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ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ OFS Kutná Hora
pro ročník 2020 – 2021
Čl. 1: ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ OKRESU KUTNÁ HORA/ VŠEOBECNÁ
USTANOVENÍ (SŘ FAČR HLAVA II/ ODDÍL 1/ §6), PŘÍLOHA Č. 6 SŘ
VV OFS Kutná Hora pověřil řízením všech mistrovských a nemistrovských soutěží
Sportovně technickou komisi (STK) OFS Kutná Hora, dle Souboru předpisů platných od
3.6.2020 pro ročník 2020/21 a následných doplňků, dále Pravidel fotbalu platných od 1.8.2020
(popř. pozdějších novelizací) a Rozpisem mistrovských soutěží (RMS), který vydává řídící orgán
soutěže. Tento Rozpis je nedílnou součástí SŘ FAČR platného pro soutěžní ročník 2020/21.
OFS Kutná Hora si vyhrazuje právo k vyhlašování opatření, změn, metodických pokynů
a doplňků v rozehrané soutěži, které bude prováděno prostřednictvím portálu - úřední desky
(urednideska.fotbal.cz). Ten je volně přístupný všem FO.
Řídící orgán soutěže je oprávněn v nezbytném případě vyvolaném opatřeními proti šíření
nemoci COVID-19 změnit se souhlasem Sekretariátu FAČR rozpis soutěže i v průběhu
soutěžního ročníku.
S ohledem na problematiku COVID- 19, jsou jednotlivé kluby, oddíly a funkcionáři povinni
v průběhu soutěžního ročníku 2020/2021 sledovat metodické nařízení, změny SŘ a DŘ vydaná
řídícím orgánem příslušné soutěže nebo FAČR, dodržovat je a řídit se jimi (viz. již vydané
Desatero pravidel proti šíření nemoci Covid-19 / Soutěžní řád příloha č. 6 soutěžního řádu
fotbalové asociace české republiky – pravidla proti šíření nemoci covid-19 / DISCIPLINÁRNÍ
ŘÁD - § 56 odst. 5 a 6)

Čl. 2: ORGANIZÁTOR UTKÁNÍ (VIZ. SŘ FAČR HLAVA II/ ODDÍL 1/ §39)
a) Organizátorem utkání je členský klub, který je v zápisu o utkání uveden na prvním místě.
b) Organizátor utkání je povinen sehrát utkání na hřišti, jež v přihlášce do soutěže označil
jako hřiště vlastní nebo dle čl. 4 tohoto RMS nebo nestanoví-li řídící orgán soutěže jinak.
c) Organizátor utkání a administrátoři oddílů zajistí včasné napsání Zápisu o utkání před
utkáním v elektronickém systému dle § 9 a § 53 SŘ.
d) Technické povinnosti organizátora utkání jsou uvedeny v SŘ §45.
e) Pořádkové povinnosti organizátora utkání jsou uvedeny v SŘ §46.
f) Zajistí ke hře 4 míče (pro OP a III. dospělí), které schválí HR. U ostatních soutěží FO
připraví míče 3.
g) Zajistí pro 18 osob mužstva soupeře (+ rozhodčí) vhodné občerstvení, nejdéle do
poločasové přestávky.
h) Domácí i hostující mužstvo je povinno zajistit označení členů svého realizačního týmu
viditelnými jmenovkami s označením funkce, totožné se zápisem o utkání.
i) Zajistí pořadatelskou službu (SŘ § 40/41/42).
j) Počet pořadatelů: dospělí 3 (1+2), mládež 2 (1+1). ŘO soutěže může uložit pořádajícímu
týmu zajistit vyšší počet pořadatelů.
k) Pořadatelská služba je povinna zabezpečit příchod (odchod) na hrací plochu rozhodčích,
hráčů a funkcionářů.

Čl. 3: TERMÍNY UTKÁNÍ / DOHODY (SŘ FAČR HLAVA II/ ODDÍL 1/ §8)
Termíny a začátky utkání určuje termínová listina, která se vydává zvlášť pro podzimní a
jarní část soutěže a schvaluje ji řídící orgán soutěže a je součástí tohoto RMS.
Rozlosování se provádí před zahájením soutěžního ročníku na Losovacím aktivu FO
konaném dne 28.7.2020. Losovací aktiv byl proveden elektronicky. Termíny a začátky
utkání uvedené v termínové listině jsou závazné pro všechna družstva příslušné soutěže.
a) Trvalé výjimky z úředních hracích dnů a úředních začátků byly schváleny STK dne
25.7.2020
b) Organizátor utkání je oprávněn navrhnout bez souhlasu soupeře řídícímu orgánu
soutěže, že konkrétně vymezená soutěžní utkání odehraje v jiném termínu, než který byl
stanoven pro soutěžní ročník, a to nejpozději 15 dnů před dnem prvního soutěžního
utkání příslušné části soutěže.
V případě schválení řídícím orgánem soutěže, budou všechny takto schválené změny
zveřejněny v IS.
c) STK si vyhrazuje právo stanovit jiný termín utkání pro pořádající tým, (max. 3x podzim,
3x jaro) u všech oddílů.
d) Nejde-li o změnu začátku ve stejném dni nebo přesun ze soboty na neděli, případně
opačném, musí být utkání předehráno.
e) V závěru soutěží ročníku 2020/2021 má STK OFS Kutná Hora právo u vybraných utkání
v posledních 2 kolech nařídit jednotný termín a začátek těchto utkání v zájmu zachování
regulérnosti soutěže.
f) Družstva jsou oprávněna po vzájemné dohodě a souhlasu řídícího orgánu soutěže
odehrát svá utkání mimo stanovený termín v termínové listině, jakož i dohodnout změnu
místa konání utkání. V případě, že dohoda družstev o změně termínu utkání nebo místa
konání utkání je uložena do elektronického informačního systému nejpozději 17 dnů
před původně stanoveným termínem utkání či u soutěžních utkání ml. přípravek, st.
přípravek 7 dní před původním termínem utkání, nepodléhá tato změna poplatku. U
pozdější změny termínů budou poplatky dle RMS, sazebníku poplatků, čl. 22.
g) Všechny nařízené změny budou zveřejňovány na portálu: urednideska.fotbal.cz ve
Zprávách OFS/STK, DK, KR.
h) STK schválí jen dohody s oboustranným souhlasem FO.
i) S ohledem na problematiku a pravidla pro Covid-19, řídící orgán soutěže může k dohrání
soutěžních utkání podzimní části SR 2020/2021 nařídit i využití termínů po 31.12.2020,
nejpozději před zahájením jarní části SR 2020/2021.
j) Oddíly jsou povinny překontrolovat oficiální rozlosování soutěží před podzimní a jarní
částí SR po jejich zveřejnění na portálu is.fotbal.cz v části Soutěže, org. jednotka Kutná
Hora a upozornit STK do 7 dnů před dnem prvního soutěžního utkání příslušné části
soutěže na případné nesrovnalosti proti přihláškám do soutěží, trvalým výjimkám proti
termínové listině, termínové kolize na domácím hřišti atd.. pro příslušný SR.
k) SŘ FAČR - § 16 Přihlášku družstva členského klubu do soutěže podle odstavce 1 písm.
b) je členský klub povinen doručit příslušnému řídícímu orgánu STK OFS Kutná Hora do
18.6.2021.

Čl. 4: HRACÍ PLOCHY, VYBAVENÍ (SŘ HLAVA I/ § 45)
V přihlášce do soutěže uvede FO místo konání utkání. Hrát se může pouze na hřištích
schválených OFS Kutná Hora. V případě, že v průběhu soutěže dojde ke změně, ihned
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oddíl tuto skutečnost oznámí STK. FO, které hrají utkání "doma" na pronajatém hřišti,
předloží OFS nejpozději na aktivu oddílů oboustranně potvrzenou dohodu platnou pro
příslušný soutěžní ročník. Případné změny mohou být provedeny až pro jarní část
soutěže jedině na základě písemné žádosti FO došlé na OFS do 20. února 2021.
Náležitosti hřiště pro soutěže řízené OFS Kutná Hora:
a) samostatná šatna, soupeři přístupná minimálně 60 min. před zahájením utkání
b) samostatná šatna pro rozhodčí utkání, přístupná 60 min. před utkáním
c) koupelnu s teplou vodou, WC
d) prostor, kterým rozhodčí a hráči procházejí z kabin na hrací plochu, by měl být
zabezpečen proti vniknutí diváků
e) hrací plocha musí být vybavena krytými, označenými hráčskými lavicemi pro
příslušníky družstev (DOMÁCÍ – HOSTÉ) s vyznačením příslušné technické zóny
f) pro OP tabulky s čísly pro střídání hráčů, které jsou povinni předložit HR před
začátkem utkání. Všechna střídání jsou prováděna výhradně za použití této tabulky.
g) rohové praporky musí být plastové
h) viditelně vyvěšen návštěvní řád a řád pořadatelské služby
i) v kabině rozhodčího musí být vyvěšen protokol o kolaudaci hřiště
j) Pořádající klub připraví před začátkem utkání hrací plochu řádně podle Pravidel
fotbalu. Nesehraje-li se utkání z důvodu nepřipravenosti hrací plochy výhradně vinou
pořádajícího klubu, musí být pořádající klub potrestán herními důsledky.
Zdravotnické zabezpečení hřišť
a) Každý FO je povinen zajistit na hřišti minimální zdravotní vybavení:
b) Nosítka musí být umístěna tak (v prostoru hráčských lavic nebo u středového
praporku), aby byla okamžitě k dispozici. Klubům se doporučuje mít k dispozici i
zdravotnickou deku pro případ použití.
c) Na každém hřišti musí být vyvěšen "plán dosažitelnosti zdravotnické pomoci", který
musí obsahovat nejbližší zdravotnické zařízení (adresu, telefonní číslo, rychlý způsob
dopravy a spojení).
Hrací plocha
Při telefonickém rušení utkání dle RMS čl. 4 ze strany pořádajícího oddílu je nutné
předložit dohodu oddílů o náhradním termínu do nejbližšího zasedání STK po
nesehraném utkání. Utkání musí být sehráno do 14 dní. Pro odložené utkání je
organizátor povinen v případě nezpůsobilosti vlastního hřiště zajistit náhradní hrací
plochu.
V termínu, od 1.11. do 31.3. v daném soutěžním ročníku, může domácí oddíl použít
náhradní hrací plochu uvedenou v přihlášce do soutěže. Soupeř musí s touto
eventualitou počítat.
V případě kalamitní situace, která zaviní nezpůsobilost hrací plochy, může odvolat utkání
organizátor utkání. Této možnosti lze využít nejdříve 24 hod. před zahajovacím výkopem.
Postup: domácí FO je o odvolání utkání povinen informovat následují funkcionáře
v pořadí: 1) předseda OFS, 2) předsedu STK, 3) sekretář hostujícího oddílu. Při zneužití
tohoto pravidla ze strany pořádajícího FO musí být pořádající klub potrestán herními
důsledky.
O způsobilosti hrací plochy ke hře rozhoduje dle SŘ, HR utkání. Při rozhodování musí
HR dbát na to, aby nebylo ohroženo zdraví či bezpečnost hráčů, ale též na to, aby nebyl
zbytečně ohrožen sport. Pokud dojde k rozporu pohledu na regulérnost hrací plochy ze
strany rozhodčího (rozhodčí uzná terén jako regulérní) a domácího a hostujícího oddílu
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(oba oddíly nesouhlasí s regulérností) a ani jeden oddíl není ochoten rozhodnutí HR
akceptovat, utkání se neodehraje a o tomto postupu se provede záznam do ZoU. HR
náleží v takovém případě náhrada cestovních nákladů. Domácí oddíl ihned informuje
předsedu STK, který zajistí zpětnou kontrolu stavu hrací plochy. Pořádající oddíl hradí
náklady na zajištění kontroly stavu hrací plochy. Řídící orgán soutěže na základě zjištění
rozhodne o dalším postupu v případě nesehraného utkání. Při zneužití tohoto pravidla ze
strany klubů, bude postupováno tak, jako kdyby oba kluby k utkání nenastoupily.
V případě nezpůsobilého terénu (hrací plochy) a oznámení této skutečnosti řídícímu
orgánu 24 hodin předem, může domácí oddíl zajistit náhradní hrací plochu. V takovém
případě musí hostující tým náhradní plochu po oznámení řídícího orgánu akceptovat.
STK může nařídit povinnost domácímu týmu zajistit sehrání na náhradním hřišti.

ČL. 5: START HRÁČE (SŘ HLAVA II/ ODDÍL 4/ §36)
Hráč – fyzická osoba, která je v souladu se Stanovami registrována jako člen FAČR se
zvláštními právy a povinnostmi hráče. Hráči jsou oprávněni startovat a nastupovat v soutěžních
utkáních pouze za členský klub dle Evidenčního a registračního řádu. Ustanovení předchozí
věty se nevztahuje na hráče klubů, které mají uzavřenou smlouvu o startu ve sdruženém
družstvu a tato smlouva byla schválena příslušným řídícím orgánem soutěže.
Zdravotní způsobilost hráče (SŘ HLAVA II/ ODDÍL 4/ §37,38):
a) Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady
informaci o své zdravotní způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráče ml. 18 let má tuto
povinnost jejich zákonný zástupce.
b) Hráč 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 mladší 18 let má tuto povinnost zákonný zástupce.
c) Prohlášení musí být opatřeno datem a nesmí být starší než 1 rok. FO musí mít
prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu prohlášení provádějí řídící orgány soutěží,
které v případě nedostatků jsou oprávněny postihnout FO pořádkovou pokutou.
d) Hráč nebo jeho zákonný zástupce či opatrovník odpovídá za škodu způsobenou
výstrojí, která není označena jako Základní výstroj Pravidly fotbalu.
e) O přípustnosti nestandardní výstroje rozhoduje rozhodčí utkání.

ČL. 5.1: POVINNOSTI ČLENŮ FAČR ( SŘ Příloha č. 6 )
Prohlášení o bezinfekčnosti SŘ, Příloha č. 6, § 4
1. Prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 podle § 2 odst. 2 písm. c) těchto pravidel musí
být písemně vyhotoveno na formuláři, který tvoří součást těchto pravidel; pro profesionální
soutěže může být řídícím orgánem soutěže určen odlišný formulář.
2. Formulář je povinna podepsat každá fyzická osoba před první účastí na fotbalovém
utkání v jakémkoli postavení a dále v případě skončení léčení nemoci COVID-19 a/nebo
skončení karantény.
3. Členský klub je povinen předložit podepsané formuláře osob uvedených v zápise o
utkání rozhodčímu před zahájením utkání, případně technickému delegátovi, je-li na utkání
přítomen.
4. Členský klub je povinen uchovat tyto podepsané formuláře po dobu jednoho roku po
skončení soutěžního ročníku, v němž bylo předloženo, a na žádost je předložit řídícímu orgánu
soutěže nebo Sekretariátu FAČR.
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ČL. 6: VĚKOVÉ KATEGORIE (VIZ SŘ MLÁDEŽE A ŽEN)
Mini přípravka

hráči nar. po 1.1.2014 a mladší

Mladší přípravka U 9

hráči nar. po 1.1.2012 a mladší, po dovršení 6 let,
dívky 2011 + 2* hráči ročník 2011

Starší přípravka U 11

hráči nar. po 1.1.2010 a mladší, po dovršení 6 let,
dívky 2009 + 2* hráči ročník 2009

Mladší žáci U 13

hráči nar. po 1.1.2008 a mladší, po dovršení 6 let,
dívky 2007 + 3* hráči ročník 2007

Starší žáci U 15

hráči narození po 1.1.2006 a mladší, dívky 2005

Dorost U 19

hráči narození po 1.1.2002 a mladší, po dovršení 14 let

*Podmínky pro udělení výjimek pro start hráče vyšší kategorie za nižší:
1. oddíl oficiálně zažádá o udělení výjimky pro konkrétního hráče, člena FAČR s
odůvodněním žádosti.
2. Start starších hráčů v nižší kategorii bude oddílu povolen pouze za předpokladu, že
klub příslušnou vyšší kategorii pro start hráče nemá přihlášenou v soutěži (platí i pro
STM).
3. Startovat v soutěžním utkání na udělenou výjimku může pouze konkrétní hráč s
udělenou výjimkou pro danou soutěž.
4. Seznam udělených výjimek bude zveřejněn a oddílům k dispozici.
5. Udělenou výjimku je možné odejmout nebo přidat i v průběhu probíhajícího SR.
Po dosažení příslušné věkové kategorie může hráč dohrát rozehraný soutěžní ročník v
dané věkové kategorii. Start hráčů ve vyšší věkové kategorii se řídí SŘ mládeže a žen.
V rámci soutěží řízených VV OFS mohou startovat v příslušné žákovské kategorii
dívky o jeden rok starší než je věková hranice.
Hráči mohou vedle své kategorie nastoupit i v utkáních vyšší věkové kategorie
takto:
a)
mini přípravka za přípravku U 9
b)
přípravka U 9 za přípravku U 11
b)
přípravka U 11 za žáky U 13
c)
žáci U 13 za žáky U 15
d)
žáci U 15 za dorost U 19
e)
dorostenci U 19 za dospělé
Toto ustanovení platí pro kluby, které mají obsazeny zmíněné věkové kategorie. Pokud
některé kategorie v klubu chybí, je možné hrát za nejbližší vyšší kategorii (dle zmíněného
pořadí a)-d)). STK neakceptuje start hráčů patřící do kategorie žáci za kategorii dospělí.
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ČL. 7: SOUPISKY A SEZNAMY MUŽSTEV (VIZ. SŘ HLAVA II/ ODDÍL 1/ §10)
a) 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, kteří spadají do příslušné věkové kategorie
soutěže. Soupiska družstva se vyhotovuje vždy k jednotlivé části soutěžního ročníku,
a to vždy nejpozději 3 dny před zahájením jednotlivé části soutěže.
b) Hráč zařazený na soupisce družstva musí nastoupit v období, pro které se soupiska
vydává v základní sestavě nejméně ve dvou soutěžních utkáních a celkem za
období odehrát minimálně tolik minut, kolik činí hrací doba jednoho utkání v dané
kategorii.
c) Pokud nebudou oddílem splněny podmínky uvedené v bodu b) zaplatí takový oddíl za
nezodpovědné sestavení soupisky příslušnou pořádkovou pokutu.

ČL. 8: HRACÍ DOBA
Dospělí 2 x 45 minut; dorost U 19 2 x 45 minut; žáci U 15 2 x 35 minut; žáci U 13 2 x
30 minut; starší přípravka U 11 2 x 25 minut; přípravka U 9** 2 x 20 minut; mini
přípravka U 8** 2 x 15 minut.
Přestávky mezi poločasy trvají zpravidla 15 minut.
**Detailní rozpis časů utkání kategorie přípravek je vysvětlen a řídí se „Pravidly fotbalu
malých forem“, (zejména u turnajů).

ČL.9: HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ V SOUTĚŽÍCH (VIZ. SŘ, PŘÍLOHA Č.2/ §6)
Za vítězství získá družstvo 3 body, nerozhodná hra se hodnotí jedním bodem pro obě
družstva. Skončí-li utkání v řádné hrací době nerozhodně, budou k určení vítěze utkání
prováděny kopy ze značky pokutového kopu. Družstvo, které bude úspěšnější získá do
tabulky 2 body, poražené družstvo jeden bod. V soutěžích mládeže za vítězství získá
družstvo 3 body, nerozhodná hra se hodnotí jedním bodem pro obě družstva.
Kopy z pokutové značky se provádí následovně :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Rozhodčí určí branku, na kterou se všechny kopy z pokutové značky (dále jen kopy)
provedou.
Rozhodčí provede losování mincí. Kapitán družstva, jež vyhrálo los, se rozhodne, jestli jeho
družstvo bude provádět kop jako první nebo jako druhé.
O provádění kopů si rozhodčí vede poznámky.
Pokud následující odstavce nestanoví jinak, provede každé družstvo pět kopů.
Kopy provádějí obě družstva střídavě.
Dosáhne-li ještě před provedením všech pěti kopů jedno z družstev více branek, než by
druhé družstvo mohlo ještě po provedení zbývajících kopů dosáhnout, zbývající kopy se
neprovádějí.
Provedou-li obě družstva po pěti kopech a obě dosáhnou stejného počtu branek nebo
nedosáhnou žádné branky, pokračuje se v provádění kopů po jednom kopu ve stejném
sledu, dokud při stejném počtu kopů nedosáhne jedno z družstev o jednu branku více než
druhé.
Brankáře, který se při provádění kopů zraní tak, že nemůže pokračovat ve hře, může
vystřídat náhradník, pokud v utkání jeho družstvo ještě nevystřídalo povolený počet hráčů.
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9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

S výjimkou předcházejícího případu se provádění kopů mohou zúčastnit jen ti hráči, kteří v
okamžiku ukončení doby hry (nebo v okamžiku ukončení doby hry v prodloužení pokud ho
řád soutěže předepisuje) byli na hrací ploše.
Každý kop provede jiný hráč. Hráč smí provést kop podruhé až po provedení kopů všemi
hráči mužstva včetně brankáře, kteří při ukončení zápasu byli na hrací ploše.
Při provádění kopů se na hrací ploše smí zdržovat pouze hráči oprávnění k provádění
kopů, rozhodčí a asistenti rozhodčího.
Všichni hráči (kromě hráče provádějícího kop a brankářů obou družstev) se musí při
provádění kopů zdržovat ve středovém kruhu.
Brankář družstva, jehož hráč právě provádí kop, musí stát na hrací ploše u pokutového
území, ve kterém se kopy provádějí, poblíž místa, kde brankovou čáru protíná čára
ohraničující pokutové území.
Jestliže není uvedeno jinak, platí i při provádění kopů z pokutové značky příslušná
ustanovení pravidel a rozhodnutí IFAB.
Pokud má družstvo v okamžiku ukončení doby hry větší počet hráčů než družstvo soupeře,
zredukuje počet hráčů, kteří se zúčastní provádění kopů tak, aby byl shodný s počtem hráčů
soupeře, a oznámí rozhodčímu jméno a číslo každého hráče, který se provádění kopů
nezúčastní. Zodpovídá za to kapitán družstva.
Před začátkem provádění kopů z pokutové značky rozhodčí zajistí, aby ve středovém kruhu
zůstal z obou družstev shodný počet hráčů, kteří budou oprávněni zúčastnit se provádění
kopů.
Než se kopy začnou provádět, musí funkcionáři, náhradníci a případně hráči, kteří nebudou
kopy provádět, opustit hrací plochu a zdržovat se ve své technické zóně; na hrací ploše
mohou zůstat pouze hráči oprávnění k provádění kopů a brankáři.
Nařídí-li rozhodčí, aby se provedení kopu opakovalo, musí opakovaný kop provést tentýž
hráč, pokud není zraněn.
V tabulce v počtu vstřelených a obdržených branek bude započítáno skóre dosažené
v řádné hrací době !
Pokud některé družstvo odmítne z jakéhokoliv důvodu při nerozhodném výsledku provádět
kopy ze značky pokutového kopu, získává další bod soupeř a oddílu, který odmítl provádět
kopy ze značky pokutového kopu bude udělena pořádková pokuta.
Přesný postup – Pravidla fotbalu platné od 1.7.2018, (popř. pozdějších novelizací).

ČL. 9.1: PŘEDČASNĚ UKONČENÉ, NESEHRANÉ - NEDOHRANÉ UTKÁNÍ
(SŘ ČÁST DRUHÁ HLAVA I §60)
Rozhodčí je povinen, z důvodů uvedených v Pravidlech fotbalu, utkání přerušit, popřípadě i
ukončit. O předčasně ukončeném utkání rozhodne STK - řídící orgán soutěže. Ukončí-li
rozhodčí utkání předčasně zjevně bez zavinění některého z družstev členských klubů,
dohodnou se členské kluby neprodleně na novém termínu opakovaného utkání. V případě
zaviněného předčasně ukončeného utkání (vinou některého ze zúčastněných mužstev),
dostaví se bez vyzvání do nejbližšího zasedání DK a STK OFS:
a) Inzultace rozhodčího – dostaví se na nejbližší zasedání DK OFS kapitáni a vedoucí
obou mužstev, provinivší se hráč a hlavní rozhodčí utkání.
b) Odstoupení z viny mužstva – dostaví se na nejbližší zasedání STK OFS vedoucí a
kapitán z mužstva, které se provinilo a hlavní rozhodčí utkání.
c) Sehrání utkání, ale začátek po čekací době – dostaví se na nejbližší zasedání STK
OFS vedoucí a kapitán provinivšího se mužstva.
d) Neoprávněný start – dostaví se na nejbližší zasedání STK a DK hráč, který
neoprávněně startoval, kapitán a vedoucí mužstva, které se provinilo, dále hlavní
rozhodčí utkání.
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Důvody nedostavení se k utkání jsou družstva povinna prokázat a doložit na
nejbližším zasedání STK OFS, to samé platí o důvodech čerpání, eventuálně
překročení řádné čekací doby!!!
Doprava a nedostavení se k utkání:
a) Za dopravní prostředek se považují běžné dopravní prostředky a autobusy jiných
registrovaných provozovatelů.
b) FO, jehož mužstvo se nedostaví nebo dostaví k utkání opožděně pro poruchu nebo
havárii dopravního prostředku, předloží STK písemně zdůvodnění nedostavení
(pozdního dostavení) spolu s požadovanými náležitostmi (kopii objednávky, doklad o
opravě s potvrzením dopravce, případně potvrzení policie atd.).
c) FO, jehož družstvo požádá o odložení soutěžního utkání v případě mimořádné
události – náhlé infekční, epidemické či průjmově-horečnatá onemocnění (apod.)
členů mužstva, musí jako součást žádosti doložit lékařské zprávy k těmto případům.
STK rozhodne nejdříve po obdržení těchto podkladů (v den utkání nejpozději do
10:00 hod) a na základě jejich prostudování. V případě časové tísně je možné zaslat
„scan“ těchto podkladů na příslušné číslo či e-mailový kontakt. Bez těchto podkladů
STK o případném odložení utkání nerozhodne.
d) Na základě výše uvedených dokladů (a – c) rozhodne STK o jednotlivých případech.
Fotbalový oddíl, jehož mužstvo vystoupí nebo bude vyloučeno z rozehrané soutěže a
mužstvo, které zavinilo nesehrání utkání bude finančně potrestáno (viz sazebník pokut).

ČL. 10: NEMISTROVSKÉ SOUTĚŽE A PŘÁTELSKÁ UTKÁNÍ (SŘ HLAVA II/
ODDÍL 4/ §43)
Pořadatel jakéhokoli nemistrovské soutěže či přátelského utkání je povinen toto včas
oznámit na STK OFS. Oznámení se zasílá na sekretariát OFS a v duplikaci (postačí email) na předsedu KRD.

ČL. 11: STŘÍDÁNÍ HRÁČŮ V UTKÁNÍ
V utkání týmů dospělých může střídat 5 a v utkání dorostu se počet střídajících hráčů řídí
příslušným RMS OFS Kolín.
V žákovských kategoriích všech stupňů je možno v průběhu utkání libovolně v přerušené
hře zapojovat všechny hráče uvedené v zápise o utkání (nejvýše 18 hráčů); při tom musí
být dodržen maximální povolený počet hráčů na hřišti.
V kategorii přípravek se smí střídat hokejově bez omezení a to i v nepřerušené hře.

ČL. 12: SDRUŽENÝ START DRUŽSTEV (SŘ PŘÍLOHA Č.2/§9)
Oddíly v působnosti OFS Kutná Hora mohou v soutěžním ročníku 2019/20 startovat pod
hlavičkou sdruženého týmu dle SŘ, Příloha č.2/§9/sdružený start družstev v kategoriích
mládeže (věkové kategorie viz. čl 6 RMS).
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ČL. 13: SOUTĚŽE MLÁDEŽE
OP mini přípravky, přípravky U 9 a U 11
OP pro tyto věkové kategorie se hraje dle Pravidel fotbalu malých forem a Změny
v Pravidlech fotbalu malých forem k 1.8.2016. OP přípravek se hraje turnajovým
způsobem. Při utkání přípravek nemusí být rozhodčí delegován svazem, v takovém
případě je zajištěno řízení utkání oddílovým rozhodčím. Po skončení základní části bude
uspořádán závěrečný turnaj všech kategorií s povinnou účastí všech mužstev.

OP - FOTBALservis.cz Mladší žáci
OP pro tuto věkovou kategorii v SR 2020/2021 se hraje dvoukolově podzim, jaro v jedné
skupině.

OP - FOTBALservis.cz Starší žáci
OP pro tuto věkovou kategorii v SR 2020/2021 se hraje dvoukolově podzim, jaro v jedné
skupině.

Pravidla fotbalu s těmito odlišnostmi pro žáky U 15 7+1:
Hrací plocha: Hrací plocha (viz obrázek) je mezi pokutovými územími klasického fotbalového
hřiště. Pokutové území je vyznačeno terči v šířce klasického pokutového území a délce 12 m.
Značka pokutového kopu je ve vzdálenosti 7 m od středu brankové čáry (na hřišti se
nevyznačuje).
Počet hráčů: Hraje se s 7 hráči a brankařem. Minimální počet hráčů do utkání je 5 (4 v poli +
brankař).
Hrací doba: 2 x 35 minut, s přestávkou v délce 15 minut
Míč: Hraje se s míčem o velikosti č. 5.
Branky: Přenosné branky s rozměry 5 x 2 m.
Střídání hráčů: Hráč může v utkání střídat opakovaně, ale vždy pouze v přerušené hře.
Za správné provádění střídání hráčů i jejich správný počet na hrací ploše zodpovídá vedoucí
družstva a trenér. V případě, že rozhodčí zjistí vyšší počet hráčů z jednoho týmu na hrací ploše,
hru přeruší (pokud neuplatní výhodu ve hře), hráče, který přišel jako poslední, napomene za
neoprávněný vstup na hrací plochu, vykáže ho z hrací plochy a nařídí nepřímý volný kop z
místa, kde byl míč v okamžiku přerušení hry.
Ofsajd: Pravidlo o ofsajdu platí v plném rozsahu. Utkání nelze odehrát bez asistentů
rozhodčího nebo bez oddílových pomezních rozhodčích
Ostatní pravidla platí v běžném rozsahu s následujícími odlišnostmi:
Odkop od branky může brankář provést vyhozením míče, vykopnutím míče z ruky nebo
položením míče na hrací plochu.
Jakmile položí brankář míč na zem, může pokračovat ve hře jen nohou, může být atakován
protihráčem, je hráčem v poli. V případě, že opětovně chytí míč do rukou je nařízen nepřímý
volný kop z místa, kde brankař míč chytil.
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Brankář nesmí z vlastního pokutového území vykopávat přes půlku hřiště bez dopadu míče na
zem (ani half-volejem), ale smí míč vyhodit přes půlku rukou. V případě, že míč po výkopu
brankáře přejde přes půlící čáru, jedná se o přestupek a hra se navazuje přímým volným kopem
ze středové čáry.
Technická zóna je shodná s technickou zónou normálního hřiště. V prostoru technické zóny se
mohou zdržovat pouze osoby, uvedené v zápisu o utkání.
Plán hřiště – žáci U 15 7 + 1

OP Dorost
OP pro tuto věkovou kategorii v SR 2020/2021 se hraje tříkolově, ve sdružené soutěži
dorostu OFS Kolín + Kutná Hora. Mistrovských soutěží dorostu se mohou zúčastnit i
sdružené týmy dorostu (STD).
Na podzim se odehrají zápasy první tj. podzimní části soutěže a předehrají tři kola jarní
části ve dvou skupinách. Na jaře se dohraje jarní část a provede se rozdělení dle
umístění: skupina A – okresní přebor – družstva umístěná na prvních čtyřech místech
každé skupiny. Družstva, umístěná na pátém a nižším místě by hrála skupinu „B“ okresní
soutěž.

ČL. 14: BARVA DOMÁCÍCH DRESŮ V OP
a) Hostující družstvo musí respektovat tradiční barvy dresů domácího oddílu tak, jak je
uvedeno v dokumentu „Barva domácích dresů“. Dokument je součástí RMS, bude
umístěn na úřední desce OFS KH a zaslán klubům elektronickou poštou. Při
nerespektování tohoto ustanovení bude STK OFS trestat hostující klub pokutou 500,Kč. Pokud domácí družstvo předpokládá nenastoupit v tradičních barvách, uvedených
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v tomto dokumentu, je povinno se přizpůsobit soupeři. Při kolizi barev dresů je
domácí klub povinen barvu dresu změnit.
b) Hráči jsou povinni použít průhledné upevňovací pásky na stulpny nebo pásky v barvě
stulpen.

ČL. 15: OSTATNÍ
a) Mužstva musí mít napsán ZOU s potvrzenou sestavou nejpozději 15 min. před
úředním začátkem utkání.
b) Komunikace mezi OFS Kutná Hora, odbornými komisemi a kluby je umožněna
prostřednictvím úřední desky, informačního systému, e-mailu a doporučené pošty.
Veškerá tato komunikace je považována za rovnocennou. Každý oddíl má povinnost
uvést e-mail kontaktu na FO do přihlášky do soutěže. Tyto e-mail zprávy jsou pro
všechny kluby a rozhodčí závazné. Korespondence běžnou poštou bude na kluby
zasílána jen ve výjimečných případech. V případě zasílání e-mailem vyžadujte
potvrzení o přijetí a přečtení dané zprávy.
c) V případě nedostavení se delegovaného rozhodčího odpovídá za řádné vyplnění a
odeslání zápisu o utkání do elektronického informačního systému nejpozději do 12.
hodiny dne následujícího po sehrání utkání organizátor utkání; v případě vyplnění
zápisu o utkání v písemné formě, doručí organizátor utkání zápis o utkání řídícímu
orgánu soutěže do 48 hodin po skončení utkání. Do elektronického informačního
systému bude převeden dodatečně organizátorem utkání nejpozději do 12
hodin dne následujícího po sehrání utkání. V případě nedostavení se
delegovaného rozhodčího v čekací době je nutno dodržet následující postup:
1. soutěžní utkání musí být v každém případě sehráno,
2. v případě nedostavení se delegovaného rozhodčího musí být řízeno jiným
rozhodčím s platnou licencí a přiděleným ID číslem, který je na utkání
přítomen,
3. není-li žádný z nich přítomen řídí utkání (preference v uvedeném pořadí):
oddílový rozhodčí s platným ID číslem, popřípadě LAIK s příslušným ID
číslem nebo jen LAIK (identifikace dle OP), na němž se dohodnou oba
kapitáni. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, rozhodne o rozhodčím los.
Tato dohoda musí být v zápise o utkání potvrzena.
4. jestliže k utkání nebyli delegováni asistenti rozhodčího, plní funkci asistentů
rozhodčího oddíloví pomezní rozhodčí. Oddílové pomezní rozhodčí určí
obě družstva. V případě, že jedno z družstev tuto povinnost nemůže splnit,
určí oba oddílové pomezní rozhodčí organizátor utkání.
d) Delegáti budou obsazováni na mistrovská utkání tímto způsobem:
1. na žádost FO, který uhradí náklady delegáta dle sazebníku odměn
2. v případě porušení platných řádů a norem FO (na základě zápisu komisí
OFS), náklady hradí dle sazebníku odměn FO, který se provinil
3. dle potřeby VV OFS a odborných komisí OFS, náklady hradí OFS
4. ve všech případech je delegát povinen předat na OFS písemnou zprávu
nejpozději do následného zasedání odborných komisí svazu po sehrání
utkání
5. delegát nesmí převzít funkci rozhodčího ani asistenta rozhodčího,
6. na základě zprávy delegáta může být DK OFS zahájeno disciplinární řízení.
e) Předseda VV OFS a další členové VV OFS Kutná Hora mají možnost podat
písemnou zprávu o průběhu utkání a událostech po utkání. Zpráva se rovná úrovni
zprávy delegáta.
f) V soutěžních utkáních všech kategorií musí před utkáním každé družstvo uvést do
Zápisu o utkání náhradníky družstva, v počtu nejvýše sedmi osob pod libovolnými
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g)

h)
i)
j)
k)

l)

m)

čísly v rozmezí 1-99, ze kterých smí v průběhu utkání vystřídat v soutěží dospělých 5
a dorostu 7 hráčů. Náhradníci, jejichž jména nebyla zapsána do zápisu o utkání před
zahájením utkání, nemohou být do zápisu o utkání doplněni dodatečně.
Hráči nominovaní KM OFS KH do reprezentačních výběrů mají status „reprezentant“
a oddíly jsou povinni řídit se příslušnými předpisy ve smyslu potřeb KM OFS KH.
Provinění proti tomuto ustanovení může být postiženo dle platných předpisů a
směrnic FAČR.
Po dohodě vedoucích mužstev je možné po každém utkání v soutěžích mládeže
uskutečnit penaltový rozstřel.
OFS upozorňuje všechny členské kluby a členy – jednotlivce, že od 1. 7. 2020 platí
nová legislativa – Soubor předpisů FAČR (urednideska.fotbal.cz-předpisy).
Všechny členské kluby OFS musí mít k dispozici aktuální znění Pravidel fotbalu.
Kluby OP dorost sdružená soutěž Kolín/Kutná Hora, mimo působnost OFS Kolín si
plní své základní povinnosti (přihlášky do soutěží, finanční náležitosti) v rámci OFS
pod které územně spadá (je územně přihlášen v rámci FAČR).
Okresního přeboru dorostu (sdružená soutěž) se účastní týmy spadající do územní
působnosti dle FAČR, OFS Kolín, Kutná Hora. OP dorostu řídí OFS Kolín. Přestupky
proti disciplinárnímu řádu, soutěžnímu řádu, rozpisu soutěže a dalším směrnicím a
řádům FAČR řeší vždy příslušná STK nebo DK ke které územně přísluší oddíl, hráč,
či funkcionář, který se provinil.
Pro SR 2020/2021 nesou jednotlivé soutěže dospělých titulární názvy následujících
obchodních značek sponzora OFS Kutná Hora:
Kutnohorská zlatá - OKRESNÍ PŘEBOR
2. Kutnohorská stříbrná - III. třída
3. Kutnohorská bronzová – IV. A
4. Kutnohorská bronzová – IV. B
1.

n) Oddíly, jejichž družstva se účastní soutěže, nesoucí název sponzora/partnera OFS
Kutná Hora popř. jeho obchodních značek, mají za povinnost umožnit propagaci
tohoto sponzora (např. banner, plachta, samolepka, přiměřený prostor/místo) ve
sportovním areálu nebo přímo na fotbalovém hřišti, kde týmy účastnící se takové
soutěže hrají svá mistrovská utkání. V případě neumožnění propagace partnera
soutěže, se tento oddíl vystavuje postihu řídícího orgánu dle platného DŘ.

ČL. 16: PROTEST/ODVOLÁNÍ (SŘ HLAVA III,§ 62)
Členský klub je oprávněn podat protest a odvolání za podmínek stanovených Procesním
řádem.

ČL.17: POSTUPY – SESTUPY (SŘ HLAVA II/ ODDÍL 1 § 8 ČL.1E, ODDÍL 2 § 19
Sestup z I. B. třídy
Postup do I. B třídy
Sestup z O. P.
Postup do O. P.
Sestup z III. třídy
Postup ze IV. třídy

0
1
1
2
2
3

1
1
1
1
2
2
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2
1
2
1
3
2

3
1
3
1
4
2

MLÁDEŽ:
Dorost – nejvýše umístěný tým okresního přeboru dorostu ve sdružené soutěži Kolín +
Kutná Hora v působnosti OFS Kutná Hora má zajištěn přímý postup do I.A třídy. Pokud
nejvýše umístěný tým odmítne, je postup nabídnut dalšímu týmu v působnosti OFS
Kutná Hora v pořadí.
Žáci U 15 – vítěz OP FOTBALservis.cz Starší žáci má právo na postup
do I.A. třídy.
ŽÁCI U 13 – vítěz OP FOTBALservis.cz Mladší žáci má právo na postup do I.A. třídy.
Okresní soutěže mládeže pro ročník 2020/2021 se budou řídit dle počtu přihlášených
družstev do soutěží.
Vzhledem ke specifikám OFS si STK vyhrazuje právo upravit počet účastníků
v jednotlivých soutěžích pro následující SR až po podání přihlášek do SR 2021-2022
jednotlivými oddíly.
Poháry OFS
Řídí VV OFS prostřednictvím STK, podle platných pravidel fotbalu, SŘ, DŘ a tohoto
RMS.
Dospělí „O Stříbrný míč“
Hraje se vyřazovacím systémem dle zveřejněného „pavouka“ (hracího plánu). Před
prvním kolem jsou zařazeny utkání předkola, jehož vítěz postupuje do prvního kola.
Z každého utkání musí vzejít vítěz. Skončí-li utkání nerozhodně, provádějí se ihned kopy
z pokutové značky, série 5 kopů a dále pak po 1 až do rozhodnutí. Hraje se na hřišti
výsledkově hůře postaveného oddílu na konci SR 2019/2020.
Hrací dny Poháru OFS jsou pouze dle termínové listiny - NE. Řídící orgán soutěže
přihlédne k eventuálním žádostem na změnu termínu, času začátku popř. pořadatele
utkání pouze dle dohody FO. Utkání poháru OFS nelze sehrát zároveň jako utkání
mistrovské v rámci dlouhodobé soutěže a naopak. Vítězové semifinále se stávají finalisty
a hrají o 1. místo. Utkání o 3 místo se nehraje. Pořadatel finálového utkání bude znám
později na základě rozhodnutí VV.
Vítěz poháru OFS Kutná Hora má právo účasti v krajských kolech poháru FAČR
(podzim 2021). Rozhodnutí o své účasti či neúčasti oznámí vedení vítězného týmu do 5
dnů po sehrání finálového utkání na sekretariát OFS Kutná Hora. V případě
neakceptování práva na účast v krajských kolech, má za povinnost zúčastnit se
postupující z OP.
Starší přípravka
Hraje se ve dvou skupinách po čtyřech účastnících:
Utkání ve skupině se hrají dvoukolově. Postupujícími do finálové fáze Poháru OFS se
stanou týmy na 1. a 2. místě v základní skupině. Ostatní týmy v poháru končí. O pořadí
ve skupině rozhodují: 1. celkové dosažené body, 2. vzájemný zápas 3. rozdíl celkového
skóre, 4. větší počet vstřelených branek, 5. los řídícího orgánu soutěže.
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Ve Finálové fázi se hraje semifinále - vítěz skupiny A proti druhému týmu skupiny B a
obráceně. Vítězové semifinále se stávají finalisty a hrají o 1. místo, poražení se utkají o
3. místo. Ve Finálové fázi musí vzejít z každého utkání vítěz. Skončí-li utkání
nerozhodně, provádějí se ihned kopy z pokutové značky, série 5 kopů a dále pak po 1 až
do rozhodnutí.
Soutěžní podmínky pro Pohár O Stříbrný míč
- hráči startují dle Listiny hráčů za svůj mateřský oddíl
- v rámci „předkola“ a I. kola poháru mohou nastoupit max. 2 hráči, kteří dosud nejsou v
klubu registrováni, ale mají povolení mateřského klubu k přípravným utkáním. Hráči, kteří
startují na povolení, musí rovněž předložit výpis z Listiny hráčů mateřského klubu. Tuto
skutečnost musí rozhodčí uvést do zprávy rozhodčího v ZOU.
- zúčastnit se poháru mají právo týmy startující v soutěžích řízených OFS Kutná Hora
- za družstvo startující v nižší soutěži mohou startovat v jednom soutěžním utkání vždy
nejvýše dva hráči ze soupisek družstev startujících ve vyšší soutěži
- námitky se uplatňují v rozsahu SŘ
- disciplinární provinění projednává DK OFS za podmínek jako u mistrovských soutěží,
plnění trestů se započítává jako u soutěžních zápasů
- start hráče je započítáván do plnění podmínek RMS čl. 7, bod b) pouze při předložení
soupisky tři dny před prvním utkáním mužstva v této soutěži
- střídání viz. čl. 11

ČL.18: STARTOVNÉ FO
Každý FO uhradí startovné, převodem na účet OFS, případně hotově, pouze za jedno své
družstvo (tým) startující v soutěžích OFS v kategorii dospělí, v OP ve výši 4 000,- Kč,
v ostatních soutěžích 3 000,- Kč, do termínu stanoveným STK OFS. V případě nedodržení
tohoto termínu bude oddílu uložen finanční postih ve výši 500,-- Kč. Pokud FO neuhradí
startovné pro SR 2020/2021 do nového stanoveného termínu dle výzvy DK, vystavuje se
postihu dle DŘ FAČR.

ČL.19: ZASEDÁNÍ KOMISÍ:
STK
DK
KRD
VV OFS
Zástupci FO, kteří
totožnosti.

(sportovně technická)
středa 15,00 hod.
(disciplinární)
středa 16,00 hod.
(rozhodčích)
středa 15,00 hod.
(výkonný výbor OFS)
(min. l x za měsíc)
se zúčastní jednání některé komise, jsou povinni prokázat se průkazem
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ČL.20: DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ:
a) Účastník disciplinárního řízení je vždy oprávněn se disciplinárního řízení zúčastnit
nebo může své vyjádření učinit i písemně. Nedostaví-li se účastník bez řádné omluvy
na zasedání DK, může být případ projednán bez jeho účasti. V případě výslovného
písemného předvolání DK, je účastník povinen se disciplinárního řízení zúčastnit.
V opačném případě se pohlíží na věc, jako by se k jednání nedostavil i přes zaslanou
písemnou omluvu DK. V takovém případě bude postupováno dle RMS pořádkové
pokuty bod l).
b) Všechny žádosti a vyjádření musí být na předepsaných a řádně vyplněných
formulářích OFS (nesplnění této podmínky je důvodem k neprojednání žádosti).
c) Uložené tresty v rámci OFS platí i pro vyšší soutěže a naopak.
d) Všechna porušení soutěžního řádu, rozpisu soutěží, ostatních řádů a předpisů FAČR
projednává STK a podle charakteru a intenzity jejich porušení činí příslušná
rozhodnutí spadající do její působnosti nebo je předává DK či KRD.
e) Použití videozáznamu ze soutěžního utkání, jako podklad k disciplinárnímu či jinému
řízení je možný jen tehdy, pokud je videozáznam k tomuto účelu jasně průkazný
(„čitelný“, nesestříhán atd…)
f) O výši trestu jsou hráči (funkcionáři) informováni přímo na zasedání DK nebo
zveřejněním výše trestu ve Zprávě OFS STK/DK na Úřední desce. Lhůta na odvolání
běží od termínu doručení. Písemnost doručovaná prostřednictvím Úřední desky se
považuje za doručenou dnem následujícím po dni uveřejnění.
g) Pokud hráč bude vyloučen po obdržení 2 ŽK a nebude v podmíněném trestu, má
možnost zaplatit kompenzační poplatek nejpozději před zasedáním DK OFS Kutná
Hora. Pokud tak hráč učiní a předloží doklad o zaplacení, DK mu uvolní činnost
následujícím dnem. Pokud tak hráč neučiní, DK jej projedná standardním způsobem.
Kompenzační poplatek pro jednotlivé soutěže se stanovuje (viz. RMS čl.22 sazebník
poplatků).
h) Komunikace mezi DK - kluby a hráči je možná prostřednictvím Úřední desky,
doporučené pošty nebo e-mailem („scan“). Veškerá tato komunikace je považována
za rovnocennou. V případě zasílání e-mailem vyžadujte potvrzení o přijetí a přečtení
dané zprávy.

ČL. 21: ROZHODČÍ A DELEGÁTI
a) Rozhodčí deleguje k jednotlivým utkáním obsazovací úsek KRD OFS Kutná Hora v
souladu s elektronickým informačním systémem. Vždy platí poslední delegace.
b) Další práva a povinnosti – SŘ FAČR , zvláštní část, hlava I, § 51, hlava II, § 57, 58,
60 a hlava III, § 61.
c) Rozhodčí jsou povinni řídit jednotlivá utkání v souladu s aktuálním zněním Pravidel
fotbalu a dalšími normami obsaženými v předpisech FAČR, které jsou vydány s
platností od 1.7.2019 (Řád rozhodčích a delegátů; Soutěžní řád FAČR; Soutěžní řád
mládeže a žen).
d) Rozhodčí jsou povinni zaznamenat do zápisu o utkání všechny předepsané
náležitosti, vyplývající z předpisů FAČR pro elektronické vyplňování zápisů o utkání.
e) OFS si vyhrazuje právo obsadit některá utkání v zájmu zachování regulérnosti
soutěží třemi kvalifikovanými rozhodčími. Finanční náležitosti všech tří rozhodčích
hradí pořádající oddíl. V některých případech je možné rozhodnout o rozdělení
nákladů mezi pořádající a hostující tým.
f) FO mohou pro každou část soutěže (podzim/jaro) vetovat 2 rozhodčí. Žádost je nutno
provést písemně, a to pro podzimní část 2020 do 10.8.2020 a pro jarní část 2021 do
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g)
h)

i)

j)

3.3.2021. FO mohou vetovat pouze ty rozhodčí, kteří řídili utkání FO v soutěžním
ročníku 2019/2020.
Za řízení mistrovského utkání přísluší rozhodčím jízdné, a odměna dle vydaných
hospodářských směrnic. Ustanovení je platné také pro delegáty asociace.
Oddíloví RO proškolený OFS slouží k pomoci KR obsazovat, případně informovat FO
o obsazení utkání, zejména při nemožnosti OÚ KR delegovat kvalifikovaného RO. Za
informování o nasazení oddílového RO vyplývající z úřední zprávy OFS nesou
odpovědnost příslušné FO. Oddílový RO má při výkonu funkce všechna práva co ve
smyslu Pravidel fotbalu, SŘF a RMS.
Je-li rozhodčí delegován na dvě utkání na sebe navazující v jeden den, účtuje
náhrady následovně: Pořádající oddíl prvního utkání uhradí rozhodčímu cestovné
z místa bydliště do místa utkání a cestovné do místa konání druhého utkání.
Pořadatel druhého utkání uhradí rozhodčímu stravné a cestovné z místa druhého
utkání do místa bydliště rozhodčího. V případě, že rozhodčí cestuje na druhé utkání
kolem svého bydliště, účtuje jízdné prvému oddílu do svého bydliště a druhému
oddílu také ze svého bydliště.
Rozhodčí je povinen se zúčastnit dle instrukcí KR aktivu rozhodčích a fyzických
prověrek připravenosti k řízení utkání.

ČL.22: HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI
Všechny přestupky proti ustanovením SŘ FAČR, RMS a ostatních platných norem, jsou
trestány dle povahy – hracími důsledky disciplinárně a administrativně pořádkovou pokutou.
Mistrovská utkání hrají mužstva na vlastní náklady.
Oddílům bude po ukončení každého měsíce elektronickým systémem vystavena sběrná faktura
k úhradě nákladů souvisejících s pořádáním utkání a organizací soutěží (rozhodčí, poplatky,
pořádkové pokuty, apod.), která je splatná v termínech stanovených FAČR, případně náklady
na rozhodčí jsou hrazeny z klubového podúčtu.
Nerespektování platebních podmínek bude řešeno v souladu s řády FAČR, může dojít k
omezování funkcí v informačním systému a disciplinárnímu řízení. Pokud existuje chybná
položka na faktuře, je oddíl oprávněn ihned v IS podat rozpor.

SAZEBNÍK POPLATKŮ, POKUT A NÁHRAD ŘÍZENÝCH OFS KUTNÁ HORA:
Poplatky
a) každé projednání disciplinárního provinění, žádosti o prominutí zbytku trestu, jeho podmínečné
odložení DŘ FAČR, Příloha 1, § 2 – Sazebník poplatků
dospělí 150,-- Kč
mládež 100,-- Kč
opakované projednání DK pro chybějící náležitosti
dospělí 200,-- Kč
mládež 100,-- Kč
vyloučení po 2 ŽK kompenzační poplatek DŘ …………………
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dospělí 500,- Kč
dorost 200,- Kč
žáci
100,- Kč

b) podání odvolání proti rozhodnutí DK OFS DŘ FAČR, Příloha 1, § 2 – Sazebník poplatků dospělí 1 500,-- Kč
mládež 500,-- Kč
c) odůvodnění rozhodnutí DK OFS DŘ FAČR, Příloha 1, § 2 – Sazebník poplatků dospělí ………... 800,-- Kč
mládež ……….. 500,-- Kč
d) řízení o protestu - PŘ FAČR - § 30 - Příloha 1, § 2 – Sazebník poplatků................. dospělí ……… 1 000,-- Kč
mládež ……….. 500,-- Kč
e) podání odvolání - PŘ FAČR § 25 a 30 - Příloha 1, § 2 – Sazebník poplatků .......... dospělí ……….1.000,-- Kč
mládež ……….. 500,-- Kč
f) odůvodnění rozhodnutí - PŘ FAČR § 25 a 30 - Příloha 1, § 2 – Sazebník poplatků dospělí ……… …500,-- Kč
mládež ……….. 500,-- Kč
g) podání odvolání proti uložení pořádkové pokuty PŘ - Příloha 1, § 2 – Sazebník poplatků dospělí 800,-- Kč
mládež ………… 500,-- Kč
h) odůvodnění rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty PŘ - Příloha 1, § 2 – Sazebník poplatků dospělí 500,-- Kč
mládež ……… … 500,-- Kč
i) projednání žádosti o změně termínu utkání v době kratší než 17 dnů ...................... dospělí ……….. 200,-- Kč
mládež zdarma
j) projednání žádosti o změně termínu utkání v době kratší než 10 dnů (max. 4) ….. dospělí ………… 300,-- Kč
mládež zdarma
k) za mimořádný postup do vyšší soutěže dle SŘ FAČR - § 21 ……………………. do I.B třídy ……… 5.000,-- Kč
do II. třídy ……… 3.000,-- Kč
do III. třídy ……… 2.000,-- Kč
mládež zdarma

Pořádkové pokuty
a) nedohrané utkání z viny klubu (pro malý počet hráčů atd.)

dospělí 1000,-- Kč
mládež 500,- Kč

b) vyhlášení kontumačního výsledku utkání

dospělí 500,-- Kč
mládež 250,- Kč

c) nedostavení se k utkání, nenastoupení k utkání i po předešlé omluvě

dospělí OP

4000,- Kč

III. tř

3000,- Kč

IV. tř

2000,- Kč

mládež 1000,- Kč
d) neoprávněný start hráče

dospělí 2000,-- Kč
mládež 2000,- Kč

e) nedohoda účastníků při nesehraní (nedohraní) utkání z vyšší moci

dospělí 500,-- Kč
mládež 300,- Kč

f)

podán protest v rozporu s PF,Pravidlo V, bod 28 výkladu

500,-- Kč

g) nesplnění povinnosti vedoucího mužstva

100,-- Kč

h) nezodpovědné sestavení soupisky (za 1 hráče), nesplnění čl. 7 RMS

dospělí 600,-- Kč
mládež 300,- Kč
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i)

neoznačení příslušníků mužstva na lavičce

dospělí 250,-- Kč
mládež 200,- Kč

j)

neoznačení hl. pořadatele (pořadatelů) / nedostatečný počet

dospělí 250,-- Kč
mládež 200,- Kč

k) neúčast na aktivech OFS, VH
l)

1000,-- Kč

neúčast po omluvě

500,- Kč

neúčast na jednáních komisí OFS (DK, STK. KRD…) dle předvolání

500,- Kč

m) vystoupení mužstva ze soutěže po rozlosování, před rozehráním SR

dospělí 3000,-- Kč
mládež 1000,-- Kč

n) vystoupení nebo vyloučení mužstva v rozehrané soutěži

dospělí 8000,-- Kč
mládež 5000,-- Kč

o) nepředložení soupisky v řádném termínu

dospělí 500,-- Kč
mládež 300,-- Kč

p) vykázání příslušníka mužstva z hráčské lavičky

dospělí 500,-- Kč
mládež 300,-- Kč

q) neoprávněné čerpání čekací doby, pozdní předání zápisu
r)

nepředložení Listiny hráčů ( SŘ § 7, odst. 1 a)

200,- Kč
dospělí 500,- Kč
mládež 300,- Kč

s) nerespektování barvy dresů domácího družstva hostujícím družstvem v OP
t)

dospělí 500,- Kč

ostatní přestupky a nedostatky v soutěžích dle SŘ, DŘ či RMS, mimořádné pořádkové pokuty

do 50 000,-- Kč

mimo jiné např.:
- předčasně ukončené utkání pro nezájem, svévolné nebo předčasné opuštění hrací plochy, ztratí-li hra sportovní charakter
(mistrovské a pohárové utkání)
- hrubé urážky rozhodčího či jiných orgánů, vniknutí diváků na hrací plochu, pokus o inzultaci rozhodčího a další porušení
- tělesné napadení, inzultace hráčem nebo funkcionářem
- napadení hráčů (e) rozhodčím (delegovaný rozhodčí, oddílový rozhodčí, laik)
- porušení ustanovení SŘ
- atd…

Náhrady (DŘ FAČR § 56, čl.2)
a) nedostavení se, nenastoupení k mistr. nebo pohárovému utkání (bez omluvy -náhrada pro domácí družstvo) dospělí 2000,- Kč
mládež 1500,-- Kč
b) nedostavení se, nenastoupení k mistr. nebo pohárovému utkání (bez omluvy - náhrada pro hostující družstvo) dospělí 2500,- Kč
mládež 2000,-- Kč
c) nesplnění povinnosti, neobsazení oddílového pomezního rozhodčího
*Bez omluvy – tj. vůbec nebo méně než 24 hodin před začátkem utkání.
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500,- Kč

SAZEBNÍK POKUT ROZHODČÍCH A DELEGÁTŮ:
a) Nedostavení se k utkání bez omluvy.
500 Kč
b) Chybějící nebo nesprávný výsledek utkání.
200 Kč
c) Chybějící nebo neoprávněný R - „laici“ v ZoU.
200 Kč
d) Nesrovnalosti v uvedení funkcionářů družstev – stejná osoba uvedena ve více funkcí.
200 Kč
e) Neuvedení střelců branek (kromě utkání kategorie přípravek).
200 Kč
f) Chybějící nebo nesprávné vyplnění kolonek: doba hry, střídání, povrch HP, počet diváků, zástupce
kapitána, důvod nastavení, popis zranění, neuvedení zvýšení cestovného, zranění, DK, STK,
konfrontace, poločas utkání
50 Kč
g) Neuvedení střelce vítězné branky z kopu pro určení vítěze utkání.
50 Kč
h) Úmyslné, nesprávné vyplnění údajů v ZoU se záměrem uvést řídící orgán v omyl (např. Neuvedení ČK
nebo rozepsání ČK na dvě ŽK, inzultace a další mimořádné události).
1 000 Kč.
ch) Nesprávné uvedení výše paušálu a cestovného. (Společná cesta na utkání, odpovídá R)
100 Kč
i) Chybějící nebo nesprávný popis přestupku při ČK, nebo 2. ŽK – není v souladu s MP č. 2, pravidly fotbalu.
200 Kč
j) Nevyjádření se ve zprávě rozhodčího ke všem mimořádným okolnostem (vyloučení, důvod nastavení, popis
zranění, neuvedení zvýšení cestovného, konfrontace, inzultace, chování diváků, funkcionářů, pozdní zahájení
utkání, přerušení nebo předčasně ukončené utkání, povinnosti pořadatelské služby atd.
100 Kč
k) Chybějící důvody, pro které nebyl uzavřen ZoU s některým vedoucím družstva
100 Kč
l) Nepořízení kopie nebo fotodokumentace ZoU papírové formy pro potřeby odborných komisí v případě
nefunkčnosti systému IS.
200 Kč
m) Neúčast na semináři rozhodčích bez řádné omluvy
200 Kč
n) Porušení morálních vlastností R, nevhodné vystupování R směrem k hráčům, funkcionářům a divákům,
které nesouvisí s autoritou R
500 Kč
o) Neuvedení hlavního pořadatele, vedoucího družstva, kapitána družstva a brankáře
100 Kč
p) Uzavření ZoU později za vedoucího družstva, nebo vypsání ZoU za organizátora utkání. Neakceptuje
soutěžní řád.
300 Kč
r) Omluvení se z utkání bezprostředně před utkáním cca 2 hodiny před začátkem utkání.
(Doložit lékařskou zprávu)
200 Kč
s) V případě předzápasu, či předzápasů účtovat cestovné do následujícího utkání dospělých
50 Kč
t) Neoprávněné ukončení utkání
300 Kč
u) Jiná provinění PF, SŘ, RMS a MP
100 Kč
Pokuty budou udělovány v souladu s platnými fotbalovými normami, metodickými pokyny a řady FAČRu.

ČL. 23: KONTAKTNÍ ÚDAJE
Sekretariát FAČR
Atletická 2474/8
169 00 Praha 6 - Strahov
tel: 233 029 111 fax: 233 353 107
internet: www.fotbal.cz
e-mail: facr@fotbal.cz
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Členství:
tel.: 233 029 233, internet: www.clenstvi.fotbal.cz, email: clenstvi@fotbal.cz
Okresní fotbalový svaz – Kutná Hora
Čáslavská 199
284 01 Kutná Hora
IČ: 22880411
Bankovní spoj: KB a.s.
Č.ú.: 107- 418050267/0100
Sekretariát: Šandová Iva
mobil: 702 022 228
e-mail: ofs.kh@seznam.cz
Funkcionáři OFS Kutná Hora :
Předseda OFS:

Dušan

Roubíček

606906491 dusan.roubicek@email.cz

Sekretář VV OFS:

Zdeněk

Čáp

777206195 capfotbal@seznam.cz

Předseda STK:

Vladimír

Šturm

725807396 sturmv@centrum.cz

Předseda DK:

Ladislav

Rajm

603479347 ladrajm@gmail.com

Předseda KRD:

Libor

Koleček

724922562 kolecekL@seznam.cz

Člen KM:

Radek

Zoufalý

723235812 zoufalyradek@gmail.com

Předseda ORK:

Josef

Kasal

604670384 kasaloj@seznam.cz

GTM OFS

Miroslav

Paták

776 052 646 mirapatak@centrum.cz

ČL. 24: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento rozpis (včetně příloh) vychází z aktuálně platných předpisů FAČR a Pravidel fotbalu.
VV OFS si vyhrazuje právo v zájmu regulérnosti soutěží rozpis doplňovat a změny
zveřejňovat v úředních zprávách.
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Použité zkratky:
SŘ – Soutěžní řád fotbalu
OFS – Okresní fotbalový svaz
STK – sportovně- technická komise
DK – disciplinární komise
KRD – komise rozhodčích
OÚ – obsazovací úsek

HR – hlavní rozhodčí
AS – asistent rozhodčího
RMS – Rozpis mistrovských soutěží
FO – fotbalový oddíl
VH – valná hromada
ID – identifikační kód (číslo) člena FAČR

Tento Rozpis mistrovských soutěží nabývá účinnosti dnem 7.8.2020.
Vladimír Šturm
předseda STK OFS Kutná Hora

Ing. Dušan Roubíček
předseda OFS Kutná Hora

Přílohy:
Termínová listina podzim 2020 - OFS Kutná Hora
Datum

Čas

NE 9.8.2020
NE 16.8.2020
SO/NE 22.- 23.8.20
SO/NE 29.8.-30.8.20
ST 2.9.2020
SO/NE 5.- 6.9.20
ST 9.9.2020
SO/NE 12.- 13.9.20
ST 16.9.2020
SO/NE 19.- 20.9.20
ST 23.9.2020
SO/NE 26.- 27.9.20
ST 30.9.2020
SO/NE 3.- 4.10.20
ST 7.10.2020
SO/NE 10.- 11.10.20
ST 14.10.2020
SO/NE 17.- 18.10.20
ST 21.10.2020
SO/NE 24.- 25.10.20
ST 28.10.2020
SO/NE 31.10.- 1.11.20
SO/NE 07.- 08.11.20
SO/NE 14.- 15.11.20
SO/NE 21.- 22.11.20
SO/NE 28.- 29.11.20
SO/NE 05.- 06.12.20

17:00
17:00
17:00
17:00
17:30
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
15:00
15:00
15:00
14:30
14:30
14:30
14:30
14:00
14:00
13:30
13:00
13:00
13:00










Dospělí
OP, III.

Pohár OFS
dospělí

Dospělí Dospělí Dorost OP
IV.A
IV.B
KH/Ko

OP SŽ

OP MŽ

OP STPŘ /
Sobota

OP MPŘ /
Neděle

1.kolo
NT
2.kolo
NT
3.kolo

1.kolo
NT
2.kolo
NT
3.kolo

4.kolo

4.kolo

Pohár OFS Pohár OFS
SPŘ
SŽ

Předkolo
1.kolo
1.kolo
2.kolo
NT
3.kolo
NT
4.kolo
NT
5.kolo

2.kolo
NT
3.kolo
NT
4.kolo
NT
5.kolo

2.kolo
NT
3.kolo
1.kolo
NT
4.kolo
2.kolo
NT
5.kolo 3.k 16:30

NT
3.kolo
NT
4.kolo
NT
5.kolo

6.kolo

6.kolo

6.kolo 4.k 16:30

6.kolo

NT
3.kolo
1.kolo
4.kolo
NT
5.kolo
2.kolo
6.kolo

7.kolo

7.kolo

7.kolo 5.k 16:00

7.kolo

7.kolo

5.kolo

5.kolo

8.kolo

8.kolo

8.kolo 6.k 16:00

8.kolo

8.kolo

6.kolo

6.kolo

9.kolo

9.kolo

9.kolo 7.k 15:30

9.kolo

9.kolo

7.kolo

7.kolo

10.kolo 1.kolo 8.k 14:30
NT
NT
11.kolo
NT
9.kolo
1.kolo
NT
10.kolo
NT
NT
11.kolo
NT
NT
NT
NT
NT
NT

2.kolo
1.kolo

10.kolo
13.kolo
11.kolo
12.kolo

1. kolo

2.kolo

3.kolo
10.kolo
NT
11.kolo
12.kolo
13.kolo
NT
NT
NT

Náhradní termíny soutěžních utkání: středa (nebo dle nařízení STK)
STK si vyhrazuje právo v souladu s SŘ FAČR § 8, čl.3. - 5. provádět operativní změny v termínové listině
Přechod na zimní čas, neděle 25. 10. 2020
Globální hlášenky budou uzavřeny 10. 8. 2020
Soupisky dospělí a dorost do středy 19. 8. 2020 vložit do IS FAČR
Soupisky mládež do 26. 8. 2020 - vložit do IS FAČR - neplatí pro st. a ml. přípravky
Seznamy mládež do 26. 8. 2020 - při startu více mužstev v jedné soutěži - neplatí pro st. a ml. přípravky
OP Dorostu KH / Praha - východ / Kolín podléhá schválení STK Kolín
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Příloha čl.14, RMS 2020/2021

Název klubu

Barva dres

Barva trenky

Barva štulpny

bílá

bílá

bílá

modrá

modrá

modrá

červenobílá

červená

červená

modrá

černá

modrá

svít.žlutozelená

černá

černá

bílomodrá

bílá

bílá

bílá

bílá

bílá

Sparta Kutná Hora B

oranžová

černá

černá

SK Církvice

modrobílá

modrá

modrá

SK Malešov

černá

černá

černá

červenobílá

červená

červená

FK Chotusice 1932

černá

zelená

bílá

FK Uhlířské Janovice

žlutá

červená

žlutá

SK Zbraslavice

modrá

bílá

modrá

TJ Sokol Paběnice
SK 1933 ČUS Nové Dvory
TJ Viktoria Sedlec
TJ Sokol Kaňk
TJ Rozvoj Křesetice
TJ Sokol Malín
AFK Kácov

TJ Star Tupadly
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Sazebník odměn rozhodčích a delegátů
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Seznam změn a doplňků Rozpisu soutěží SR 2019/2020
Revize

Strany

Předmět změn
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Datum

Parafa

