
       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.10  STK  OFS Rychnov nad Kněžnou dne: 12.11.2021 

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. 

 

Hygienicko - protiepidemická opatření FAČR pro konání amatérských soutěží k 1. 10. 

2021: Podrobně na  úřední desce - (zasláno též mailem 4. 10. 21).  

 
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 21. 
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STK schvaluje: OP ll.třídy - A1A1401 -  A1A1407  

                       

                    OP starších žáků - E1A 0901 – E1A0902 

                                               

                   OP mladších žáků – F1A0102  

 

                   OP mladší přípravka – H1A0101 – H1A0112,0119 

                                                        -  H1A 0907 - H1A0912 

            

                   STK schvaluje podzimní tabulku OP II.třídy, st.žáků.   

 

                   Nesehrané utkání:  

                   F1A0101,0103- 0106 - odloženo  

                   F1A0901,0903,0904,0905,0906 -odloženo 

                   G1A0101 – G1A0106 -odloženo 

                   G1A0902,0904,0905 -odloženo 

                   H1A0120,0121- odloženo 

                H1A0901 – 0906 – odloženo 

                   I1A 0701 -0706 - odloženo 

                                            

 

STK uděluje pokutu za nenastoupení hráčů ze soupisky dle RS čl.10/f  

/Každý hráč uvedený na soupisce musí nastoupit do hry nejméně na 2 celé poločasy ve dvou 

mistrovských utkáních za družstvo na jehož soupisce je uveden/: 

oddílu Častolovice: 

Pelc Milan ID 75031559, Šupler Evžen ID 73121362, Přikryl Tomáš ID 93020942 

 3x500,-Kč = 1500,-Kč  - fa IS FAČR 

 

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 se do 

začátku jarních soutěží ročníku 2021/22, 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. 

 

STK navrhuje Termínovou listinou pro JARO 2022  

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

               OPIII.třídy  9.-10.4.2021 – 18.kolem 

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

 

 

STK děkuje OV- U17 za vzornou reprezentaci OFS. 
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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 

 

 


