIBOŘICE

NE-ÚZ

3.

CHLÍSTOV

NE-ÚZ

4.

NOVÉ SYROVICE

5.

VÝČAPY

6.

BLATNICE

NE-ÚZ

7.

TŘEBELOVICE

NE-ÚZ

8.

HARTVÍKOVICE

SO-ÚZ

9.

LIPNÍK

NE-ÚZ

10.

NÁMĚŠŤ-VÍCENICE B

SO-ÚZ

11.

ROKYTNICE

12.

HORNÍ ÚJEZD

NE-ÚZ

13.

KONĚŠÍN

NE-ÚZ

14.

VLADISLAV

NE-ÚZ

Hřiště

NE 14.00 hod.
HLÁŠENKY

HLÁŠENKY

Poznámka :
ÚZ – úřední začátek mužů
NH – náhradní hřiště
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III.TŘÍDA - MUŽI
Los.číslo

Název družstva

Hrací den

Hřiště

1.

ŠEBKOVICE B

SO-ÚZ

2.

HROTOVICE

NE-ÚZ

3.

RADOTICE

NE-ÚZ

4.

OKŘÍŠKY B

HLÁŠENKY

5.

M.BUDĚJOVICE B

SO-ÚZ

6.

TŘEBENICE

SO-ÚZ

7.

PŘEDÍN

HLÁŠENKY

8.

RAPOTICE B

HLÁŠENKY

9.

OPATOV

NE-ÚZ

10.

ČÁSLAVICE

SO-ÚZ

11.

PYŠEL

NE-ÚZ

12.

KOUTY B

SO-ÚZ

NH: Svatoslav

13.

JEMNICKO B

NE-ÚZ

14.

ROUCHOVANY

NE-ÚZ

Vratěnín
NH: Jemnice

Poznámka :
ÚZ – úřední začátek mužů
NH – náhradní hřiště
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IV.TŘÍDA , skupina A - MUŽI
Los.číslo

Název družstva

Hrací den

1.

RADKOVICE

2.

DUKOVANY B

3.

SLAVICE

NE-ÚZ

4.

BUDIŠOV-NÁRAMEČ B

NE-ÚZ

5.

KRALICE

6.

FŠ TŘEBÍČ B

NE-ÚZ

7.

MOHELNO

NE-ÚZ

8.

OCMANICE

NE 10.15 hod.

9.

HODOV

NE-ÚZ

10.

VALEČ B

NE-ÚZ

11.

BŘEZNÍK

NE-ÚZ

12.

VOLNÝ LOS

---

Hřiště

SO-ÚZ
HLÁŠENKY

NE 10.00 hod.

13.

VOLNÝ LOS
TŘEBENICE B

NE-ÚZ

14.

SMRK

NE-ÚZ

Poznámka :
ÚZ – úřední začátek mužů
NH – náhradní hřiště
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Nárameč
NH: Budišov
Trnava
NH: Vícenice
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IV.TŘÍDA , skupina B - MUŽI
Los.číslo

Název družstva

Hrací den

1.

DOMAMIL

NE-ÚZ

2.

LITOHOŘ

NE 10.15 hod.

3.

VALEČ

4.

JAKUBOV

5.

ŠTĚMĚCHY

NE-ÚZ

6.

STAŘEČ B

SO-ÚZ

7.

PODHORÁCKO

SO-ÚZ

8.

POLICE

NE-ÚZ

9.

HERALTICE

NE-ÚZ

10.

ŽELETAVA B

SO-ÚZ

11.

PŘIBYSLAVICE B

SO-ÚZ

12.

BLATNICE B

Hřiště

NE-ÚZ
NE 15.00 hod.

HLÁŠENKY

Poznámka :
ÚZ – úřední začátek mužů
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OKRESNÍ PŘEBOR – DOROST
Los.číslo

Název družstva

Hrací den

Hřiště
Oslavany
NH: Rapotice
Stonařov
NH: Brtnice

1.

RAPOTICE/OSLAVANY

HLÁŠENKY

2.

BRTNICE/STONAŘOV

SO 13.00 hod.

3.

JAROMĚŘICE/RADKOVICE

4.

LIPNÍK/VALEČ B

5.

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

6.

TŘEBELOVICE/JEMNICKO

SO ÚZM
HLÁŠENKY

Poznámka :
ÚZM – úřední začátek mužů
NH – náhradní hřiště
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SO 3 hod. před
ÚZM
SO-ÚZM

NH: Valeč

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE OFS TŘEBÍČ

2020-2021

OKRESNÍ PŘEBOR – MLADŠÍ DOROST
Los.číslo

Název družstva

Hrací den

Hřiště

NE 2,5 hod. před
ÚZM
NE 10.00 hod.

NH: Svatoslav

1.

PAVLOV

2.

KOUTY

3.

NOVÉ SYROVICE

NE 11.30 hod.

4.

OKŘÍŠKY/STAŘEČ

NE 10.00 hod.

5.

VÝČAPY/ŠEBKOVICE

NE 10.00 hod.

6.

DOLNÍ HEŘMANICE

NE 14.00 hod.

7.

HFK TŘEBÍČ

8.

LIPNÍK/VALEČ

Stařeč

NH: Tasov

HLÁŠENKY
HLÁŠENKY

Poznámka :
NH – náhradní hřiště
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NH: Valeč, Blatnice

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE OFS TŘEBÍČ

2020-2021

OKRESNÍ PŘEBOR – STARŠÍ ŽÁCI 7+1
Los.číslo

Název družstva

Hrací den

1.

HROTOVICE

2.

VALEČ/LIPNÍK

3.

HFK TŘEBÍČ/NÁMĚŠŤ B

4.

BUDIŠOV-NÁRAMEČ

5.

JEMNICKO

6.

8.

PODHORÁCKO/DOMAM
IL
BLATNICE/M.BUDĚJOV
ICE
RUDÍKOV

9.

BŘEZNÍK

10.

NOVÉ SYROVICE

11.

VOLNÝ LOS

12.

PŘEDÍN/OPATOV

7.

Hřiště

NE 2 hod. před ÚZM
NE 2,5 hod. před
ÚZM
SO 10.00 hod.

Náměšť nad Osl.

NE 3 hod. před ÚZM

Nárameč NH:Budišov

NE 9.15 hod.

Jemnice NH:Vratěnín

SO 10.00 hod.

NH: Vratěnín
Lesonice

HLÁŠENKY

NH: M.Budějovice

HLÁŠENKY
NE 2 hod. před ÚZM
SO 10.45 hod.
--NE 2,5 hod. před
ÚZM

Poznámka :
ÚZM – úřední začátek mužů
NH – náhradní hřiště
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NH: Budišov

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE OFS TŘEBÍČ

2020-2021

OKRESNÍ PŘEBOR – MLADŠÍ ŽÁCI 8+1
SKUPINA A
Los.číslo

Název družstva

Hrací den

1.

BŘEZNÍK

SO 15.00 hod.

2.

KONĚŠÍN

SO 13.00 hod.

3.

TRNAVA/FŠ TŘEBÍČ

NE 13.00 hod.

4.

HFK TŘEBÍČ/NÁMĚŠŤ B

PÁ 16.30 hod.

5.

VALEČ

NE 2,5 hod. před ÚZM

6.

LIPNÍK

NE 10.00 hod.

Poznámka :
ÚZM – úřední začátek mužů
NH – náhradní hřiště

34

Hřiště

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE OFS TŘEBÍČ

2020-2021

OKRESNÍ PŘEBOR – MLADŠÍ ŽÁCI 8+1
SKUPINA B
Los.číslo

Název družstva

Hrací den

Hřiště

SO 10.00 hod.

Stařeč

1.

OKŘÍŠKY/STAŘEČ B

2.
3.

VOLNÝ LOS
VOLNÝ LOS
TŘEBELOVICE

4.

JEMNICKO

5.

ČÁSLAVICE

SO 3 hod. před
ÚZM

6.

PODHORÁCKO/DOMAMIL

PÁ 17.00 hod.

7.

BLATNICE

NE 10.00 hod.

8.

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

SO 10.00 hod.

--NE 2,15 hod.
před ÚZM
NE 11.15 hod.

Poznámka :
ÚZM – úřední začátek mužů
NH – náhradní hřiště
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Jemnice NH:Vratěnín

Lesonice

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE OFS TŘEBÍČ

2020-2021

OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍ PŘÍPRAVKA 5+1
SKUPINA A
Los.číslo

Název družstva

Hrací den

1.

VALEČ

2.

STUDENEC

3.

PYŠEL/BUDIŠOV

4.

LIPNÍK

NE 11.00 hod.

5.

BŘEZNÍK

PÁ 17.00 hod.

6.

KONĚŠÍN

NE 13.00 hod.

7.

RAPOTICE

SO 11.00 hod.

8.

HROTOVICE

PÁ 17.30 hod.

Hřiště

NE 5 hod. před ÚZM
SO 10.00 hod.
HLÁŠENKY

Poznámka :
ÚZM – úřední začátek mužů

36

NH: Budišov

NH: Ketkovice

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE OFS TŘEBÍČ

2020-2021

OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍ PŘÍPRAVKA 5+1
SKUPINA B
Los.číslo

Název družstva

Hrací den

1.

RUDÍKOV

2.

VLADISLAV

PÁ 16.30 hod.

3.

STAŘEČ B

ČT 17.00 hod.

4.

TRNAVA

NE 10.00 hod.

5.

VÝČAPY/ŠEBKOVICE

PÁ 16.30 hod.

6.

FŠ TŘEBÍČ B

PÁ 16.30 hod.

7.

PŘIBYSLAVICE

NE 10.00 hod.

8.

OKŘÍŠKY

PÁ 16.30 hod.

Hřiště

HLÁŠENKY
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Kubišova

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE OFS TŘEBÍČ

2020-2021

OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍ PŘÍPRAVKA 5+1
SKUPINA C
Los.číslo

Název družstva

Hrací den

Hřiště

1.

PODHORÁCKO/DOMAMIL

NE 10.30 hod.

2.

NOVÉ SYROVICE

PÁ 17.30 hod.

3.

STARÁ ŘÍŠE

ČT 17.00 hod.

4.

JEMNICKO

SO 10.00 hod.

Jemnice NH:Vratěnín

5.

ŽELETAVA/ROKYTNICE

ST 16.30 hod.

NH: Rokytniíce

6.

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

NE 13.00 hod.

7.
8.

VOLNÝ LOS
VOLNÝ LOS
PŘEDÍN/OPATOV

9.

STAŘEČ A

ČT 17.00 hod.

JAROMĚŘICE

PÁ 16.00 hod.

10.

--HLÁŠENKY

Poznámka :
ÚZM – úřední začátek mužů
NH – náhradní hřiště
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MISTROVSKÉ SOUTĚŽE OFS TŘEBÍČ

2020-2021

OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 4+1
SKUPINA A
Los.číslo

Název družstva

Hrací den

1.

BŘEZNÍK

PÁ 17.00 hod.

2.

KONĚŠÍN

NE 13.00 hod.

3.

HARTVÍKOVICE

PÁ 16.00 hod.

4.

STUDENEC

SO 10.00 hod.

5.

---

6.

VOLNÝ LOS
VOLNÝ LOS
VALEČ

NE 5 hod. před ÚZM

7.

VLADISLAV

PÁ 16.30 hod.

8.

RAPOTICE

SO 9.00 hod.

9.

LIPNÍK

PÁ 17.00 hod.

10.

HROTOVICE

PÁ 16.00 hod.

Poznámka :
ÚZM – úřední začátek mužů
NH – náhradní hřiště

39

Hřiště

NH: Ketkovice

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE OFS TŘEBÍČ

2020-2021

OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 4+1
SKUPINA B
Los.číslo

Název družstva

Hrací den

1.

RUDÍKOV

HLÁŠENKY

2.

PŘEDÍN/OPATOV

HLÁŠENKY

3.

PŘIBYSLAVICE

NE 11.00 hod.

4.

OKŘÍŠKY B

ÚT 16.30 hod.

5.

HFK TŘEBÍČ B

ČT 16.30 hod.

6.

VOLNÝ LOS

---

7.

FŠ TŘEBÍČ B

PÁ 16.30 hod.

8.

STAŘEČ

ÚT 17.00 hod.

9.

KOUTY/LUKA N. JIHL.

NE 10.00 hod.

10.

ROKYTNICE/ŽELETAVA

ČT 17.00 hod.

Poznámka :
NH – náhradní hřiště
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Hřiště

Kubišova

NH: Želetava

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE OFS TŘEBÍČ

2020-2021

OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 4+1
SKUPINA C
Los.čísl
Název družstva
o
1.
PODHORÁCKO/DOMAMIL A

Hrací den

Hřiště

NE 9.00 hod.

Domamil

2.

NOVÉ SYROVICE

PÁ 16.00 hod.

3.

BLATNICE

NE 10.00 hod.

4.

JEMNICKO

SO 11.30 hod.

Jemnice NH:Vratěnín

5.

PODHORÁCKO/DOMAMIL B

NE 13.00 hod.

Lesonice

6.

JAROMĚŘICE

PÁ 16.00 hod.

7.

STARÁ ŘÍŠE

PÁ 17.00 hod.

8.

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

NE 10.00 hod.

9.

OKŘÍŠKY A

ÚT 16.30 hod.

10.

TŘEBELOVICE

SO 2 hod.
před ÚZM

Poznámka :
ÚZM – úřední začátek mužů
NH – náhradní hřiště
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