
 

 

          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.2/2022-podzim  STK  OFS Rychnov nad Kněžnou dne 16.8.2022 
místo konání:  Vamberk 

 

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

Hosté: 

 

UPOZORNĚNÍ PRO ODDÍLY: 

V průběhu utkání, každé družstvo II.třídy: 

- 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. 

 

V soutěži OP III. A IV. Třídy je povoleno: 

- opakované střídání všech hráčů uvedených na soupisce 

- provést nejvýše 3 možnosti střídání za každý poločas 

- navíc provádět střídání v poločasové přestávce 

- střídání vždy v přerušené hře se souhlasem rozhodčího. 

 

STK upozorňuje všechny oddíly na povinnost všech osob v technické zóně 

mít visačky s označením funkce,uvedených v ZOU. 
 

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. 
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STK upozorňuje oddíly na povinnost vyznačení technické zóny u 

střídaček !!!! 

 Vyznačovat technickou zónu dle Pravidel fotbalu čl.9 strana 2. 

 

 

 

Upozornění STK k činnosti pořadatelské služby: 

Dle SŘ §40 hlavní pořadatel, §41 pořadatelská služba, § 42 odpovědnost 

za porušení povinnosti pořadatelské služby, § 45 technické povinnosti 

organizátora utkání a §46. Povinnosti HP je mimo jiné po skončení 

utkání, zabezpečit odchod hráčů a rozhodčích z hrací plochy a být 

rozhodčím, k dispozici až do jejich odjezdu!!!!   

 

 

STK schvaluje zápasy: 

OP  II.Tř.:A1A0201 – 0206 

OP III.Tř.:A2A0201 – 0205 

OP IV.Tř.: A3A0201 - 0206 

 
 

 

 

 STK schvaluje změnu dresů: 

Týniště,, B“- dres – modrobílý, trenky – modré, stulpny – modrobílé 

 

 
STK schvaluje změnu hracího dne POHÁRU: 

A4C 0103 Týniště,,B“ - Albrechtice – původní termín  ST – 24.8.2022 v 17.00hod. 

- nový termín  -ST – 31.8.2022  v  17.00hod. 

- bez poplatku – kolize s KP SŽ 

 

 

 

 

STK schvaluje změnu hřiště: 

Níže uvedená utkání budou sehrána v Dobrušce na hřišti číslo 2:  

 

A1A 0405  Dobruška,,B“ –  Týniště,,B“ - NE – 28.8.2022 v 17.00 hod. 
 

 

 



 

 

  

STK schvaluje soupisky družstev hrající okresní  soutěže: 
Solnice,,B“, Kostelecká Lhota,,A“,Přepychy,,A“,Doudleby,,A“,Častolovice,,A“ 

 
 

STK  uděluje pokutu: 

SK Petrovice nedodržení §30/4 SŘ FAČR – 300,-Kč   - fa IS FAČR 

 

Příští  STK dne: dle potřeby 

 
Poučení: 

Proti rozhodnutí STK OFS RK je přípustné odvolání účastníkem řízení podáním odvolání u 

orgánu příslušného rozhodovat o odvolání podle § 21 Procesního řádu FAČR ve lhůtě sedmi 

dnů ode dne doručení rozhodnutí. Doručením rozhodnutí se podle § 8 Procesního řádu 

FAČR rozumí následující den po dni uveřejnění rozhodnutí na úřední desce FAČR. 

 

 
 

Zapsal: Jedlička Milan 


