
       FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 
  Okresní fotbalový svaz, Rychnov nad Kněžnou 

 

  U stadionu 1498, 56101 Rychnov nad Kněžnou 

Email: ofsrk@centrum.cz             www.ofsrk.cz 

 

Předseda: 605 590 251                  Sekretář: 731 960 305 

 
 

Zápis ze schůze č. 6  STK  OFS Rychnov nad Kněžnou dne: 22.9.2021 
místo konání: Vamberk 

 

Přítomni: Vodák Zdeněk , Bořek Milan, Jedlička Milan, Frejvald Ondřej 

Hosté: 

 

UPOZORNĚNÍ PRO ODDÍLY: 

 

V průběhu utkání, každé družstvo: 

- může nasadit do hry maximálně 5 náhradníků 

- má nejvýše 3 možnosti střídání 

- může navíc provádět střídání v poločasové přestávce 

Tam, kde družstva provedou střídání současně, bude to považováno za jednu využitou možnost pro každé 

družstvo. 

 

Bezinfekčnost: 

 

- Rozhodčí musí uvést do Zprávy rozhodčího jméno, příjmení a telefonní číslo obou kontaktních osob 

(zpravidla vedoucích družstev domácích i hostí) 

- STK doporučuje všem aktérům utkání, aby požadované potvrzení o bezinfekčnosti měli k dispozici v       

papírové podobě, čímž se zrychlí a zjednoduší případná kontrola 

- STK dále vyzývá kluby, aby ke všem opatřením přistupovaly se vší vážností a udělaly vše pro to, aby se hrálo, 

a zároveň vyzývá všechny účastníky utkání k maximální osobní zodpovědnosti. 

- od 01.09.2021 pro účastníky pravidelných aktivit, tedy sportovní přípravy i sportovních utkání platí, 
že pouze pro účely těchto aktivit je platnost antigenního testu (a to včetně samo testu) 7 dní 
 

 

Upozorňujeme rozhodčí a oddíly na dodržování SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FAČR - §30/4 

mailto:ofsrk@centrum.cz
http://www.ofsrk.cz/


Hráči družstva uvedeni v zápise o utkání nejsou oprávněni vykonávat funkci vedoucího 

družstva; to neplatí v případě, kdy není vyjma hráčů žádný jiný příslušník 

družstva přítomen. 
 

 STK upozorňuje oddíly na povinnost vyznačení technické zóny u střídaček !!!! 

 
STK upozorňuje oddíly: 
 Od 16.8.2021 do 31.11.2021 na dopravní omezení v Albrechticích v ulici Pardubická. 

Příjezd na hřiště je po místní komunikaci tj. ulicí Tyršova. 

 

 
STK schvaluje: OP ll.třídy - A1A0701 -  A1A0707 

                                                   A1A0801 -  A1A0807 

 

                           OPIII.třídy- A2A0701 - A2A0705 

                                                 A2A0801 - A2A0805 

 

                           OPIV.třídy – A3A0701 – A3A0706 

                                                 A 3A0801 – A3A0806 

 

                  OP starších žáků - E1A 0201 – E1A0202 

                                                - E1A 0301 - E1A0302 

                 

                 OP mladších žáků – F1A 0307- F1A0309 

                                                 - F1A 0401 - F1A0409 

 

             OP starší přípravka – G1A0307 – G1A0312, 0314, 0316, 0318 – G1A 0313, 0315, 0317 nehráno 

                                                - G1A 0401 - G1A0418 

 

            OP mladší přípravka – H1A0301 – H1A0321 

                                               -   H1A0401 – H1A0421 

 

              OP předpřípravka  -   I1A 0101 - IA10118 

                                                    I1A0201 -  IA10218 

 

                   Okresní pohár – A4D 0101, 0102    

 

                   Ve finále Okresního poháru  se utkají   DOBRUŠKA,,B“ - ZDELOV 

 

                  finále se hraje v úterý 28.9.2021 v 16:00 hodin v  ČESKÉM MEZIŘÍČÍ 

 
 

STK bere na vědomí protest TJ Sokol Černíkovice na výsledek utkání starší přípravky G1A0308 Přepychy – 

Černíkovice,,B“ 

V zápise neuveden konečný výsledek, výsledek na základě protestu a zjištěných skutečností byl opraven a 

rozhodčí je předán do KRD. 

 

 

 



SCHVÁLENÍ DOHODY: 
A1A1406  Solnice,,B“ - Lukavice – původní termín NE 31.10.2021 v 11:00hod. 

- nový termín  - SO  30.10.2021 ve 14:00hod. 
- poplatek 100,-kč  SOLNICE – fa IS FAČR 

 

 
 

SCHVÁLENÍ ZMĚNY ČASU: 

E1A 0402 Rokytnice/Vamberk – Dobruška/Opočno – původní čas  - středa 22.9.2021 v 16:00 hod. 

- nový čas ST 22.9.2021 v 16:30 hod. 
- bez poplatku 

 

A1A 1004 Deštné – Solnice,,B“  - původní čas – SO – 2.10.2021 v 15:00 hod. 

- nový čas SO – 2.10.2021 ve 14:00 hod. 
- poplatek 300,-kč Deštné – fa IS FAČR 

 

E1A 0901  Černíkovice/Solnice – Dobruška/Opočno  - původní čas st 27.10.2021 v 16:00 hod. 

- nový čas ST – 27.10.2021 v 17:00 hod., hřiště UMT 

- bez poplatku 

 

STK předává rozhodčí do KRD: 

A2A0705  Vamberk,,B“ - Křovice – čas vstřelené branky a čas střídání u domácích 

A1A0805  Deštné – Doudleby,,A“ nepotvrzen ZOU – hosté - podáno písemné vyjádření HR 

A1A0804  Rychnov,,B“ - Dobruška,,B“ - chybí bezinfekčnost 

F1A0402,04,06  - chybí bezinfekčnost 

      G1A0308  Přepychy – Černíkovovice,,B“ - chybí konečný výsledek 

 

STK uděluje pokuty: 

 

G1A0304 Kostelec/Častolovice – Dobruška/Opočno A, nepotvrzen ZOU domácí a hosté 

 - pokuta Kostelec/Častolovice - 100 Kč. - fa IS FAČR 

 - pokuta Dobruška/Opočno,,A“ - 100 Kč -fa IS FAČR 

G1A0318 Doudleby/Sopotnice – Lípa n. O., chybí povrch a hrací doba 

 - pokuta Doudleby/Sopotnice - 100 Kč. - fa IS FAČR 

H1A0319 Solnice – Kostelec, nepotvrzen ZOU domácími 

 - pokuta Solnice - 100 Kč - fa IS FAČR 

H1A0403 Albrechtice – Černíkovice červená, chybí povrch a hrací doba 

 - pokuta Albrechtice - 100 Kč. - fa IS FAČR 

H1A0407 Solnice – Vamberk, vedoucí družstva mladší 15 let!!!, nepotvrzen ZOU domácíni 

 - pokuta Solnice - 300 Kč – fa IS FAČR 

H1A0412 Solnice – Týniště, hlavní pořadatel a vedoucí družstva stejná osoba 

 - pokuta Solnice - 100 Kč – fa IS FAČR 

 

STK uděluje kompenzační poplatek dle RS čl.3 ročníku 2021/22 ve výši 

 2500,-kč  oddílům Zdelov, Deštné, Lukavice, Kostelecká Lhota – fa IS FAČR 

 



STK upozorňuje oddíly hrající okresní soutěže mládeže, aby důsledně dodržovali všeobecná 

pravidla a zejména zápis o utkání.   

STK doporučuje všem aktérům utkání, aby požadované potvrzení o bezinfekčnosti měli 

k dispozici v papírové podobě, čímž se zrychlí a zjednoduší případná kontrola!!! 

STK žádá pořadatele turnajů mládeže, aby uvedli bezinfekčnost všech zúčastněných v 

turnaji do prvního utkání domácích. 

 
  Příští STK dne: 29.9. 2021 v 15:30 hod., ve Vamberku. 
 

 

Zapsal: Jedlička Milan 


