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Okresní fotbalový svaz Rychnov nad Kněžnou 
 

Adresa:  U stadionu 1430, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

E-mail:  info@ofsrk.cz 

Kontakt:  Ondřej Frejvald, Jůnova 63, Vamberk, 517 54 

Mobil:  731 960 305 

 

U R Č E N O:  - fotbalovým oddílům zařazeným do soutěží v okrese RK 

- členům VV OFS FAČR v Rychnově nad Kněžnou a členům komisí 

- rozhodčím řídící soutěže v okrese Rychnov nad Kněžnou 

Strana: 

   2 Obsah  

   4 Mistrovské soutěže ročníku 2020/2021 

   5 Rozpis soutěží 

Článek 1. Řízení soutěží: 

Článek 2. Pořadatel utkání: 

Článek 3. Podmínky pro zařazení do soutěží 

Článek 4. Termíny utkání 

   7  Článek 5. Místa utkání (viz SŘ) 

   9  Článek 6. Pořadatelská služba: 

  10  Článek 7. Předpisy 

Článek 8. Startují 

Článek 9. Podmínky účasti v soutěžích 

  11  Článek 10. Soupisky hráčů (viz SŘ) 

Článek 11. Doba hry 

  12  Článek 12. Střídání hráčů 

Článek 13. Hlášení výsledků 
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Mistrovské soutěže ročníku 2020/2021 se nedohrály 

4. 5. 2021 

VV FAČR ukončil sou-
těžní ročník 2020/21 
Na základě harmonogramu rozvolňování 
ze strany státních institucí, byl VV FAČR 
na svém úterním zasedání dne 4. 5. 2021 
nucen schválit ukončení nedohraného 
soutěžního ročníku 2020/21. 
„Do poslední chvíle jsme bojovali o to, aby 
se mohly neprofesionální soutěže dohrát. 
Z tohoto důvodu jsme také neustále vy-
mýšleli nové a nové varianty scénářů tak, 
abychom mohli odehrát požadovaný počet 

utkání a byla zajištěna regulérní prostupnost soutěží. Ve chvíli, kdy jiné sporty soutěže 
odpískaly, my stále věřili a bojovali. Máme ale první květnový týden a stále není povo-
lena ani možnost plnohodnotného tréninku klubů, takže je potřeba nyní bohužel konsta-
tovat, že ani fotbalové soutěže již nepůjde dohrát“, říká předseda FAČR Martin Malík. 

VV FAČR při svém rozhodování myslel i na to, že po dlouhé herní a tréninkové pře-
stávce není možné realizovat s ohledem na absenci společné přípravy hráčů v klubech 
restart soutěží bez výrazného rizika zranění hráčů. 

„Zdraví hráčů je a vždy bude naší prioritou. Opravdu jsme dnes již v termínu, kdy nejde 
realizovat harmonogram soutěží od ČFL a MSFL dolů, včetně tolik potřebného tréninko-
vého procesu, který by restartu předcházel. Je to samozřejmě o to smutnější, že jde o 
druhou sezónu v řadě, kdy musely být neprofesionální soutěže předčasně ukon-
čeny“, připomíná generální sekretář FAČR Jan Pauly. 

FAČR přesto doufá, že ukončení soutěží, neznamená stále ještě automaticky konec 
fotbalové sezóny. V tomto duchu je také asociace připravena pomoci klubům s reali-
zací případných turnajů jednotlivých klubů na OFS a KFS spadajících termínově do se-
zóny 2020/21. 

„VV FAČR dnes rozhodl také o tom, že v případě realizace podobných turnajů, pokud 
tedy budou umožněny z hlediska hygienického rozvolňování, bude za předem stanove-
ných pravidel proplácet náklady klubů na rozhodčí, tak abychom mohli jako střešní or-
ganizace amatérského fotbalu přispět alespoň nějakou měrou k reálnému návratu fot-
balu na hřiště a zároveň pomoci přípravě hráčů na novou sezónu,“ dodává předseda 
FAČR Martin Malík. 

 

 

https://facr.fotbal.cz/files/images/2462/hriste-s-logem-facr.png
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FAČR – OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 

 

Identifikační údaje: 

IČ:  22880291 

Bankovní spojení: č.ú. 246619006/0300                      

Číslo pojištění ČUS: V Z P, a.s. č. 1310001770 

Pojištění trenérů: Česká Kooperativa, a.s., VIG, č.7720720473 

 

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 

ŘÍZENÝCH OFS RYCHNOV n. K. - ROČNÍK 2021/2022 

 

Článek 1. Řízení soutěží: 

STK OFS Rychnov nad Kněžnou 

Článek 2. Pořadatel utkání: 

Oddíl uvedený v rozlosování podzimní části soutěže na prvním místě. 

Pro jarní část soutěží platí obrácené pořadí (viz SŘ) 

V jednom soutěžním ročníku nesmí být sehraná obě utkání na stejném hřišti (při dvoukolovém 

rozlosování). 

Článek 3. Podmínky pro zařazení do soutěží 

Stanovy FAČR ve článku 3, odst. 3 stanovují okruh osob, jejichž působení ve FAČR a v ní 

organizovaných soutěžích je s účinností od 1. 7. 2012 vázáno na členství ve FAČR. Prová-

děcí směrnice k tomuto ustanovení najdete na stránkách www. Fotbal.cz 

Pro soutěžní ročník 2021-2022 musí mít oddíl, jehož družstvo hraje II. třídu minimálně jedno 

mládežnické družstvo v mistrovských soutěžích. Oddíly, které tuto podmínku nesplňují, uhradí 

(dle splatné faktury) kompenzační poplatek ve výši 2 500,- Kč (je počítáno i spojení dvou smluv-

ních klubů). 

Článek 4. Termíny utkání 

Povinnosti oddílů – klubů týkající se termínů, hlášení utkání, začátků utkání a nastoupení k 

utkání jsou upraveny SŘ a tímto Rozpisem soutěží (dále RS). 

V neděli 31. října 2021 končí letní čas – začátky utkání stanovené na toto kolo jsou platné i pro 

sobotu 30. října 2021. 
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STK si vyhrazuje v souladu se SŘ právo provádět změny v termínové listině. 

a) STK vydává termínovou listinu zvlášť pro podzimní a jarní část mistrovských soutěží. Hrací 

dny a začátky utkání uvedené v termínové listině jsou závazné. STK si vyhrazuje právo nařídit 

rozhodující utkání dvou posledních kol na stejný den a začátek. 

b) Hracími dny jsou soboty a neděle. Trvalé výjimky z hracích dnů a úředních začátků povoluje 

STK na podkladě žádosti oddílů předložené s přihláškou do soutěže. Pro jaro platí termín pí-

semné žádosti oddílů do 28. února 2022 a to jen v případě, že požadovaná změna výjimky je 

odlišná od podzimní. 

c) Oddíly mohou provést souhrn všech utkání na domácím hřišti tzv. HLÁŠENKOU UTKÁNÍ, 

kde uplatní změny termínů ve dnech pracovního klidu, to znamená ze soboty na neděli nebo 

naopak. Tyto hlášenky se vyplňují za každé družstvo zvlášť a uvedou se i v návaznosti na před-

zápasy. Oddíly je vloží do systému IS FAČR. V případě, že oddíl nevloží HLÁŠENKU 

UTKÁNÍ v předepsaném termínu, družstvo hraje všechna svá utkání na domácím hřišti v ter-

mínu, který je uveden v Rozpisu soutěží (poznámka: hlášenku nelze uplatňovat pro utkání: na 

hřišti soupeře, v pracovních dnech a pro změnu na státní svátek). Termín vložení HLÁŠENEK 

UTKÁNÍ pro podzim 2021 je 20. 7. 2021, pro jaro 2022 platí termín 4. 3. 2022. Souhrn schvá-

lených HLÁŠENEK UTKÁNÍ bude evidován STK a změna bude promítnuta ve vydávaném 

obsazení rozhodčích. 

d) Po schválení HLÁŠENEK se mohou oddíly-kluby dohodnout na změně termínu utkání. Ne-

jde-li o přesun ve dnech pracovního klidu, musí být utkání JEDINĚ PŘEDEHRÁNO! V mi-

mořádných a zvlášť odůvodněných případech, může STK povolit sehrání utkání nebo nařídit 

jiný termín, než je stanoveno v tomto RS. Nebude-li mít žádost o změnu termínu veškeré nále-

žitosti, nebude projednávána. STK schválí pouze písemnou žádost nebo žádost vloženou do 

IS, jež bude obsahovat: uvedení důvodu, oboustranný souhlas a datum doručení OFS nebo 

vložení do IS. STK rozhodne o termínu utkání v souladu se SŘ, obdrží-li před navrženým ter-

mínem písemnou dohodu obou oddílů. Manipulační poplatek hradí oddíl, který žádá o změnu. 

Manipulační poplatky dospělí: 

17 dnů a více 100,- Kč 

10 dnů až 16 dnů 300,- Kč 

3 dny až 9 dnů 500,- Kč 

STK schválí pouze písemnou žádost nebo žádost vloženou do IS FAČR 

- s uvedením důvodu 

- s oboustranným souhlasem oddílů 

e) Oddíly jsou povinny bez jakéhokoliv předchozího upozornění nastupovat k utkáním v termí-

nech a začátcích uvedených v ustanoveních tohoto RS a dle povolených výjimek trvalého rázu, 

případně podle schválených dohod nebo termínů přímo nařízených STK. 
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Pokud dojde k nesrovnalostem, ať již v termínu nebo začátku utkání mezi Rozpisem soutěží a 

„Zprávou OFS" a na internetu, je povinností obou oddílů (domácího a hostujícího) okamžitě 

písemně upozornit STK na vzniklou chybu. 

Nenastoupení k utkání v termínu uvedeném v RS a dle trvalých výjimek, případně v termínu 

vzájemně dodatečně dohodnutém či nařízeném STK, bude postiženo hracími a disciplinárními 

důsledky (viz SŘ). 

f) V případě nesehraného či nedohraného utkání (a to jen z důvodu vyšší moci) se oddíly do-

hodnou na místě o novém termínu a uvedou ho v zápisu o utkání nebo navrhnou řídícímu orgánu 

nový termín do 48 hodin od termínu původního začátku utkání. Utkání musí být sehráno do 14 

kalendářních dnů od původního termínu utkání. Nedojde-li k dohodě, o termínu utkání rozhodne 

STK (viz SŘ). 

g) Jakákoliv dohoda o přeložení neschválená STK bude pokutována částkou 1 000,- Kč. 

h) V případě, že družstvo nastoupí k utkání s menším počtem hráčů než 11 a nebude schopno 

ho během utkání doplnit na potřebný počet a toto bude ukončeno z důvodu malého počtu hráčů, 

bude oddíl povinen uhradit OFS pokutu ve výši 2 000,- Kč. 

 

Článek 5. Místa utkání (viz SŘ) 

a) Oddíly oznámí STK OFS RK místa utkání na přihlášce do soutěže pro každé družstvo zvlášť 

spolu s termínem utkání. Pořádající oddíl/klub nese plnou zodpovědnost, že všechna hřiště (jak 

hlavni, tak i náhradní), na kterých budou soutěžní utkání hrána, odpovídají Pravidlům fotbalu, 

SŘ a podmínkám soutěží uvedených v RS a jsou řádně schválena řídícím orgánem. 

b) Hrát se může pouze na hřištích schválených STK OFS RK, která jsou uvedena v přihláškách 

do soutěží, případně na náhradních plochách schválených STK OFS RK. Po jakýkoliv úpravách 

hřiště (včetně branek, ohrazení, zábradlí, výběhových zón, kabin apod.) musí být provedena 

nová kolaudace (STK OFS) a nesmí být narušen průběh soutěží. STK si vyhrazuje právo kdy-

koliv provést kontrolu užívaných hracích ploch a jejich vybavení. 

c) V případě žádosti o změnu místa utkání je nutný souhlas soupeře i oddílu, kde se utkání 

odehraje. 

d) Náležitosti hřišť pro soutěže řízené STK OFS RK. 

- řádně připravená a vyznačená hrací plocha dle Pravidel fotbalu a SŘ a vyznačení technické 

zóny pro všechna soutěžní utkání. 

- kloubové tyče rohových praporků 

- kryté lavičky pro příslušníky družstev široké nejméně 3,5 m, musí být odděleny od hlediště a 

musí být zabezpečeny proti vhazování předmětů z hlediště (platí pro všechny třídy). Osoby 

oprávněné k účasti na lavičkách musí být označeny visačkami (mimo náhradníků) 
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- v místě, kde se zdržují diváci, musí být pevné kovové zábradlí v dostatečné vzdálenosti od 

hrací plochy (dodržení výběhové zóny) a ve výšce 100–110 cm v souladu s Pravidly fotbalu 

-  prostor, kterým rozhodčí a hráči procházejí z kabin na hrací plochu, musí být zabezpe-

čen proti vniknutí diváků koridorem (platí pro všechny třídy). Při nezajištění těchto po-

vinností budou oddíly trestány na vrchní hranici pořádkových sazeb 

- samostatná šatna pro soupeře, přístupná nejpozději 45 minut před začátkem utkání 

- sociální zařízení s teplou a studenou vodou pro příslušníky družstev 

- pořadatelský oddíl je povinen mít lékárničku se základním vybavením a nosítka s urče-

nou obsluhou 

- samostatná šatna pro rozhodčí, přístupná nejpozději 45 minut před utkáním (v chladných dnech  

vytápěná) 

- organizační řád pořadatelské služby schválený STK, který bude vyvěšen v kabině rozhodčích 

- návštěvní řád, který bude umístěn na vhodném místě při vstupu do areálu. Návštěvní řád musí 

kromě jiného obsahovat i následující citaci: Návštěvník souhlasí bez dalšího upozornění s bez-

platným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, 

přenosu či reprodukce pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce 

a v souvislosti s akcí, pořadatelem a jejich partnery 

- v případě použití přenosných branek je nutné ukotvení, či zabezpečení proti převržení branek!!! 

 

UPOZORNĚNÍ: Kontrolu budou provádět rozhodčí, dohledy, členové VV a STK. 

 

e) O způsobilosti hlavní hrací plochy rozhoduje hlavní rozhodčí utkání. Pro případ nezpůsobi-

losti hrací plochy ke hře, nemusí mít oddíl náhradní hrací plochu. V tomto případě a z tohoto 

důvodu může oddíl v podzimní i jarní části soutěže odložit maximálně dvě mistrovská utkání. 

Ve třetím a dalších případech musí mít oddíl zajištěnu náhradní hrací plochu (schválenou STK) 

včetně písemného souhlasu, který předloží na STK! 

f) VV OFS stanovil tříčlenný tým funkcionářů, který má právo odvolat mistrovské utkání v pří-

padě nepříznivých klimatických podmínek po konzultaci s pořádajícím oddílem. Jsou to před-

seda, místopředseda a předseda STK OFS Rychnov nad Kněžnou 

g) Náhradní hrací plochy 

- podléhají schválení STK, musí být na území okresu RK (výjimky povoleny pouze po schválení 

STK OFS) 

- termíny použití náhradních hřišť schvaluje STK s ohledem na termínovou listinu 

- povolený povrch náhradních ploch – tráva a umělá tráva 

- ve vybavení náhradních hřišť musí být hráčské lavice (kryté pro všechny soutěže) široké nej-

méně 3,5 metru, dále pevné zábradlí v místech, kde se zdržují diváci. Pořadatelská služba zod-

povídá za to, že během utkání budou diváci za zábradlím 
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- do vybavení náhradních ploch, které jsou mimo areál hlavních hřišť, patří kabina pro rozhodčí, 

která musí být vybavena v souladu s čl. 20 bod e RS 

- pořadatelská služba zajistí samostatné příchody a odchody hráčů, rozhodčích a delegáta z 

těchto ploch 

- nejsou-li na náhradním hřišti umývárny a kabina pro hosty, zajistí toto pořádající oddíl na svém 

hlavním hřišti. Rovněž v případě žádosti zajistí dopravu hostujícího mužstva, rozhodčích a de-

legáta utkání na náhradní hřiště a po skončení utkání zpět 

- v případě, že žádost nebude dodána, přebírá odpovědnost za případné přeložení utkání pořáda-

jící oddíl, který je v případě požadavku povinen zajistit dopravu. 

UPOZORNĚNÍ: Pokud je náhradní povrch hřiště s umělohmotným povrchem, je pořádající 

oddíl povinen upozornit hostující oddíl a rozhodčí na tuto skutečnost nejdéle 2 dny před utkáním 

(na umělém povrchu nelze hrát v kopačkách s kolíky). Bez platného atestačního osvědčení není 

povoleno používat hřiště s umělým trávníkem k jakémukoliv soutěžnímu utkání (viz SŘ). 

 

Článek 6. Pořadatelská služba: 

Povinnosti pořadatelské služby (viz SŘ) včetně povinnosti vyvěšení „Návštěvního řádu“. 

Počet pořadatelů: 

- HP + 5 při utkáních dospělých – MIMO VEDOUCÍHO DRUŽSTVA 

- HP při utkáních mládeže – MIMO VEDOUCÍHO DRUŽSTVA 

Všichni pořadatelé musí být viditelně označeni reflexními vestami nebo visačkami. Hlavní po-

řadatel musí mít odlišnou reflexní vestu s nápisem „HLAVNÍ POŘADATEL“. 

NA HRÁČSKÉ LAVICE MAJÍ PŘÍSTUP POUZE OSOBY UVEDENÉ V ZÁPISE:  

Náhradní hráči v dresu, vedoucí družstva, trenér, asistent trenéra, lékař, masér. Všichni 

funkcionáři musí být označeni visačkou. 

 

Technická zóna 

Technická zóna se vyznačuje v utkáních odehraných na stadionech, kde jsou vyhrazena místa k 

sezení pro náhradníky a funkcionáře družstva a vystřídané hráče, jak je uvedeno níže: 

● technickou zónu se doporučuje vyznačit čárami  

● přední hranice technické zóny je vyznačená čárou, která je rovnoběžná s pomezní čárou a 

která je od pomezní čáry vzdálena 1 m; ze stran je technická zóna vyznačená čárami vedenými 

kolmo k pomezní čáře, a to ve vzdálenosti 1 m od bočních stran lavičky pro příslušníky družstva  

● počet osob, které se smí v technické zóně zdržovat v průběhu hry, musí být stanoven řádem 

příslušné soutěže  

● všechny osoby, které se budou v průběhu utkání zdržovat v technické zóně 

- musí být v souladu se soutěžním řádem identifikovatelné před začátkem utkání a v 

jeho celém průběhu 
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– musí se chovat vždy korektně 

– jsou povinny zdržovat se v technické zóně; technickou zónu smějí opustit pouze ve 

výjimečných případech a se souhlasem rozhodčího (např. jestliže rozhodčí dovolí lékaři 

nebo masérovi družstva ošetřit na hrací ploše zraněného hráče)  

● současně vždy pouze jedna osoba z osob zdržujících se v technické zóně je oprávněna udě-

lovat hráčům v průběhu utkání pokyny 

 

Článek 7. Předpisy 

Fotbalové soutěže se řídí těmito fotbalovými normami: 

Pravidly fotbalu, Soutěžním řádem, tímto rozpisem soutěží, Disciplinárním řádem, Registrač-

ním řádem, Procesním řádem, Přestupním řádem, Odvolacím řádem, Hospodářskými směrni-

cemi. Dále ve znění změn a dodatků uveřejněných jako „Zprávy OFS“ na stránkách OFS. 

 

Článek 8. Startují 

V soutěžích dospělých mohou startovat muži a dorostenci. Věková hranice se řídí SŘ. 

 

Článek 9. Podmínky účasti v soutěžích 

a) Družstvo je přijato do soutěže po zaslání přihlášky a uhrazení příslušných vkladů do zahájení 

soutěží. 

b) Každý hráč odpovídá za své zdraví (viz SŘ). Kluby jsou povinny mít k dispozici prohlášení 

všech svých hráčů o zdravotním stavu. Řídící orgány jsou oprávněny provádět kontrolu tohoto 

prohlášení. V utkáních dospělých může také působit hrající vedoucí mužstva, trenér nebo asis-

tent, který bude současně v ZOU uveden i ve funkci vedoucího mužstva nebo trenéra. Kontro-

lovat průkaz a fyzickou přítomnost trenéra na utkání je v pravomoci HR. Každý trenér uve-

dený v zápise o utkání je povinen předložit na požádání rozhodčímu utkání svůj platný 

trenérský průkaz (případně certifikát)". 

Během sezony budou HR prováděny kontroly fyzické přítomnosti trenérů uvedených v ZOU na 

mistrovských i pohárových utkáních. Trenér může působit také ve funkci vedoucího mužstva, 

ale nemůže být současně pořadatelem. 

Oddíly jsou povinny mít ve všech soutěžích dospělých trenéra s platnou licencí C, nebo vyšší. 

Oddílům, které nesplňují tuto povinnost, povoluje TMK lhůtu od 1. 7. 2021 do 1. 3. 2022, kdy 

musí mít trenéra alespoň s licencí Grassroots Leader. V případě nesplnění tohoto nařízení v 

uvedené době uhradí oddíl pořádkovou pokutu 1000,- Kč. Pokud nebude splněna povinnost 

mít trenéra licence C, alespoň v 70 % mistrovských utkání ani v jarní části sezóny 

2021/2022, uhradí oddíl další pořádkovou pokutu 1500,- Kč. 
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Kontrolu platnosti licence trenérů v soutěžích OFS provede na základě přihlášky do soutěží 

TMK OFS a následně budou prováděny kontroly fyzické přítomnosti trenérů při mistrovských 

utkáních v průběhu sezony 2021/2022. U mládežnických družstev (MP – SŽ) musí mít od 1. 7. 

2017 všichni trenéři či asistenti trenérů, kteří působí u týmů mládeže, minimálně licenci 

Grassroots Leader! Tuto povinnost bude kontrolovat KM + TMK, při neplnění bude oddílu ulo-

žena pořádková pokuta 500,- Kč. 

c) V sestavách je možno používat libovolná čísla 2–99, číslo 1 nemůže mít hráč v poli, ale 

pouze brankář nebo náhradní brankář. Podmínkou je, aby první byl v ZOU psán brankář. 

d) Náhradníci, kteří nebyli uvedeni do zápisu před zahájením zápasu, nemohou v utkání nastou-

pit. 

e) Povinnost hráčů mít u sebe na utkání doklad totožnosti a průkaz zdravotní pojišťovny. 

 

Článek 10. Soupisky hráčů (viz SŘ) 

a) Na soupisce musí být uvedeno 11 hráčů včetně brankáře. 

b) Soupisky předkládají ty oddíly, které mají v jedné věkové kategorii dvě nebo více družstev. 

Družstva jsou povinna mít kopii soupisky vyšší třídy soutěže k dispozici pro každé utkání. 

c) Předkládá se soupiska družstva nebo družstev ve vyšší třídě soutěže. 

d) Na soupisce musí být uvedeni hráči příslušné věkové kategorie. Za družstvo startující v nižší 

soutěži mohou nastoupit v jednom soutěžním utkání vždy nejvýše dva hráči ze soupisek druž-

stev startujících ve vyšších soutěžích 

e) Termín předložení soupisek před zahájením podzimní a jarní části soutěže. 

f) Pokud nenastoupí hráč uvedený na soupisce v průběhu příslušné poloviny soutěže, alespoň 

ve dvou utkáních nejméně na poločas, uhradí oddíl za každého takového hráče poplatek 500,-

Kč OFS RK. 

g) U hráče uvedeného na soupisce je oddíl povinen provést úpravu: při přestupu, zrušení 

registrace, při zrušení nebo vystoupení „B“ či „C“ družstva ze soutěže, při dlouhodobém zranění 

hráče (nutno doložit lékařským potvrzením) a nejpozději do 15 ti dnů tohoto hráče vyškrtnout 

ze soupisky a nahradit jej jiným hráčem. Tuto změnu musí oddíl předložit (nejpozději do 15 ti 

dnů) STK OFS, která změnu potvrdí na soupisce! 

Oddíl mající družstvo ve vyšší (např. v soutěžích KFS) a další družstvo v soutěžích OFS musí 

změnu na soupisce „A“ mužstva dát na vědomí STK OFS! 

 

Článek 11. Doba hry 

a) Utkání dospělých se hrají 2x45 minut 

b) Poločasová přestávka nesmí včetně odchodu a příchodu hráčů na hrací plochu trvat déle než 

15 minut. 
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Článek 12. Střídání hráčů 

V soutěžích dospělých OP II. a III. třídy lze v průběhu utkání: 

- nasadit do hry maximálně 5 náhradníků 

- má nejvýše 3 možnosti střídání 

- může navíc provádět střídání v poločasové přestávce 

V soutěži OP IV. třídy je od 1. 7. 2019 povoleno opakované (hokejové) střídání hráčů. Toto 

střídání se provádí vždy v přerušené hře se souhlasem rozhodčího. 

 

Článek 13. Hlášení výsledků 

a) V případě, že nefunguje IS systém, je domácí oddíl povinen telefonicky nahlásit výsledky 

všech svých domácích utkání sekretáři OFS – Ondřej Frejvald, mobil: 731 960 305 - nejlépe 

pomocí zpráv SMS nebo na email info@ofsrk.cz. 

b) Výsledek je nutno hlásit ihned po utkání!!! Nahlaste třídu soutěže, jména družstev v pořadí 

domácí hosté, výsledek utkání, poločas, jméno a příjmení střelců branek a vyloučených. V zá-

jmu oddílu uveďte: rozhodčí, počet diváků, textové doplnění. Nehlášení střelců branek bude 

posuzováno jako nehlášení výsledku – zodpovídá domácí oddíl! 

c) Při pozdním hlášení nebo nenahlášení výsledku a střelců branek, uhradí domácí oddíl pokutu 

OFS RK ve výši 100,- Kč za každé jednotlivé provinění. 

d) Oddíly hrající OP II. třídy mají za povinnost provést hodnocení utkání na www.ofsrk.cz 

(https://souteze.fotbal.cz/subjekty/page/302?pageId=386) a to nejpozději do neděle 5 

hodin po úředním začátku. Neplnění této povinnosti 100,- Kč IS FAČR.  

Použití neslušných poznámek na kohokoliv, dále použití neslušných a urážlivých 

výroků, bude důvodem pro zahájení disciplinárního řízení. 

 

Článek 14. Rozhodčí, delegáti a dohlížecí orgány, hodnocení rozhodčích, 

uvádění trenérů v zápise o utkání, ošetřování hráče - 3 minuty 

Pro rozhodčí OFS a FAČR platí v plném rozsahu LICENČNÍ ŘÁD ROZHODČÍHO FOT-

BALU. Fotbalová utkání v rámci FAČR může řídit pouze rozhodčí, kterému byla udělena platná 

licence rozhodčího fotbalu. Na vyžádání pořadatele utkání je rozhodčí povinen prokázat se plat-

nou licencí rozhodčího fotbalu v IS FAČR. Platná licence rozhodčího fotbalu však rozhodčího 

neopravňuje k volnému vstupu na žádné utkání pořádané v rámci FAČR. Rozhodčí musí být 

členem FAČR a mít uhrazen členský příspěvek za příslušný kalendářní rok. 

http://www.ofsrk.cz/
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a) OFS RK, KRD, DK a STK zásadně uveřejňuje svá rozhodnutí v úředních zprávách v IS 

FAČR a na webu OFS. Rozhodčí a delegáti jsou povinni je sledovat a řídit se informacemi v 

nich obsažených. 

b) Rozhodčí a asistenty rozhodčích deleguje na utkání KRD OFS v IS FAČR (karta rozhodčího), 

popř. telefonicky nebo e-mailem. Změny v delegaci zveřejněné v IS FAČR (karta rozhodčího) 

jsou pro rozhodčí jedině rozhodující a rozhodčí OFS jsou povinni je sledovat. Vždy platí po-

slední delegace. 

c) Na utkání dospělých může být delegován rozhodčí mladší 18 let (R, AR). Rozhodčí mladší 

18 let musí (podle odstavce §5, odst. 4 řádu R a DS) předložit KRD: 

- písemný souhlas zákonného zástupce nebo opatrovníka uchazeče s výkonem funkce 

rozhodčího 

- písemné prohlášení zákonného zástupce nebo opatrovníka o své zdravotní způsobilosti 

k výkonu funkce rozhodčího 

- písemné prohlášení zákonného zástupce nebo opatrovníka o souhlasu se zpracováním 

osobních údajů uvedených v tomto řádu nebo v Evidenčním a registračním řádu FAČR 

podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 

d) Poslední změny v obsazení jsou zde provedeny v pátek v 15:00 hodin. Pozdější nutné změny 

jsou uskutečněny telefonicky. 

e) V zájmu regulérnosti soutěží je možná neveřejná delegace. 

Systém omluv z delegací rozhodčích: 

Delegovaný rozhodčí je povinen omluvit se bez zbytečného odkladu řídícímu orgánu soutěže, 

jakmile nastanou skutečnosti, bránící mu dostavit se k utkání, na které byl delegován. 

- omluva min. 8 dní před hracím víkendem – bez poplatku 

- omluva od 3 do 7 dní před hracím víkendem – poplatek 100,- Kč (1 TB) 

- omluva 1 až 2 dny před hracím víkendem – poplatek 150,- Kč (1,5 TB) 

- omluva v den utkání – poplatek 300,- Kč (3 TB) 

Další provinění neuvedené v žádném bodu pokutovníku 1–5 TB. Komise rozhodčích je opráv-

něna v závažných případech od stanoveného poplatku upustit nebo ho úměrně snížit. 

Omluvy pouze na e-mail Komise rozhodčích OFS RK: kr-ofsrk@seznam.cz, omluvy ve 

ČT a v PÁ je nutné oznámit ještě na telefon 775 787 196 (Jan Dušek) !!! 

f) Na utkání okresního přeboru dospělých se rozhodčí dostaví nejdéle 45 minut před úředním 

začátkem utkání. Na veškerá mládežnická utkání se rozhodčí dostaví nejdéle 30 minut před 

úředním začátkem utkání. 

g) V zájmu regulérnosti soutěží může KR OFS v souladu s rozhodnutím VV OFS RK delegovat 

rozhodčí dodatečně. 
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h) Je-li k utkání delegován pouze jeden asistent rozhodčího, plní funkci druhého asistenta oddí-

lový pomezní rozhodčí; vždy přednostně zástupce domácího družstva. Pokud domácí družstvo 

této přednosti nevyužije, zastává funkci oddílového pomezního rozhodčího zástupce hostujícího 

družstva. Jestliže ani družstvo hostí svého zástupce neurčí, musí určit oddílového pomezního 

rozhodčího pořadatel utkání. Delegovaný AR plní svoji funkci vždy jako AR 1. Pokud k utkání 

nebyl delegován žádný asistent rozhodčího, plní funkci oddílových pomezních rozhodčích zá-

stupci obou družstev. Pokud jedno z družstev svého zástupce neurčí, určí oba oddílové pomezní 

rozhodčí družstvo druhé. Pokud družstvo hostí svého zástupce neurčí, je povinností pořadatele 

utkání určit oba oddílové pomezní rozhodčí. 

V případě, že funkci oddílových pomezních rozhodčích vykonávají zástupci obou družstev, 

každý z nich působí pouze na té polovině hrací plochy, která je bránící polovinou jeho vlastního 

družstva. 

Nedostaví-li se na utkání delegovaný rozhodčí, ke kterému nebyli delegováni asistenti rozhod-

čího, pořadatel utkání, resp. obě družstva, postupují v souladu s Pravidly fotbalu, Příloha F, 

Oddíloví rozhodčí, čl. (6), (7) a (8). 

Nedostaví-li se na utkání delegovaný asistent rozhodčího, následný postup pro obsazení této 

funkce jen totožný jako v případě, kdy není AR delegován řídícím orgánem soutěže. 

i) Oddíly mohou vetovat rozhodčího pouze po zahájení podzimní části od 5. kola a před zahá-

jením jarní části do 1. 3. 2022 na email předsedy KRD. Vetovat mohou pouze ty rozhodčí, kteří 

je v minulé sezoně řídili. Nejvíce však jednoho rozhodčího.  

j) Rozhodčí jsou povinni zaznamenat do zápisu o utkání všechny předepsané náležitosti do 

správných rubrik. 

k) Pořádající oddíl je povinen mít v případě selhání elektroniky k dispozici platný „Náhradní 

zápis o utkání FAČR“. Pořádající oddíl musí dále mít k dispozici píšťalku, červenou a žlutou 

kartu, hodinky, minci na losování a psací potřeby. Řídí-li utkání oddílový rozhodčí, ručí pořá-

dající oddíl za správné vyplnění „Zápisu o utkání“ před i po utkání, případně o jeho včasné 

dodání na sekretariát OFS. Rozhodčí uvede do zápisu o utkání své platné ID číslo. Oddílový 

rozhodčí je uveden v zápise s platným ID číslem. 

l) Každý rozhodčí je povinen ověřovat si po celou dobu svého působení ve funkci rozhodčího 

svou zdravotní způsobilost a na vyžádání předkládat komisi rozhodčích výsledky požadovaných 

zdravotních vyšetření nebo testů, nebo podepsané prohlášení, že se danému zdravotnímu vyšet-

ření podrobil. Toto zdravotní vyšetření nesmí být starší než jeden rok. 

m) Rozhodčí jsou povinni používat jednotnou ústroj k zápasům. 

 

Delegáti svazu a dohlížecí orgány: 

V zájmu regulérnosti soutěží a koncepce výchovy perspektivních rozhodčích deleguje KRD 

OFS obdobným způsobem jako rozhodčí na vybraná utkání delegáty utkání. 
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Náklady na cestovné (5,- Kč / km) a odměna (410,- Kč za jedno utkání). 

Jako součást disciplinárního opatření za porušení SŘ, DŘ nebo rozpisu soutěží vysílá DK do-

hlížecí orgány na náklady oddílu. 

Postup rozhodčích utkání soutěží OFS RK vůči ošetřovaným hráčům 

Z rozhodnutí VV OFS se stanovuje aplikace tzv. pravidla „tří minut“ při ošetřování hráče 

1. Jednotný postup při ošetřování hráčů 

Stanovuje se následný jednotný postup R a AR, kdy se ošetřovaný hráč na hrací ploše po jejím 

opuštění smí vrátit zpět na hrací plochu nejdříve po uplynutí doby 3 minut. 

a) Rozhodčí hru nepřerušuje, pokud dle jeho názoru je hráč zraněn pouze lehce. 

b) Rozhodčí hru přeruší, pokud dle jeho názoru je zranění hráče vážné. 

c) Rozhodčí zjistí zdravotní stav hráče, a pokud ten požaduje nebo potřebuje ošetření přímo na 

hrací ploše, umožní vstup na hrací plochu max. dvěma osobám (lékař, zdravotník, masér atd.). 

V extrémně vážných případech může na hrací plochu vstoupit i více osob, vždy však v přimě-

řeném počtu. 

d) Po zjištění zdravotního stavu a případném ošetření je hráč povinen hrací plochu opustit. 

e) Rozhodujícím okamžikem pro opuštění hrací plochy je vstup lékaře (zdravotníka, maséra či 

jiné osoby) ke zjištění zdravotního stavu hráče či jeho ošetření 

f) Postup platí pro veškeré soutěže dospělých. 

2. Výjimky, kdy hráči nemusí po ošetření hrací plochu opustit 

a) Je zraněn a ošetřován brankář 

b) Jsou současně ošetřováni brankář a hráč soupeře z pole 

c) Jsou ošetřováni dva hráči téhož družstva 

d) Jsou ošetřováni dva hráči téhož družstva a s nimi hráč družstva soupeře 

e) Pokud je hráč ošetřován po přestupku, za který je provinivší se hráč soupeře napomenut nebo 

vyloučen a ošetření bylo provedeno rychle 

f) Ve všech ostatních případech musí hráč hrací plochu opustit a smí se na ní vrátit se souhlasem 

R (AR) nejdříve po uplynutí doby 3 minut 

3. Měření doby 3 minut a zodpovědnost rozhodčích 

a) Doba 3 minut se měří od okamžiku navázání hry po odchodu ošetřovaného hráče z hrací 

plochy 

b) Za dodržení doby 3 minut jsou zodpovědní AR (delegovaní), pokud není k utkání delego-

vaný AR, zodpovídá hlavní rozhodčí 

c) Pokud hráč sám opustí hrací plochu, aby se nechal ošetřit mimo ní, aniž by vstoupila jiná 

osoba na hrací plochu a ve hře se pokračuje, může se se svolením rozhodčího vrátit na hrací 

plochu ihned po ošetření, nemusí čerpat dobu 3 minut. 

d) V praxi mohou nastat situace, jejichž řešení bude následující: 
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- hráč po ošetření opustí hrací plochu v závěrečných minutách 1. poločasu utkání a do konce  

poločasu (včetně nastavené doby hry) nebude mimo hrací plochu předepsané 3 minuty – po 

uplynutí poločasové přestávky nastupuje hráč normálně do hry, tzn., že nebude na začátku 2. 

poločasu čerpat zbytek 3 minut. 

- opustí-li ošetřovaný hráč hrací plochu kdykoliv v průběhu utkání a družstvo tohoto hráče při 

nejbližším přerušení hry vystřídá, může náhradník nastoupit do hry ihned, povinnost 3 minut se 

nepřenáší na náhradníka nastupujícího do hry. 

- opustí-li ošetřovaný hráč hrací plochu kdykoliv v průběhu utkání a z tohoto důvodu klesne 

počet hráčů v jeho družstvu pod sedm, rozhodčí nechá pokračovat ve hře za předpokladu, že se 

hráč po uplynutí 3 minut bude moci (ze zdravotních důvodů) vrátit na hrací plochu; je-li zřejmé, 

že se hráč na hrací plochu vrátit nemůže a počet hráčů klesne definitivně pod sedm, rozhodčí 

utkání předčasně ukončí pro nedostatečný počet hráčů. 

 

Pokutovník pro rozhodčí: 

 

1 trestný bod (TB) = pokuta 100,- Kč 

Chyby a nedostatky v zápise o utkání 

- neuvedený, nebo chybně uvedený OZP, laik, DS – 0,5 TB za každý případ 

- neuvedený, nebo chybně uvedený výsledek utkání – 2 TB 

- neuvedený, nebo chybně uvedený poločas utkání – 1TB 

- neuvedený počet diváků – 0,2 TB 

- neuvedena, nebo chybně uvedena doba hry – 0,5 TB 

- neuvedeno, nebo chybně uvedeno střídání hráčů – 0,5 TB za každý případ 

- neuveden povrch hrací plochy – 0,2 TB 

- neuvedený, nebo chybně uvedený R, AR 1, AR 2, OZP, laik, DS – 0,5 TB za každý případ 

- závady spojené s uvedením soupisky družstva (číslo hráče, příjmení a jméno, neoznačení ka-

pitána nebo zástupce kapitána) – 1 TB za každý případ 

- závady při uvedení v kolonkách ŽK, ČK u jednotlivých hráčů – 1 TB za každý případ 

- závady při uvedení v kolonkách pro střídání u jednotlivých hráčů – 0,5 TB za každý případ 

- není uveden hlavní pořadatel – 2 TB 

- popis přestupku vyloučeného hráče, nebo provinivšího se funkcionáře družstva je v rozporu 

s daným Metodickým pokynem – 1,5 TB za každý případ 

- nesrovnalosti s uvedením finančních náhrad – 0,5 TB za každý případ 

- nevyjádření se k popisu vyloučených hráčů, nebo provinivších se funkcionářů družstva – 1,5 

TB za každý případ 

- nevyjádření se k dalším okolnostem utkání, které byly podnětem pro jednání KRD, DCK, STK, 

VV OFS – 2 TB za každý případ 
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- chybně uvedeno zranění hráče – 1 TB za každý případ 

- chybějící nebo chybně uvedena dohoda (losování) o oddílovém rozhodčím – 1,5 TB 

- chybějící nebo chybně uvedena dohoda o náhradním termínu nesehraného nebo nedohraného 

utkání – 2 TB 

- chybějící nebo chybně uvedena zpráva o provedené kontrole totožnosti jednoho z družstev 

(SŘ) – 2 TB za každý případ. 

- chybějící nebo chybně uvedena zpráva o zahájení utkání v jiném čase, nežli byl úřední – 2 TB 

- chybné ID uvedené v ZOU – 1TB za každý případ 

- chybějící označení (zranění: ANO, předat k STK: ANO, předat k DK: ANO, konfrontace: 

ANO) – 1,5 TB 

 

Chyby a nedostatky v náhradním zápise o utkání 

- špatný formulář náhradního zápisu o utkání - 1 TB 

- neuvedení, nebo chybné uvedení soutěže, kola, čísla utkání, ročníku, data konání utkání – 0,5 

TB za každý případ 

- neuvedený, nebo chybně uvedený skutečný začátek utkání – 0,8 TB 

- neuvedený, nebo chybně uvedený název družstva domácích/hostí – 0,5 TB za každý případ 

- neuvedený, nebo chybně uvedený R, AR1, AR2, OZP, laik, DS – 0,5 TB za každý případ 

- neuvedený, nebo chybně uvedený výsledek utkání – 2 TB 

- neuvedený, nebo chybně uvedený poločas utkání – 1 TB 

- neuvedený, nebo chybně uvedený vítěz utkání – 1 TB 

- neuvedený počet diváků - 0,2 TB 

- neuvedena, nebo chybně uvedena doba hry – 0,5 TB 

- neuveden povrch hrací plochy – 0,2 TB 

- závady spojené s uvedením soupisky družstva (číslo hráče, příjmení a jméno, neoznačení ka-

pitána nebo zástupce kapitána) – 1 TB za každý případ 

- závady při uvedení v kolonkách ŽK, ČK u jednotlivých hráčů – 1 TB za každý případ 

- závady při uvedení v kolonkách pro střídání u jednotlivých hráčů – 0,5 TB za každý případ 

- popis přestupku vyloučeného hráče, nebo provinivšího se funkcionáře družstva na přední 

straně zápisu je v rozporu s daným Metodickým pokynem – 1,5 TB za každý případ 

- na zadní straně zápisu není uveden předepsaný funkcionář družstva – 2 TB za každý případ 

- není uveden hlavní pořadatel – 2 TB 

- nesrovnalosti s uvedením finančních náhrad – 0,5 TB za každý případ 

- nevyplněny, nebo chybně vyplněny Události před utkáním, v průběhu utkání a po utkání – 0,5 

TB za každý případ 

- nevyjádření se k popisu vyloučených hráčů, nebo provinivších se funkcionářů družstva – 1,5 

TB za každý případ 
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- nevyjádření se k dalším okolnostem utkání, které byly podnětem pro jednání KRD, DCK, STK, 

VV OFS – 2 TB za každý případ 

- chybně uvedeno zranění hráče – 1 TB za každý případ 

- chybějící nebo chybně uvedená dohoda (losování) o oddílovém rozhodčím – 1,5 TB 

- chybějící nebo chybně uvedená dohoda o náhradním termínu nesehraného nebo nedohraného 

utkání – 2 TB 

- chybějící nebo chybně uvedená zpráva o provedené kontrole totožnosti jednoho z družstev 

(SŘ) - 2 TB za každý případ 

- chybějící nebo chybně uvedená zpráva o zahájení utkání v jiném čase, nežli byl úřední začátek 

utkání – 2 TB 

- chybějící ID – 1,5 TB za každý případ 

- chybějící podpis administrátora (vedoucího družstva), hlavního pořadatele, rozhodčího, asis-

tenta rozhodčího, lékaře, příslušníka Policie ČR – 2 TB za každý případ 

- nečitelné údaje ze strany rozhodčího – 0,5 TB 

- pozdní odeslání zápisu o utkání – 2 TB za každý případ 

 

Chyby a nedostatky R a AR spojené s okolnostmi utkání 

- nedostavení se k utkání dospělých – 5 TB za každý případ 

- nedostavení se k utkání mládeže - 3 TB za každý případ 

- pozdní příjezd na utkání - 1 TB za každý případ 

- v průběhu utkání se dopustí takové chyby, která měla za následek: uznání neregulérní nebo 

neuznání regulérní branky, neoprávněné nařízení nebo nenařízení PK, neoprávněné vyloučení 

nebo nevyloučení hráče – 3 TB za každé takové utkání 

- používání alkoholických nápojů bezprostředně před a v průběhu utkání – 3 TB 

- chyba, která měla za následek neoprávněný start hráče – 3 TB 

- nedodržení předepsaného vybavení (ustrojení) při utkání – nejednotná značka a barva dresů, 

neúplná nebo chybějící výstroj – 1 TB za každý případ 

- připuštění většího počtu střídajících hráčů ke hře u jednotlivých družstev – 3 TB 

- nedodržení řádné hrací doby – 2 TB 

- nedostatečný postup při čerpání čekací doby, nebo prodloužené čekací doby (SŘ) – 2 TB 

- R, AR účtoval vyšší jízdné, než odpovídá skutečnosti – 1 TB 
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Článek 15. Hospodářské náležitosti 

a) Vklady do soutěží: 

Soutěž Družstva Startovné 

OP předpřípravka A           B           C 0,- Kč 

OP mladších přípravek A           B           C 0,- Kč 

OP starších přípravek A           B           C 0,- Kč 

OP mladších žáků A           B           C 0,- Kč 

OP starších žáků A           B           C 0,- Kč 

OP II. třída dospělých * A           B           C 1.750,- Kč 

OP III. třída dospělých * A           B           C 1.250,- Kč 

OP IV. třída dospělých * A           B           C 1.000,- Kč 

 

b) Mistrovská utkání hrají družstva na vlastní náklady 

 

c) Nenastoupí-li domácí družstvo k mistrovskému utkání, hradí pokutu OFS (dle splatné fak-

tury) Dospělí 4 000,- Kč 

Cestovné družstvu hostů 20,- Kč za kilometr (do 30 dnů od rozhodnutí STK). 

 

d) Nenastoupí-li družstvo hostí k mistrovskému utkání, hradí: 

- pořádajícímu oddílu částku - (do 30-ti dnů od rozhodnutí STK) 

Dospělí     5 000,- Kč (pokud se nedostaví k utkání) 

                  4 000,- Kč (pokud včas oznámí, že se k utkání nedostaví) 

- pokutu OFS RK 2 000,- Kč (splatnou v systému IS) 

 

e) Nařídí-li OFS RK opakované utkání, obdrží hostující oddíl od pořádajícího oddílu do 30 dnů 

náhradu 50 % z celkové výše cestovného (taxa 20,- Kč/km). 

 

f) Vystoupení z poháru po aktivu (týden a méně před 1.utkáním) - pokutu OFS 1.000, - Kč 

 

g) Výši vstupného určuje pořádající oddíl (oddíl je povinen vést řádnou evidenci vstupenek) a 

je povinen vyvěsit přehled o cenách vstupného na viditelném místě. 

Volný vstup bez nároku na sedadlo mají: 
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- hráči nominovaní k utkání včetně předzápasu, trenéři, rozhodčí a pracovníci zabezpečující 

utkání 

- funkcionáři FAČR na základě platného průkazu 

 

h) Při vystoupení družstva ze soutěže uhradí oddíl mimo hracích důsledků administrativní 

pokutu OFS RK (dle splatné faktury): 

- po losovacím aktivu (před zahájením soutěže) - dospělí 5 000,- Kč 

- po zahájení soutěží – dospělí 20 000,- Kč 

- za každé družstvo a dále hradí oddílům náklady ve výši 20,- Kč za ujetý km nejkratším smě-

rem, pokud o to oddíl požádá. 

 

ch) Pokud oddíl, který hraje OP II. třídy dospělých, nemá žádné mládežnické mužstvo, vzta-

huje se na tento oddíl kompenzační poplatek ve výši 2 500,- Kč. 

 

Článek 16. Směrnice o náhradách rozhodčím při fotbalovém utkání 

 

 

Směrnice se vztahuje na: 

a) Rozhodčí v působnosti FAČR s platným průkazem rozhodčího licence P, C, A 

 

b) Delegáty svazu s platným průkazem delegáta v působnosti FAČR 

 

c) Náhrada přísluší také rozhodčím, kteří nejsou k utkání delegováni, ale utkání řídí v případě 

nedostavení se rozhodčího. Musí mít však platnou licenci rozhodčího fotbalu, viz bod a/. 

 

d) Jízdné  

- rozhodčímu bude uhrazeno cestovné podle kilometrovného 2,- Kč za ujetý km bez    

Sazebník odměn rozhodčích – soutěže řízené OFS 

Druh soutěže – DOSPĚLÍ 

 

Mistrovské utkání Utkání přátelské – přípravné 

  Normální hrací čas Zkrácený hrací čas 

R AR R AR R AR 

OP II. třídy 640,- 440,- 240,- 155,- 155,- 79,- 

OP III. třídy a OP IV. třídy 540,- 355,- 234,- 155,- 155,- 79,- 

pohár dospělých 355,- 264,-     
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  předložení jízdenky 

 - pokud rozhodčí použije silniční motorové vozidlo, činí náhrada 5,- Kč za ujetý km z  

  místa bydliště do místa utkání nejkratším směrem a zpět dle platného kilometrovníku. 

 

Článek 17. Postupy a sestupy 

STK a VV OFS si vyhrazují právo ještě před losovacím aktivem pro ročník 2020/2021 upravit 

počty družstev v soutěžích (tedy upravit postupy a sestupy) podle počtu přihlášených družstev. 

 Jinak platí tyto postupové a sestupové klíče: 

 

 

Článek 18. Nemistrovské soutěže: 

Za nemistrovská jsou považována utkání přátelská, přípravná, nebo turnaje s výjimkou Poháru 

OFS a žákovského Okresního poháru. Pořádané turnaje OFS pouze eviduje – nezajišťuje žádný 

technický servis ani nepřebírá odpovědnost za případné mimořádné události a jejich ná-

sledky. 

 

Článek 19. Zveřejněné „Zprávy OFS“: 

Rozhodnutí výkonného výboru OFS a jednotlivých komisí jsou zasílána na uvedené e-mailové 

adresy oddílů, dále jsou uveřejňována na internetových stránkách a v IS systému OFS. Tato 

rozhodnutí jsou závazná pro všechny oddíly, rozhodčí a delegáty. 

 

 

 A B C D 

počet družstev II. třídě 14 14 14 14 

postup do I.B třídy -1 -1 -1 -1 

sestup z I.B třídy 0 +1 +2 +3 

sestup z II. do III. třídy -1 -1 -2 -3 

postup z III. třídy do II. třídy +2 +1 +1 +1 

počet družstev ve III. třídě 10 10 10 10 

sestup z III. do IV. třídy -1 -1 -2 -3 

postup z IV.do III. třídy +2 +1 +1 +1 

počet družstev ve IV. třídě 10 11 12 13 
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Článek 20. Jiná opatření k řízení soutěží 

a) Kapitán, vedoucí družstva a trenér odpovídají za to, že hráč, který je v utkání vyloučen, IH-

NED opustí hrací plochu a odejde do kabin – hráč NESMÍ zůstat na lavičce! 

b) Nedostaví-li se k utkání delegovaný rozhodčí a není přítomen ani jiný kvalifikovaný roz-

hodčí, je povinností kapitánů (u mládeže také vedoucích družstev) dohodnout se o řízení utkání 

oddílovým rozhodčím a toto uvést do zápisu. Dohodu podepíší vedoucí družstev. Jsou-li R a 

AR1 delegováni a na funkci AR2 je nutno určit oddílového pomezního rozhodčího, tohoto určí 

domácí oddíl – nemůže-li tuto povinnost splnit, určí pomezního rozhodčího hosté. 

c) Rozhodčí jsou povinni uvádět do ZOU střelce branek ve všech soutěžních utkáních do-

spělých! 

d) V každém utkání dospělých a mládeže je NUTNÉ OVĚŘENÍ ZÁPISU O UTKÁNÍ VEDOU-

CÍM DRUŽSTVA. 

e) Vybavení kabiny rozhodčích – stůl, 4 židle, věšáky, osvětlení, v kabině nesmí být umístěny 

věci nesouvisející s funkcí rozhodčích. Kabina musí být uzamykatelná a musí být v ní vyvěšen 

Organizační řád pořadatelské služby i pro schválenou náhradní hrací plochu (č. 2) 

f) V případě nepodmíněného uzavření hřiště z disciplinárních důvodů, je potrestaný oddíl povi-

nen sehrát utkání nejméně 15 km od domácího hřiště (na území okresu RK, na hřišti schváleném 

STK). 

g) Budou-li na funkci AR určeni oba oddíloví pomezní rozhodčí (laici) bude každý po celé 

utkání působit na BRÁNÍCÍ polovině svého družstva. 

h) Oddíl prostřednictvím vedoucího družstva a trenéra zodpovídá za chování svého družstva po 

dobu účasti ve sportovním areálu, stadionu či hřiště. V případě zjištění nedostatků bude tyto 

řešit DCK dle DŘ 

i) HP je povinen zajistit poskytnutí první pomoci, včetně transportu zraněného hráče a 

být pro tuto činnost řádně vybaven (SŘ) a mít běžně dostupný (to je vyvěšený) řádný seznam 

důležitých telefonních čísel – záchranná služba, policie, hasiči, viz Organizační řád pořadatelské 

služby! Platí pro všechny soutěže OFS!!! 

 

Článek 21. Sazebník pokut udělovaných STK: 

neoznačení funkcionářů na lavičce 100,- Kč/osoba 

chybějící ověření vedoucím družstva 200,- Kč 

svévolné přeložení termínu utkání dle RS 1 000,- Kč 

svévolné přeložení místa utkání dle RS 2 000,- Kč 

předčasné ukončení pro malý počet hráčů 2 000,- Kč/dospělí 
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nedostatečné zabezpečení utkání a nedostatky pořadatelské 

služby (počet pořadatelů a jejich označení, reflexní vesta HP, 

zajištění občerstvení, umytí, tepla, čistoty kabin atd.) 

200 až 1 000,- Kč 

 

nenastoupení družstva k utkání Dle RS, nenastoupení hráče 

ze soupisky 

500,- Kč 

 

pozdní dodání soupisky (nepředložení při utkání na žádost 

soupeře) 

300,- až 500,- Kč 

 

neúčast na aktivech (seminářích OFS) dle Soutěžního řádu 

článek č.17 

500,- Kč oddíl, 

200,- Kč jednotlivec (R+TR) 

neuvedení střelců branek do zápisu dospělých (rozhodčí, od-

díl) 

100,- Kč 

 

neopodstatněné čerpání čekací doby                - první případ  důtka 

                              - další případ 200,- až 500,- Kč 

svévolné opuštění hrací plochy 7 000,- Kč dospělí 

nenahlášení výsledku, pozdní hlášení, nenahlášení střelců 100,- Kč/každé provinění 

nezajištění trvale pronajaté hrací plochy 5 000,- Kč 

provinění klubu a družstva (SŘ) až 10 000,- Kč 

administrativní provinění oddílu 100,- až 1 000,- Kč 

nezajištění písemného vyjádření, nedostavení se na pozvání 

(STK, DCK) 

500,- Kč 

uvádění nepravdivých údajů v ZOU (mimo neoprávněného 

startu) 

předání do DCK 

 

nezajištění organizačního řádu pořadatelské služby a ná-

vštěvního řádu 

500,- Kč 

 

vystoupení po aktivu z poháru OFS (týden a méně před 1. 

utkáním) 

1 000,- Kč 

 

V případě neuhrazení splatné faktury v termínu, bude oddíl předán DCK OFS k projednání !!! 

 

Článek 22. Upozornění disciplinární komise: 

1. Působnost disciplinární komise 

Všechna disciplinární provinění v českém fotbale se projednávají podle Disciplinárního řádu 

schváleného VV FAČR s účinnosti od 23.7.2021. Časová, územní, osobní a věcná působ-

nost je uvedena v DŘ. 

Disciplinární komise OFS RK projednává disciplinární přečiny, k nimž došlo v rámci nebo v 

souvislosti se soutěžemi řízenými OFS Rychnov nad Kněžnou. V souladu s DŘ projednává DK 
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i disciplinární přečiny rozhodčích a delegátů svazu zařazených na nominačních listinách soutěží 

OFS Rychnov nad Kněžnou. 

 

2. Základní povinnosti provinilce v disciplinárním řízení 

Podle §90 DŘ FAČR je účastník řízení vždy oprávněn se v rozsahu osobního vyjádření k věci 

zúčastnit zasedání disciplinárního orgánu, nebo může své vyjádření učinit i písemně. Na vyjád-

ření je nutný podpis provinilce, nebo e-mail z adresy totožné se jménem provinilého. E-mail je 

nutno zaslat nejpozději do středy 12:00 hodin na adresu info@ofsrk.cz. Na pozdější zaslání, 

nebo jinou adresu nebude brán zřetel. 

Nedostaví-li se účastník bez řádné a důvodné omluvy na zasedání DK, může být věc projednána 

a rozhodnuta bez jeho účasti. Účastník je povinen se zasedání DK zúčastnit pouze tehdy, byl-li 

výslovně DK na toto jednání 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. 

a) Výše disciplinárních poplatků za projednání každého disciplinárního provinění v okresních 

soutěžích činí dle přílohy č. 1DŘ, §2 je 150,- Kč (soutěže mužů a rozhodčí), 100,- Kč (soutěže 

mládeže a rozhodčí M). 

b) Součástí podaného odvolání proti rozhodnutí DK je odvolací poplatek ve výši 1 500,- Kč, 

mládež 1 000,- Kč dle přílohy č. 1DŘ, § 2. 

c) Poplatek za projednání s družstvem nebo funkcionářem 500,- Kč. 

d) Poplatky za projednání DK budou oddílům účtovány sběrnou fakturou. 

e) Zástupci oddílů, hráči, rozhodčí, delegáti svazu jsou povinni při jednání DK se prokázat prů-

kazem totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, pas). 

f) DK zasedá v průběhu soutěže dle nutnosti, termín a čas bude operativně zveřejněn 

 

3. Peněžité pokuty: 

a) Maximální výše peněžité pokuty, kterou lze kolektivům udělit pro soutěže řízené OFS Rych-

nov nad Kněžnou je stanovena v souladu s §20 DŘ s maximální hranicí pokuty 50 000,- Kč. 

b) Fyzickým osobám, kterým v souvislosti s působením ve FAČR nejsou vypláceny finanční 

odměny lze podle §20 DŘ uložit peněžitou pokutu až do výše 10 000,- Kč. 

c) Uloženou peněžitou pokutu je potrestaný povinen uhradit nejpozději do 7 dnů ode dne kdy 

rozhodnutí nabylo právní moci a v této lhůtě o zaplacení peněžité pokuty vyrozumět discipli-

nární orgán, který o uložení pokuty rozhodl. 

d) Při úhradě pokuty musí být jako odesílatel uveden vždy ten, jemuž byla peněžitá pokuta 

uložena. 

e) Proti uloženým pokutám je možno podat protest za podmínek stanovených Procesním řádem 

§26. 
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4. Zveřejňování rozhodnutí: 

Oddíly, hráči, funkcionáři, rozhodčí a delegáti budou informováni o disciplinárním opatření bez 

zbytečného odkladu po jeho vydání účastníkům řízení, a to doručením dle §74 DŘ (prostřednic-

tvím Úřední desky a zveřejněním na internetových stránkách OFS Rychnov nad Kněžnou, 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. 

 

5. Úhrada poplatku proti odvolání DK a STK: 

V souladu s procesním řádem je poplatek za odvolání proti rozhodnutí DK 500,- Kč a za odvo-

lání proti rozhodnutí STK také 500,- Kč. Odvolání proti rozhodnutí komisí podává potrestaný 

provinilec (hráč nebo oddíl) k Výkonnému výboru OFS RK a kopii komisi, která trest udělila. 

Poplatek činí 1 000,- Kč. 

U mládeže jsou poplatky ve výši 50 %. Poplatek se vrací, je-li odvolání vyhověno (i částečně). 

 

6. Povinnosti vedoucího družstva: 

a) Vedoucí družstev jsou povinni po vyplnění zápisu o utkání na výzvu rozhodčího zkontrolovat 

zapsané údaje v zápise 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. 

 

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

 

c) Vedoucí družstva je povinen oznámit výboru fotbalového oddílu všechny okolnosti, které 

podepsal či uplatnil v Zápise o utkání, příčiny napomenutí a vyloučení hráče, případně okol-

nosti, které do Zápisu o utkání oznámil delegát svazu nebo rozhodčí podle pravidla XII. 

 

7. Převody nepodmíněných trestů: 

Při nepodmíněném zastavení činnosti se hráčům započítávají soutěžní utkání, ve kterých ne-

smějí hrát, odehrané mužstvem v té třídě, v níž byl hráč vyloučen. Pouze v případě, že hráč je 

uveden na soupisce jiného mužstva oddílu, započítávají se mu zápasy dle mužstva, na jehož 

soupisce je uveden. Hráče v trestu nelze v rozehrané sezóně dodatečně dopsat na soupisku jiného 

mužstva oddílu. Při zařazení trestaného hráče na soupisku pro novou sezónu, dopočítávají se 

mu zbývající zápasy podle třídy, kterou toto mužstvo bude hrát. Po přestupu potrestaného hráče 

se mu započítávají odehrané zápasy v té třídě mužstva, do kterého přestoupil. To vše platí i pro 

mužstvem odehrané zápasy, které jsou započítávány jako soutěžní. Při přestupu hráče v trestu 
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je nový oddíl povinen tohoto hráče nahlásit disciplinární komisi OFS. Totéž platí i při přestupu 

hráče s podmíněným trestem. Za neoprávněný start hráče, který má nepodmíněně zastavenou 

činnost je zodpovědný nový oddíl a ten nese veškeré herní a disciplinární důsledky. 

 

 

8. Výše trestů za ŽK 

VV rozhodl na svém zasedání dne 22. 7. 2021 pokračovat v systému ŽK.  

Při udělení 4-8-12 ŽK má oddíl možnost si vybrat, zda si hráč trest realizuje nebo ho oddíl vy-

platí: 

4 žluté karty – stop na 1 mistrovské utkání nebo úhrada 300,- Kč 

8 žlutých karet – stop na 2 mistrovská utkání nebo úhrada 600,- Kč 

12 žlutých karet – stop na 3 mistrovská utkání nebo úhrada 900,- Kč 

Pokud oddíl nebude chtít hráče vyplatit, je povinen zaslat žádost do středy 12:00 hodin. 

 

Článek 23. Reprezentační výběry mládeže OFS 

Oddíly – kluby jsou povinny uvolňovat hráče pro okresní výběry za účelem reprezentace OFS 

Rychnov nad Kněžnou a odpovídají za účast hráče na dané akci (trénink, utkání, turnaj, soustře-

dění apod.) a případně za omluvení nominovaného hráče na tel. číslo uvedené v nominaci. Po-

kud je hráč omluven ze zdravotních důvodů, nemůže bez souhlasu KM nastoupit v následu-

jícím termínu v mistrovském utkání za žádné družstvo. 

V opačném případě projedná tuto věc DCK OFS. V případě neúčasti bez omluvy, nebo 

omluvy v kratším termínu než 48 hodin, bude oddíl potrestán pokutou až do výše 500,-Kč 

za jednoho hráče. 

V případě, že v den mistrovského utkání mají hráči reprezentační povinnosti, oddíl, kterého 

se to týká, sdělí tuto skutečnost soupeři a KM nejméně 10 dnů předem. Soupeř je POVINEN 

tuto skutečnost respektovat a přistoupit dohodou na jiný termín utkání. Jestliže tak neučiní, 

stanoví nový termín KM – bez poplatku. 

Nominace jednotlivých výběrů budou zveřejněné v úředních zprávách OFS a posílány na oddíly 

– kluby. 

 

 

 

Článek 24. Hodnocení výsledků v soutěží OP II., III., IV. třídy 

V ročníku 2021/2022 se stanovuje v soutěžích OFS Rychnov n. K. udělování bodů v soutěžích 

dospělých ve II., III., IV. třídě takto: 

3 body – vítězství družstva v „základní“ hrací době 
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2 body – vítězství družstva po kopech z pokutové značky, kdy utkání po „základní“ hrací době          

skončilo nerozhodně 

1 bod – prohra družstva po kopech z pokutové značky, kdy utkání po “základní“ hrací době           

skončilo nerozhodně 

0 bodů – prohra družstva v „základní“ hrací době 

 

Základní ustanovení: 

Skončí-li utkání OP dospělých po “základní“ hrací době nerozhodně, následují kopy ze značky 

pokutového kopu pro určení vítěze utkání. 

Každé družstvo provádí kopy z pokutové značky s těmito odlišnostmi: 

a.) každé družstvo provádí 5 kopů 

b.) každý kop do pěti kopů provádí jiný hráč, který je oprávněn kopy provádět (v okamžiku 

ukončení hry musí být na hrací ploše) 

c.) provedou-li obě družstva po pěti kopech a obě dosáhnou stejného počtu branek nebo nedo-

sáhnou žádné branky, pokračuje se v provádění kopů po jednom kopu ve stejném sledu, dokud 

nedosáhne jedno družstvo o branku více než druhé 

d.) každý kop do počtu pěti u obou družstev provádí jiný hráč. Nebude-li po pěti kopech roz-

hodnuto, budou další kopy provádět jiní hráči až do rozhodnutí! 

Rozhodčí jsou povinni uvádět do zápisu o utkání výsledek utkání a výsledek kopů z pokutové 

značky (např. výsledek utkání 1:1, PK 6:5). 

 

Článek 25. Sdělení TMK – školení trenérů licence „C“ 

V případě dostatečného zájmu o školení a doškolení trenérů Licence „C“ vyhlásí lektor FAČR 

ve spolupráci s GTM OFS nejméně 30 dní před zahájením termín školení i doškolení. Další 

informace a povinnosti uchazečů budou zveřejněny ve zprávách OFS Rychnov nad Kněžnou v 

dostatečném předstihu. 

   

Článek 26. Zvláštní ustanovení 

Příslušnými články, které jsou uvedeny v tomto Rozpisu pro okresní soutěže OFS Rychnov nad 

Kněžnou 2021-22, se doplňují příslušná ustanovení a jsou nedílnou součástí SŘ fotbalu a dalších 

směrnic FAČR, a to pro soutěže řízené OFS Rychnov nad Kněžnou. VV a STK si vyhrazují 

právo provést v průběhu taková opatření, která zajistí maximální regulérnost soutěží. Všechna 

mimořádná opatření k tomuto Rozpisu OFS 2021-22 budou zveřejňována na internetových 

stránkách OFS. Tento Rozpis soutěží 2021-22 byl projednán STK OFS a schválen VV OFS 

Rychnov nad Kněžnou dne 22. 7. 2021. 
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P R O P O Z I C E – O K R E S N Í   P O H Á R   D O S P Ě L Ý C H  2021 

1. Všeobecná ustanovení 

a) Řízení poháru – STK OFS Rychnov nad Kněžnou. Pohár je považován za soutěž mistrovskou. 

b) Pohár OFS je vypsán pro družstva okresních soutěží řízená OFS RK (OP II., III. a IV. třídy, 

pouze s jedním družstvem). Družstva hrající OP II. třídy startují v poháru povinně. 

2. Herní řád 

- Hraje se podle Pravidel fotbalu, Soutěžního řádu a ustanovení Rozpisu soutěží. 

- Střídání hráčů: V průběhu utkání, každé družstvo může nasadit do hry maximálně 5 

náhradníků o má nejvýše 3 možnosti střídání. Může navíc provádět střídání v poločasové 

přestávce  

- Systém je jednokolový, vyřazovací a v každém utkání musí být rozhodnuto o vítězi. Do prv-

ního kola jsou družstva losována, do dalších kol nasazována dle postupového schématu. 

- Utkání se hrají na hřišti oddílu, jehož družstvo hrálo v podzimní části ročníku 2020/2021 v nižší 

soutěži. V případě shodnosti je pořádajícím oddílem ten, jehož družstvo skončilo v podzimní 

části ročníku 2019/2020 s horším umístěním. Finálové utkání se hraje na neutrálním hřišti vy-

braném VV OFS Rychnov nad Kněžnou. 

- Skončí-li utkání v normální hrací době nerozhodně, neprodlužuje se. Ihned provádí každé druž-

stvo střídavě 5 kopů z pokutové značky. Pokud ani toto nerozhodne, pokračuje každé družstvo 

po jednom kopu až do rozhodnutí. Kopy z pokutové značky mohou provádět pouze ti hráči, 

kteří byli na hrací ploše na konci utkání. 

- Vyloučení při utkání, disciplinární provinění a následné tresty se převádějí do mistrovských  

soutěží. 

- V případě kontumace pohárového utkání, bude postupováno dle Disciplinárního řádu a RS 

čl.15 bod c./ d./. Oddíl, kterému bude utkání kontumováno, neobdrží odměnu za kolo, ve kterém 

ke kontumaci došlo – oddílu, který vystoupí z Poháru, nepřísluší žádná odměna! 

3. Hospodářské náležitosti 

a) Odměny oddílům za účast v Poháru dospělých: 

účast v I. kole 1 000,- Kč 

účast ve II. kole 1 500,- Kč 

účast ve III. kole 2 500,- Kč 

za účast v semifinále 2 500,- Kč 

za účast ve finále 4 500,- Kč 

za vítězství v Poháru 7 000,- Kč 

b) Vítěz obdrží putovní pohár 



Stránka 29 z 44 
 

4. Rozhodčí 

a) Obsazení provede KRD jako u mistrovských utkání. 

b) Odměny rozhodčím vyplácí domácí oddíl v souladu s platným rozpisem soutěží. 

c) Výše odměny rozhodčím: HR 355,- Kč AR 264,- Kč 

 

5. Termíny Poháru: 

I. kolo středa 21. 7. 2021 

II. kolo neděle 25. 7. 2021 

III. kolo středa 18. 8. 2021 

Semifinále středa 15. 9. 2021 

Finále úterý 28. 9. 2021 

 

a) Dohody oddílů o změně termínu nebo místa utkání na losovacím aktivu nepodléhají poplatku. 

b) Pozdější dohody jsou možné v souladu s RS čl.4 písmeno d/ - podléhají však poplatku 100,- Kč. 
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Pohár OFS Rychnov nad Kněžnou 2021 

I.kolo II.kolo   III.kolo   semifinále   Finále  

ST 21.7.2021 
17:30 h 

NE 25.7.2021 
17:30 h 

 ST 18.8.2021 
17:00 h 

 ST 15.9.2021 
16:30 h 

 ÚT 28.9.2021  
15:00 h 

 
  

                 

po-
hár 

Olešnice    
         

     

1. Žďár    
po-
hár 

              

po-
hár 

     17. Borohrádek               

2.           
po-
hár 

           

po-
hár 

         25.            

3.       
po-
hár 

K.Lhota A               

po-
hár 

      18. Zdelov               

4.              
po-
hár 

       

po-
hár               29.        

5.     
  

po-
hár Černíkovice 

                 

po-
hár 

      19. Lukavice                

6.           
po-
hár 

    
      

   

po-
hár 

Petrovice        26.             

7. Albrechtice     
po-
hár 

                 

po-
hár 

      20. Častolovice A              

8.                  
po-
hár 

  

po-
hár 

Voděrady 
  

              31.   

9. Solnice B     
po-
hár 

  
 

              

po-
hár 

      21. Doudleby A               

10.           
po-
hár 

            

po-
hár 

Týniště B        27.              

11. Kostelec B     
po-
hár 

                  

po-
hár 

      22. Přepychy A                

12.               
po-
hár 

        

po-
hár 

Č.Meziříčí B             30.        

13. Dobruška B     
po-
hár 

                 

po-
hár 

      23. Deštné               

14.           
po-
hár 

            

po-
hár 

 Slatina        28.            

15. Vamberk B     
po-
hár 

               

po-
hár 

      24. Rychnov B              

16.                    
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Adresář organizačních pracovníků fotbalových oddílů – podzim 2021 

OP Č. Meziříčí 

FC Spartak Rychnov nad Kněžnou „B“ 
Organizační pracovník: Václav Brůžek,  
Mírová 1543, Rychnov nad Kněžnou 51601, 
rkfotbal@seznam.cz,  
mobil: 725605693,  
rychnov-fotbal.cz,  
banka: 4860169349/0800 

trenér Jakub Jedlinský (B, 2022),  
neděle -3:30 ÚZ, UMT, tráva 
Bílá – černá – bílá  
 

FK Deštné v O. h. 
Organizační pracovník: Daniel Fidler,  
Deštné v O. h. 130,  51791,  
danielfidler@seznam.cz,  
mobil: 774883016,  
banka: 115-426600257/0100 

trenér Pavel Novák (C, 2023),  
sobota 17:00, tráva, UMT 
Černá – žlutá – žlutá  
 

FK Kostelec nad Orlicí „B“ 
Organizační pracovník: Tomáš Žežule,  
Na Spravedlnosti 1297,  
Kostelec nad Orlicí 51741,  
zezule.tomas@gmail.com,  
mobil: 732 125 417,  
www.fkkostele.cz,  
banka: 27-814750257/0100 

trenér Antonín Řehák ml., neděle ÚZ, Kostelec 
tráva, Častolovice tráva 
Bílo-modrá – bílá – bílá  
 

SK Albrechtice nad Orlicí 
Organizační pracovník: Jiří Koblmüller,  
Lesní 279, Albrechtice nad Orlicí 51722, 
jiri.koblmuller@seznam.cz,  
mobil: 603908493,  
www.skalbrechtice.wz.cz,  
banka: 28035571/0100 

trenér Roman Kyral (B, neomezeně),  
neděle ÚZ, tráva, tráva 
Zeleno-bílá – zelená - zelená 
 

SK Přepychy 
Organizační pracovník: Lukáš Žid,  
Boženy Němcové 211, České Meziříčí 51773, 
lukaszid@seznam.cz,  
mobil: 731892908,  
banka: 1243350309/0800 

Tomáš Rejzek (C, 2022),  
neděle 17:00, tráva, tráva 
Světlemodrá – bílá - světlemodrá 
 

TJ Sokol Lukavice  
Organizační pracovník: Martin Lev,  
Lukavice 55, Lukavice 51603,  
martinlev75@seznam.cz,  
mobil: 732294124,  
www.tjsokollukavice.cz,  
banka: 241331441/0300 

trenér Michal Korman (C, 2022),  
sobota 17:00, tráva 
Žluto-zelená – černá – žluto-zelená 
 

TJ Velešov Doudleby nad Orlicí 
Organizační pracovník: Milan Mazura,  
Na Rybníkách 471, Doudleby nad Orlicí,  
mazuramilan@email.cz,  
mobil: 732704595, www.fotbaldoudleby.cz,  
banka: 115-8675000267/0100 

trenér Filip Leimer (B, 2022), sobota ÚZ, tráva 
Doudleby 
Černo-bílá – bílá – černo-bílá  
 

mailto:rkfotbal@seznam.cz
mailto:danielfidler@seznam.cz
mailto:zezule.tomas@gmail.com
http://www.fkkostele.cz/
mailto:jiri.koblmuller@seznam.cz
http://www.skalbrechtice.wz.cz/
mailto:lukaszid@seznam.cz
mailto:martinlev75@seznam.cz
http://www.tjsokollukavice.cz/
mailto:mazuramilan@email.cz
http://www.fotbaldoudleby.cz/
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SK Dobruška „B“ 
Organizační pracovník: Lukáš Petr,  
V Zahradách 188, Dobruška 51801,  
fotbal.dobruska@seznam.cz,  
mobil: 604 544 759,  
www.dobruska-fotbal.cz,  
banka: 1241376329/0800 

trenér Martin Lemfeld (C, 2022),  
neděle ÚZ, tráva, UMT 
Bílá – modrá - černá 
 

SK Solnice „B“ 
Organizační pracovník: Tomáš Kubec,  
Zbuzany 584, Rychnov nad Kněžnou 51701, 
tom.kubec@sksolnice.cz,  
mobil: 775 331 128,  
www.fotbal.sksolnice.cz,  
banka: 1242578379/0800 

trenér Zdeněk Schod (C, 2023),  
neděle 3 hodiny před ÚZ, tráva, tráva 
Bílá – bílá – bílá  
 

AFK Častolovice,  
Organizační pracovník: Miroslav Přikryl,  
Žižkova 265, Častolovice 51750, 
prikrylm@seznam.cz,  
mobil: 737629330,  
www.afk-castolovice.cz,  
banka: 2601513978/2010 

trenér Tomáš Přikryl (C, 2023),  
sobota ÚZ, Častolovice tráva, Kostelec tráva 
Modrá – modrá – modrá  
 

TJ Lokomotiva Borohrádek,  
Organizační pracovník: Miroslav Kapusta,  
Žďár nad Orlicí 15,  
tjlokoborohrádek@gmail.com,  
mobil: 773 151 301,  
www.lokomotivaborohradek.cz 

Radek Sazima (B),  
Neděle 17:00, Borohrádek tráva, Čermná tráva 
Zelená – zelená – zelená  
 

TJ SOKOL Kostelecká Lhota,  
Organizační pracovník: Daniel Faltys,  
Kostelecká Lhota 66,  
Kostelec nad Orlicí 51741,  
daniel.faltys@gmail.com,  
mobil: 728315011,  
www.tjkosteleckalhota.717.cz,  
banka: 1241924399/0800 

trenér Petr Jakubec (C, neomezená),  
neděle 17:00, tráva, tráva 
Bílá – tyrkysově modrá - modrá 
 

FC Zdelov,  
Organizační pracovník: Petr Komárek,  
Zdelov 48, Zdelov 51721,  
info@fczdelov.cz,  
mobil: 602 366 401,  
www.fczdelov.cz,  
banka: 213263840/0300 

trenér Milan Bořek (C, 2022),  
sobota 17:00, tráva, tráva 
Bílá – modrá – bílá  
 

TJ SOKOL Černíkovice,  

Organizační pracovník: Václav Dušek,  
Černíkovice 6, Černíkovice 51704,  
dusektj@seznam.cz,  
mobil: 724179755,  
www.fotbalcernikovice.cz,  
banka: 1242600329/0800 
 

trenér Jan Čermák,  
neděle ÚZ, tráva, tráva 
Červeno-černá – černá - červená 
 

mailto:fotbal.dobruska@seznam.cz
http://www.dobruska-fotbal.cz/
mailto:tom.kubec@sksolnice.cz
http://www.fotbal.sksolnice.cz/
mailto:prikrylm@seznam.cz
mailto:tjlokoborohrádek@gmail.com
http://www.lokomotivaborohradek.cz/
mailto:daniel.faltys@gmail.com
http://www.tjkosteleckalhota.717.cz/
mailto:info@fczdelov.cz
http://www.fczdelov.cz/
mailto:dusektj@seznam.cz
http://www.fotbalcernikovice.cz/
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OP III.třída 

TJ Velešov Doudleby nad Orlicí „B“ 
Organizační pracovník: Milan Mazura,  
Na Rybníkách 471, Doudleby nad Orlicí,  
mazuramilan@email.cz,  
mobil: 732704595,  
www.fotbaldoudleby.cz,  
banka: 115-8675000267/0100 

trenér Filip Leimer (B, 2022),  
neděle ÚZ, tráva Doudleby 
Červeno-bílá – červená – černá  
 

TJ Sokol Voděrady 
Organizační pracovník: Pavel Brandejs, Vodě-
rady 46, Voděrady 51734,  
brandejs.pavel@centrum.cz,  
mobil: 603167801,  
www.sokolvoderady.cz 

Michal Řehák,  
sobota 17:00, tráva, tráva 
Bílá – černá – černá  
 

SK Dobré  
Organizační pracovník: Tomáš Vidlák,  
Dobré 68, Dobré 51793,  
tomas.vidlak@seznam.cz,  
mobil: 604535956,  
www.skdobre.cz,  
banka: 78-9308040237/0100 

trenér Tomáš Vidlák (C 2023),  
neděle 17:00, Dobré tráva, Křovice tráva 
Zelená – bílá – zelená  
 

SK FC Labuť Rychnov n. Kn,  
Organizační pracovník: Miroslav Mondík,  
SNP 1150, Rychnov nad Kněžnou 51601,  
mondiik.mira@seznam.cz,  
mobil: 608 242 114  

Miroslav Mondík (C, 2023),  
sobota ÚZ, Slatina tráva 
Bílá – černá – bílá  
 

SK Týniště nad Orlicí „B“ 
Organizační pracovník: Ing. Jan Šrajer,  
Na bělidle 946, Týniště nad Orlicí 51721, 
fotbal.tyniste@seznam.cz,  
mobil: 739 063 924,  
www.fotbal-tyniste.cz,  
banka: 10006-23330-571/0100 

trenér Petr Janda (C, 2022),  
sobota ÚZ, Olšina, stadion 
Bílo-modrá – modrá – bílo-modrá 
 

TJ Sokol Žďár nad Orlicí,  
Organizační pracovník: Petr Nedomanský,  
Okružní 907, Týniště nad Orlicí 51721, 
 petr.nedomansky@seznam.cz,  
mobil: 724850623, 604602826,  
banka: 107-9985870297/0100 

trenér Petr Nedomanský (C, 2023),  
sobota 17:00, tráva 
Červená – červená – červená  
 

TJ Sokol Křivice,  
Organizační pracovník: Michal Kočí,  
Křivice 69, Týniště nad Orlicí 51721,  
mickoc@seznam.cz,  
mobil: 723 549 024,  
banka: 165613761/0300 

trenér Milan Štěpán (C, 2024),  
sobota ÚZ, tráva, tráva 
Zelená – černá – černá  
 

TJ Baník Vamberk „B“ 
Organizační pracovník: Ladislav Falta,  
Roští 663, Vamberk 51754,  
lada.rosti@seznam.cz,  
mobil: 732189490, www.banikvamberk.cz 

trenér Jiří Držmišek (C, 2023), 
neděle ÚZ, tráva, tráva 
Žlutá – modrá – modrá  
 

mailto:mazuramilan@email.cz
http://www.fotbaldoudleby.cz/
mailto:brandejs.pavel@centrum.cz
http://www.sokolvoderady.cz/
mailto:tomas.vidlak@seznam.cz
http://www.skdobre.cz/
mailto:mondiik.mira@seznam.cz
mailto:fotbal.tyniste@seznam.cz
http://www.fotbal-tyniste.cz/
mailto:petr.nedomansky@seznam.cz
mailto:mickoc@seznam.cz
mailto:lada.rosti@seznam.cz
http://www.banikvamberk.cz/
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FO Křovice,  
Organizační pracovník: Petr Moravec,  
Křovice 75, Dobruška 51801,  
petrmoravec16@seznam.cz,  
mobil: 605472749,  
banka: 107-4460180207/0100 

trenér Petr Zilvar (C 2022),  
sobota ÚZ, Křovice, Dobruška UMT 
Červená – černá – červená  
 

SK Petrovice n. Orlicí,  
Organizační pracovník: Miroslav Pacholík, Ol-
šina 753, Týniště nad Orlicí,  
skpetrovicenadorlici@seznam.cz,  
mobil: 73723777,  
banka: 1242919399/0800 

trenér Jiří Bartoníček (C ), 
neděle ÚZ, tráva, tráva 
Červeno-bílá – červená – červeno-bílá  
 

OP IV.třída 

TJ START Olešnice v O. h.,  
Organizační pracovník: Josef Sedláček,  
Olešnice v O. h. 25, Olešnice v O. h. 51783,  
tjstartolesnice@centrum.cz,  
mobil: 603214190,  
www.tjstartolesnice.wz.cz,  
banka: 223884552/0300 

trenér Jan Ksandr a Jaromír Novotný (oba C),  so-
bota ÚZ, Olešnice, Deštné 
Modro-bílá – modrá – modrá ¨ 
 

FC Domašín,  
Organizační pracovník: Ing. Roman Petr,  
Spáleniště 47, Dobruška 51801,  
petr.paseky@seznam.cz,  
mobil: 736 243 288,  
www.fotbaldomasin.tode.cz,  
banka: 115-5410340297/0100 

trenér Aleš Hrudík (C, 2021),  
sobota 17:00, tráva, Dobruška UT 
Oranžová – černá – bílá  
 

AFK Častolovice „B“ 
Organizační pracovník: Miroslav Přikryl,  
Žižkova 265, Častolovice 51750,  
prikrylm@seznam.cz,  
mobil: 737629330,  
afk-castolovice.cz,  
banka: 2601513978/2010 

trenér Miroslav Přikryl (C, 2022),  
sobota ÚZ, Častolovice tráva, Kostelec tráva 
Rudá – bílá – černá  
 

České Meziříčí „B“ 
Organizační pracovník: David Horký,  
Boženy Němcové 22, České Meziříčí 51771,  
fotbalcm@seznam.cz,  
mobil: 723 371 819,  
www.fotbalcm.cz,  
banka: 107350641/0300 

trenér Petr Tomášek (C, 2022),  
neděle 16:00, tráva 1, tráva 2 
Žlutá – modrá – žlutá  
 

TJ SOKOL Kostelecká Lhota „B“ 
Organizační pracovník: Daniel Faltys,  
Kostelecká Lhota 66,  
Kostelec nad Orlicí 51741,  
daniel.faltys@gmail.com,  
mobil: 728315011,  
www.tjkosteleckalhota.717.cz, banka: 
1241924399/0800 
 

trenér Pavel Houserek (C, 2023),  
sobota 17:00, tráva, tráva 
Modrá – modrá – modrá  
 

mailto:petrmoravec16@seznam.cz
mailto:skpetrovicenadorlici@seznam.cz
mailto:tjstartolesnice@centrum.cz
http://www.tjstartolesnice.wz.cz/
mailto:petr.paseky@seznam.cz
http://www.fotbaldomasin.tode.cz/
mailto:prikrylm@seznam.cz
mailto:fotbalcm@seznam.cz
http://www.fotbalcm.cz/
mailto:daniel.faltys@gmail.com
http://www.tjkosteleckalhota.717.cz/
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TJ FC Roveň,  
Organizační pracovník: Petr Čižinský,  
Roveň 50, Rychnov nad Kněžnou 51601, 
ciza.roven@seznam.cz,  
mobil: 737909236,  
2250304524/0600 

trenér Roman Svoboda, (C, 2022),  
sobota 17:00, Tráva, UT – RK 
Zeleno-bílá – zelená – zelená  
 

Tělovýchovný klub Čermná nad Orlicí,  
Organizační pracovník: Miloš Fuchsa,  
Velká Čermná 90, Čermná nad Orlicí 517 25, 
milos.fuchsa@seznam.cz  
mobil: 722 269 054,  
0162121518/0300 

trenér Roman Tupec (C, 2021),  
sobota ÚZ, tráva, tráva 
Černo-žlutá – černá – černá  
 

1.FC Rokytnice v O. h.,  
Organizační pracovník: Pavel Koukol, 
J. V. Sládka 81, Rokytnice v O. h.51761,  
kuokolik@seznam.cz,  
mobil: 736250657,  
www.1fcrokytnice.cz,  
157307983/0300 

trenér Pavel Koukol (C, 2023),  
sobota 17:00, tráva, tráva 
Oranžová – šedá – černá  
 

TJ Sokol Javornice „B“ 
Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Krunčík, 
Zbuzany 567, Rychnov nad Kněžnou 51601, ja-
vornicefotbal@email.cz,  
mobil: 737381736,  
javornicefotbal.webnode.cz 

trenér, neděle 10:00,  
Javornice tráva, Slatina tráva 
Červeno-modrá – modrá – modrá  
 

SK Přepychy „B“ 
Organizační pracovník: Lukáš Žid,  
Boženy Němcové 211, České Meziříčí 51773, 
lukaszid@seznam.cz,  
mobil: 731892908,  
1243350309/0800 

Tomáš Rejzek (C, 2022),  
neděle 17:00, tráva, tráva 
Žluto-černá – černá - žlutá 
 

TJ Slatina nad Zdobnicí,  
Organizační pracovník: Tomáš Mazura,  
Slatina nad Zdobnicí 19, Slatina nad Zdobnicí, 
mazuramaka@seznam.cz,  
mobil: 737838219,  
224173410/0300 

Martin Bednář (C, 2021),  
sobota 17‘:00, tráva 
Zeleno-černá – zelená – zeleno-černá 
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Rozhodčí OFS Rychnov nad Kněžnou k 15. 7. 2021 

  Příjmení a jméno MOBIL EMAIL ID BYDLIŠTĚ 

1 Bogdan Michal 602 401 134 michal.bogdan.kica@seznam.cz 72120548 
Pražská 1529, Ná-

chod 

2 Bolehovský Lukáš 604 727 086 boleha@seznam.cz 83071631 
Chaloupkova 630, 

Kostelec n/O 

3 Broulík Miroslav 605 954 122 miroslavbroulik73@gmail.com 73091579 
Frošova 1246, Kos-

telec n/O 

4 Doskočil Lukáš 608 881 207 spiderman.luky@seznam.cz 05071804 Křivice 8 

5 Dušek Jan 775 787 196 dusek@d-credit.cz 86031192 
Lupenice 120, Kos-

telec n/O 

6 Erben Filip 604 350 511 kerb.acs@gmail.com 90021043 
Masarykova 1330, 

Rychnov n. Kn. 

7 Falta Jakub 605 589 627 kubafalta@seznam.cz 03100879 
V Olšinkách 180, 

Solnice 

8 Filip Miroslav 605 743 707 mirekrk@seznam.cz 75060551 
Na Trávníku 1232, 

Rychnov n/K 

9 Gernát Lukáš 605 955 295 lukas.gernat@seznam.cz 83031929 
Lesní 127,       Hra-

dec Králové 

10 Halamka Jakub 731 862 772  jakub.halamka@seznam.cz 02040327 
Mírová 1540, 

Rychnov n/K 

11 Hlaváč Martin 
732 740 179 

mlahvac@seznam.cz 72080092 
Okružní 905,    

Týniště n/O 733 195 551 

12 Hlavsa Václav 774 671 477 vaclav.hlavsa@seznam.cz 62120480 
Osvobození 188, 

České Meziříčí 

13 Horský Leonard 725 257 284 lehoty@seznam.cz 68090097 
Smetanova 606, 

Týniště n/O 

14 Hrubý Miloš 792 276 540 viza7@seznam.cz 72051078 
Masarykova 53, 

Častolovice 

15 Hvězda Lukáš 773 285 333 lhvezda2003@centrum.cz 03051575 Křovice 23 

16 Chaloupka Jakub 604 629 346 jakub.chaloupka6@seznam.cz 02100482 
Jiráskova 523, 

Doudleby n/O 

17 Jedlinský Jakub 737 736 939 jakubjedlinsky1@gmail.com 96100601 
U Váhy 1192, Kos-

telec n/O 

18 Jedlinský Luboš 737 666 375 lubosjedlinsky@seznam.cz  77050692 
U Váhy 1192, Kos-

telec n/O 

19 Jedlinský Miroslav 731 746 574 miroslavjedlinský@seznam.cz 52090244 
Příkopy 1237, Kos-

telec n/O 

20 Jehlička František 732 775 252 f.jehlicka@seznam.cz 54090040 
Svobody 1141, 

Rychnov n/K 
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21 Jindáček Milan 735 867 789  jindacekmilan@quick.cz 49100130 
Stuha 790,    Vam-

berk 

22 Ježek Václav 728 713 971 jezekvasek@seznam.cz 90080995 
Na Nábřeží 578, 

České Meziříčí 

23 Klofanda Jaroslav 605 246 810 jaroslavklofanda@seznam.cz 82050315 
Náměstí F.L.Věka 

11 Dobruška 

24 Knapek Jaroslav 775 434 974 knapek.dka@seznam.cz 44050019 
Javorová 845, Dob-

ruška 

25 Kudláček Milan 774 713 131 kudlacekmilan@seznam.cz 68030307 
Na Rybníkách 267, 

Doudleby n/O 

26 Machač Libor 603 373 900 1machaclibor1@seznam.cz 70090159 
Aloise Jiráska 485, 

České Meziříčí 

27 Martínek Miroslav 724 967 846 
miroslav.martinek.opocno @se-

znam.cz 
70020321 

Nádražní 553, 

Opočno 

28 Matula Pavel 604 329 325 matula.vaio@gmail.com 84020430 
Deštné                     

v Orlických horách 

29 Merbs Rudolf 731 468 850 oldenburk@seznam.cz 55030249 
Zborovská 354,  

Nové město n/M 

30 Moravec Miroslav 737 615 485 moravcova.lenka2@seznam.cz 61090463 Černíkovice 165 

31 Mucha Milan 776 567 000 mucha.voj@seznam.cz 61060141 Vojenice 33 

32 Nedvídek Miroslav 724 529 595 nedvidek26@seznam.cz 54070246 Lukavice 26 

33 Nosek Martin 608 734 008 cpt.nosek@seznam.cz 96071665 
Pod Poštou 6, Sol-

nice 

34 Nosek Milan 776 663 661 pavlina.nos@seznam.cz 68040120 
Pod Poštou 6, Sol-

nice 

35 Petr Jan 777 313 445 honzapetr172@seznam.cz 97111432 
Újezdec 13,       

Lhota p. Hořičkami 

36 Plocek Luboš  731 860 018 lubosekplocek@seznam.cz 01071542 
Městská Habrová 

1557, Rychnov n/K 

37 Reichl Petr Ing. 603 887 185 reichl@centrum.cz 50120178 
Sokolská 1342, 

Rychnov n/K 

38 Slavkay Jan 731 140 036 slavkayovi@seznam.cz 04050130 
Hradecká 202, 

Opočno 

39 Smolko Ondřej 734 486 786 o.smolko@seznam.cz 91101103 
Písečná 769,    Hra-

dec Králové 

40 Steklík Lukáš 605 569 035 lukassteklik@seznam.cz 92121474 Houdkovice 61 

41 Stieber Filip 739 496 406 filip.pro@seznam.cz 89090868 Lukavice 16 

42 Šebesta Jakub 703 694 374 jakubse05@seznam.cz 05041445 
Struha 871,    Vam-

berk 
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43 Špaček Ladislav st.  721 746 721 space.mistr@seznam.cz 60020356 Mistrovice 43 

44 Štěpánková Marika 605 384 579 zemankova15@seznam.cz 90071446 
Dolní 419,    Javor-

nice 

45 Trejtnar Dominik 721 480 159 dominik.trejtnar@seznam.cz 94010186 
Široká 426, Často-

lovice 

46 Urban Vladimír 704 941 813 lada.88.urban@seznam.cz 88021520 
Litorady 44,  Rych-

nov n/K 

47 Valihora Jaromir 734 707 519 valisehora@seznam.cz 97061828 Liberk, Bělá 15 

48 Vodička Antonín 730 517 513 antonin@ivodicka.cz 89052526 
Jiráskova 1035, 

Rychnov n/K 

49 Vrána Jan 724 471 568 honza1vrana2@gmail.com 86081367 
Komenského 176, 

Kostelec n/O 

50 Zelinka Jiří 731 977 117 jirkazeli@email.cz 02070052 
Pitkova 429, 

Opočno 
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Adresář členů VV OFS Rychnov nad Kněžnou a jeho komisí - podzim 2021: 

 

Předseda VV OFS RK – Ing. Luboš Michalec 

Horní 24, Rokytnice v Orlických horách, mobil: 605 590 251 

e-mail: michalec@ofsrk.cz 

 

Místopředseda VV OFS RK – Tomáš Rejzek 

Přepychy 198, mobil: 606 606 702 

e-mail: rejzek@ofsrk.cz 

 

Člen VV OFS RK - Martin Lev 

Lukavice 55, mobil: 732 294 124 

e-mail: lev@ofsrk.cz 

 

Člen VV OFS RK – MUDr. Josef Stodůlka 

Černíkovice 211, mobil: 737 470 286 

e-mail: stodulka@ofsrk.cz 

 

Člen VV OFS RK – Roman Havel 

 Skršice 46, České Meziříčí, mobil: 739 511 207 

e-mail: havel@ofsrk.cz 

 

Revizní komise: 

 

Václav Dušek – předseda 

517 04 Černíkovice č. 6 mobil: 724 179 755 

email: dusektj@seznam.cz TB: 494 384 123 

 

JUDr. Jindřich Urbánek  

Na Trávníku 1240, 516 01 Rychnov nad Kněžnou mobil: 731 307 353 

email: jindraurbanek@seznam.cz 

 

Stanislav Barvínek 

Žamberecká 785, 517 54 Vamberk mobil: 725 109 942 

email: barvinekstanda@seznam.cz 

 

mailto:havel@ofsrk.cz
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Členové STK: 

Tomáš Rücker - předseda 

mobil: 732 775 252, tomas.rucker@uzsvm.cz  

Členové: 

Zdeněk Vodák 

Milan Jedlička, mobil: 774 281 335, e-mail: jedlicka@ofsrk.cz 

Milan Bořek  

 

Členové DCK: 

Martin Lev - předseda 

mobil: 732 294 124, martinlev75@seznam.cz 

Členové: 

Josef Stodůlka 

Michal Janeček 

Jiří Mačo 

 

Komise rozhodčích a delegátů: 

 Jan Dušek - předseda 

mobil: 775 787 196, kr-ofsrk@seznam.cz 

Členové: 

Pavel Matula 

Martin Eimann  

 

Komise mládeže a trenérsko-metodická komise: 

 Marcel Olšavský předseda a Grassroots trenér mládeže FAČR 

mobil: 605 744 971, mar.ol@email.cz 

Členové: 

Miroslav Slezák 

Tomáš Rejzek 

Roman Havel 

Jan Plašil 

Miroslav Rücker 

 

 

mailto:tomas.rucker@uzsvm.cz
mailto:martinlev75@seznam.cz
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Královéhradecký krajský fotbalový svaz 

 

Václav Andrejs – předseda mobil: 777 939 977 

Rodov 76, 503 03 Smiřice 

e-mail: vandrejs@centrum.cz 

 

Ladislav Brož – sekretář 

KFS, Habrmanova 292, 501 01 Hradec Králové 

e-mail: kralovehradeckykfs@khfotbal.cz mobil: 602 276 501 

 

Mgr. Jan Míl – trenér mládeže KFS 

U Hřiště 682, 541 02 Trutnov mobil: 603 522 967 

e-mail: ptm@khfotbal.cz 

 

 

OFS RK upozorňuje na dodržování ustanovení: 

 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD PŘÍLOHA Č. 6 SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 

– PRAVIDLA PROTI ŠÍŘENÍ NEMOCI COVID-19 

 

s doplněním: 

 

Epidemiologická pravidla pro konání amatérských soutěží 

vycházející z aktuálních opatření MZČR a rozhodnutí VV FAČR ze dne 23. 7. 2021 

 

Domácí klub, jakožto pořadatel utkání, je v rámci všech amatérských soutěží a utkání MOL Cupu po-

vinen zajistit následující povinnosti stanovené aktuálním opatřením MZČR:  

 

I. Přítomnost diváků ve vnějších prostorech je povolena za následujících podmínek:  

− obecně se umožňuje přítomnost nejvýše 1000 osob,  

− pokud to kapacita stadionu dovoluje, umožňuje se přítomnost až 5000 osob; pokud je 

umožněna přítomnost diváků v sektorech na stání, pořadatel nepřipustí přítomnost více di-

váků, než je 1 stojící divák na 4 m2 plochy určené pro stání; divákům se v sektorech na 

stání nařizuje udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti, 

mailto:ptm@khfotbal.cz
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− alternativně, v případě, že se utkání koná na stadionu s kapacitou sedících diváků více než 

2000 osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze ob-

sadit nejvýše 50 % kapacity sedících diváků; všichni diváci musí být usazeni a to tak, že s 

výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nej-

méně jedno neobsazené sedadlo,  

− přítomnost pouze osob, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19 a které spl-

ňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, níže uvedené podmínky (viz bod III.), je-

jichž splnění je organizátor akce (v tomto případě pořadatel, tzn. domácí klub), povinen 

kontrolovat a osoba účastnící se utkání je povinna jejich splnění prokázat; v případě, že je 

neprokáže, je pořadatel povinen takové osobě neumožnit účast na utkání,  

− od 19. července musí pořadatelé sportovního utkání, u kterého předpokládají, že se jej 

zúčastní více než 1000 osob (denně), oznámit jeho konání místně příslušné krajské hygie-

nické stanici.  

 

II. Přítomnost sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu je povolena za následu-

jících podmínek:  

− pořadatel akce vede evidenci osob účastnících se utkání pro potřeby epidemiologického 

šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno a 

příjmení) a kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a tuto identifikaci uchovává 30 dnů ode 

dne konání utkání, evidenci dle tohoto bodu nahrazuje zápis o utkání,  

− přítomnost pouze osob, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19 a které spl-

ňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, níže uvedené podmínky (viz bod III.), je-

jichž splnění je organizátor akce (v tomto případě pořadatel, tzn. domácí klub), povinen 

kontrolovat a osoba účastnící se utkání je povinna jejich splnění prokázat; v případě, že je 

neprokáže, je pořadatel povinen takové osobě neumožnit účast na utkání.  

 

III. Podmínky pro účast všech osob na utkání: 

− osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-

2 s negativním výsledkem, nebo  

− osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-

CoV2 s negativním výsledkem, nebo  

− osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží jej národním certifikátem o 

provedeném očkování, nebo  

− osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace 

podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního 
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POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na 

přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo  

− osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu 

viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdra-

votnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,  

− osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimo-

řádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení 

přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený 

Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměst-

navatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstna-

vatele nebo čestným prohlášením, nebo  

− osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření 

Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti anti-

genu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem 

zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se do-

kládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo 

potvrzením školy. 


