
          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.5/2022  STK  OFS Rychnov nad Kněžnou dne: 17.5.2022 

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. 

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

pravidla a zejména zápis o utkání (psaní HP, rozhodčího laika a VD) 

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

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

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

družstva přítomen. 
 

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

 Vyznačovat technickou zónu dle Pravidel fotbalu čl.9 strana 2. 
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STK upozorňuje všechny oddíly na povinnost všech osob v technické zóně mít 

visačky s označením funkce,uvedených v ZOU. 

 

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!!!!   
 

 

Upozornění pro oddíly na změnu sekretáře: 

 

       SK SOLNICE mění sekretáře – nový sekretář bude  PAVEL NOSEK tel. 774 974 683,  

         email: fotbal@sksolnice.cz 

 

 

STK schvaluje zápasy: 

 

-  OP II.tř. -  A1A 2001-2007,A1A 2101-2107, A1A2201- 2207- A1A1707 nehráno 

      -  OP III.tř. -  A2A 1201 – 1205, A2A 1301 – 1305,A2A 1401 - 1405 

-  OP IV.tř. - A3A 1601 – 1606,A3A 1701-1706,A3A 1801-1803-1806 

- st.žáci – E1B 0301 – 0302, 0401 – 0402,0501-0502 

- ml.žáci- F1B 0401 - 0409,- F1B 0102,0104.0105 nehráno 

              - F1B 0501 - 0509 

- st. přípravka – G1B 0401- 0418,- G1B 0208,0210,0211 nehráno 

                         -  G1B 0501 - 0518 

- ml.přípravka – H1B 0401 – 0428, 0501 -0528 

- předpřípravka – I1B 0201 – 0222, I1B 0301 - 0322 

 

STK nařizuje sehrání odloženého utkání: 

A1A 1707 – Kostelec,,B“ - Deštné – NE 10.4.2022 v 16.00 hod., 

 z důvodu nezpůsobilého terénu. 

 Na nový termín který byl stanoven na PÁ – 20.5.2022 v 17.00 hod. 

Po vzájemné dohodě se utkání odehraje ve ST – 18.5.2022 v 17.00 hod. 

 

Kontumace utkání: 
STK kontumuje utkání A3A1802 Častolovice,,B“ - Kostelecká Lhota,,B“ ve prospěch 

Častolovic, výsledkem 3:0 a 3body se přidělují Častolovicím. 

Nastoupení 3 hráčů z A soupisky, Kostelecké Lhoty. 

Vedoucí mužstva Kostelecké Lhoty se předává k projednání do DCK. 
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STK uděluje pokuty: 

Kostelecké Lhotě – 1000,- Kč – dle čl.21 – sazebník pokut STK ( administrativní 

provinění) - fa IS FAČR 

Dobruška,,B“- neuzavření zápisu  VD – A1A2005 – 200,-Kč – fa IS FAČR 

Borohrádek – F1B 0404 – chybějící výsledek – 100,- Kč – fa IS FAČR 

 

Změna hracího dne: 

E1B  Rokytnice/Vamberk – Dobruška/Opočno – původní hrací den – ST 27.4.2022 v 

16.00 hod. 

- nový hrací den  - ČT – 28.4.2022 v 17.00 hod. 

- bez poplatku 

A3A1902  Rokytnice – Přepychy,,B“ - původní hrací den – SO 21.5.2022 v 17.00 hod. 

- nový hrací den – NE -22.5.2022 v 15.00 hod. 

- poplatek 500,- Kč – Rokytnice – fa IS FAČR 

 

Změna hracího času: 

A1A2005  Zdelov– Dobruška,,B“ - původní čas- SO- 30.4.2022 v 16.30 hod. 

nový čas – SO – 30.4.2022 v 15.30 hod. 

- poplatek 500,- Kč – Zdelov– fa IS FAČR 

 

A3A1802  Častolovice,,B“ - K.Lhota,,B“- původní čas – NE 15.5.2022 v17.00 hod. 

- nový čas – NE – 15.5.202 ve 14.30 hod. 

- poplatek 300,- Kč – Častolovic – fa ISFAČR 

 

A2A1605 Křovice – Vamberk,,B“ - původní čas -SO 28.5.2022 V 17.00 hod. 

- nový čas – SO -28.5.2022 V 10.00 hod. 

- poplatek 100,- Kč – Křovice – fa  FAČR 

 

STK vzala na vědomí a souhlasila s žádosti SK Dobruška o přesunutí utkání A1A2104 

Dobruška,,B“ - Rychnov,,B“ dne 8.5.2022 z hlavní hrací plochy na hrací plochu č.2  

 

STK předává rozhodčí do KRD: 

 A1A2005 – neuzavřen ZOU 

A1A2006 – AR2 mladší 18let 

A1A2007 – neoznačen ZK 

 

STK žádá FK Kostelec o vyjádření k nefunkčnosti internetu. 

   Pod pokutou 1000,-Kč do 31.5.2022 

 

 

STK se zabývala termínovou listinou pro podzim 2022 a předložila ji VV OFS RK. 

 

 

 



Přihlášky do soutěžního ročníku 2022-2023 budou zaslány na oddíly e -

mailem. 

Po vyplnění přihlášky zaslat potvrzení do 27.6.2022 na sekretáře OFS RK.  
 

Neodeslání v termínu pod pokutou 1000,- Kč 
 

 

Losovací podzimní aktiv dospělích se uskuteční 18.7.2022 od 17.30 hod.  

Místo Solnice kulturní dům. 

 
 

STK ve spolupráci s VV OFS RK nabízí oddílům, kteří mají zájem o uspořádání finále 

Poháru, ať se přihlásí předsedovi OFS RK nebo sekretáři OFS RK. 

 

 

 

 
 

  Příští STK dne: dle pořeby 

 

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 

 

 


