
       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.1/2022  STK  OFS Rychnov nad Kněžnou dne: 2.2.2022 

místo konání: Vamberk 

 

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

Hosté: Michalec Luboš – online 

 

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. 

 

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

pravidla a zejména zápis o utkání.   

 

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

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 !!!! 

 Vyznačovat technickou zónu dle Pravidel fotbalu čl.9 strana 2 
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STK žádá oddíly o zaslání kopie zápisu o schválení hrací plochy a zázemí dle RS čl.5 na 

OFS, email sekretáře info@ofsrk.cz .Toto se netýká těchto oddílů Rychnova, Kostelce, 

Dobrušky,Vamberka, Českého Meziříčí, Rokytnice, Opočna. Neuvedené oddíly do 

15.3.2022, musí požádat STK OFS RK o vyhotovení nového schválení hrací plochy a 

zázemí.  

 

        Upozornění  - V jarní části sezony budou prováděny kontroly trenérů dle čl.9/b RS 2021/22 a proto 

připomínáme, že doškolení bude 19.2.2022 a školení pro nové zájemce bude 19. - 20.2.2022. 

Seznam trenérů licence C, kterých se toto doškolení týká, najdete na ÚD OFS. 

 

 Termínová listina pro JARO 2022  

 Začátek OP  II.třídy  26.-27.3.2022 – 15.kolem 

               OP III.třídy  9.-10.4.2021 – 18.kolem 

               OP  IV.třídy  2.-3.4.2022 – 12.kolem 

               OP starší žáci   středa - 13.4.2022 

 

Aktiv pro sekretáře a organizační pracovníky klubů před zahájením jarní části 
soutěžního ročníku 2021/2022 

Termín konání: pátek 11. března 2022 

Místo konání: bude oznámeno dodatečně 

Začátek aktivu:17,30 hodin 

Poznámka:účast na losovacím aktivu je pro zástupce klubů povinná  

  -pod pokutou 500,- Kč dle RS 

 

Pravidla pro účast a konání losovacího aktivu: 

Všichni účastníci aktivu jsou povinni dodržet současná platná hygienicko – 

epidemiologická opatření 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Hracími dny jsou soboty a neděle. Pro jaro platí termín písemné žádosti oddílů do 28. 

února 2022 a to jen v případě, že požadovaná změna výjimky je odlišná od podzimní. 

 

 

 HLÁŠENKY UTKÁNÍ 

       V případě, že oddíl nevloží HLÁŠENKU UTKÁNÍ v předepsaném termínu, družstvo hraje všechna svá       

utkání na domácím hřišti v termínu, který je uveden v Rozpisu soutěží. Termín vložení HLÁŠENEK 

UTKÁNÍ  pro jaro 2022 platí termín 4. 3. 2022. Souhrn schválených HLÁŠENEK UTKÁNÍ bude 

evidován STK a změna bude promítnuta ve vydávaném rozpisu soutěží a obsazení rozhodčích. 

 

Účastníkům ZHL a ZL bylo strženo startovné sběrnou FA IS FAČR. 
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  Příští STK dne: dle potřeby ve Vamberku. 
 

Proti každému rozhodnutí STK je možné podat odvolání, a to do sedmi dnů ode dne jeho 

doručení. Za den doručení se považuje den následující po uveřejnění  rozhodnutí na Úřední 

desce OFS. Odvolání se podává u odvolacího orgánu ( VV OFS). Náležitosti odvolání stanovuje 

§ 21 procesního řádu FAČR (a čl. 22/5 RS OFS.") 

 

 

Zapsal: Jedlička Milan 

 

 


