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FOTBALOVÁ ASOCIACE ČR 
 

Okresní fotbalový svaz Jihlava 
IČO 22880402 

sekretariát : E. Rošického 6, 586 04 Jihlava 
tel. 723 026 132 

e-mail: ofs.jihlava@seznam.cz 
www.fotbal.cz 

 

 

R O Z P I S  

mistrovských soutěží řízených 

OFS  Jihlava 
 

 

pro soutěžní ročník  

2022/23 
 

 
 

 

číslo účtu OFS Jihlava:  
203869371/0600 

 

 

Sekretář:     Marie Sobotková 
telefon: mobil 723 026 132 

e-mail: mariesobotkova@seznam.cz 

http://www.fotbal.cz/
mailto:mariesobotkova@seznam.cz
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Určeno: 
 členům VV OFS Jihlava a členům odborných komisí 
 klubům soutěží řízených OFS Jihlava  
 VV KFS Vysočina 
 VV OFS v rámci kraje Vysočina 
 FA ČR  Praha 
 ŘK FA ČR pro Moravu 
 rozhodčím a delegátům soutěží OFS Jihlava 
 
 
 

Soutěže SR 2022/23 : 
 
 Okresní přebor mužů                                      11 družstev  
 Okresní soutěž III. třídy  11 družstev  
 Okresní soutěž IV. třída                                  11    družstev   účastníků  
    
 Okresní přebor starších žáků                           6 družstev 
  
 Okresní přebor mladších žáků                         6 družstev 
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I. VÝKONNÝ VÝBOR A ODBORNÉ KOMISE 
I.  

 OFS 

 

 
 

 

 
Výkonný výbor 

 
 
Jindřich Skočdopole Žejdlicova 1230        mobil:  602 794 288 
předseda OFS  588 13 Polná                                                                                             

  e-mail: skocdopole@mu-polna.cz   
   

 

Miroslav Vrzáček U Hřbitova 12               mobil:  602 885 466 
místopředseda OFS  Jihlava, 586 01                
       e-mail: vrzacek@post.cz  
                                                                                                                                       

 
Ing. Karel Kříž Hodická 1291/14   mobil:   776 573 417 
předseda KM                                   589 01  Třešť                            
                                                        e-mail: kakriz@seznam.cz 
 

 

Mgr. Vladimír Polodna Polní 25a   mobil:   731 143 755 
předseda DK  586 01  Jihlava                                                                                                                     
                                                        e-mail: polodna@seznam.cz 
 

 

Roman Fabeš Hornomyslovská 597       mobil:  777 035 583 
člen VV  588 56 Telč                        
                                                        e-mail: fabe@centrum.cz 
 

 
                 

 
 
 

mailto:kakriz@quick.cz
mailto:kakriz@seznam.cz
mailto:vladimir.polodna@jihlava-city.cz
mailto:fabe@centrum.cz
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Revizní komise 

 

Předseda :  Jan Bulant                       
                                                                                                                                       

Členové :  Milan Dobrovolný 
   Ing. Luboš Varhaník 

  
   
   

Odborné komise OFS 
                                                        
 

Sportovně technická komise (STK) : 
 

Předseda :  Marie Sobotková  
   
                                                                                                                                         
      

Disciplinární komise (DK) : 
 

Předseda :  Mgr. Vladimír Polodna 

                                                
Členové :                      Roman Fabeš          
 Miroslav Kopřiva 
 Marie Sobotková 
 
    
 

Komise rozhodčí (KR) : 
 

Předseda :  Michal Pfeifer 
 
Členové :  Roman Fabeš  
       Kamil Hájek 
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Komise mládeže (KM + TMK) : 

 
Předseda:  Ing. Karel Kříž 
  
Členové:  Petr Tomas 
   Michal Kříž 

Pavel Cakl 
   Vlastimil Savi  
   Marek Zamazal 
   Jaromír Štancl 
    
 
 
 

Zasedání VV OFS a komisí. 
 
 
Výkonný výbor  OFS: 
 

• jednou měsíčně – dle plánu práce 
 
Sportovně technická komise: 
 

• dle aktuální potřeby – čtvrtek, v zasedací místnosti JUS  
          Jihlava, jinak on-line 
 
Disciplinární komise: 
 

• dle aktuální potřeby - čtvrtek od 14.30 hod. v zasedací 
místnosti JUS Jihlava, jinak on-line 

 
Komise rozhodčích: 
 

• dle aktuální pořeby -  v zasedací místnosti JUS Jihlava, 
jinak on-line 
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Adresy fotbalových orgánů FAČR. 
 

Fotbalová asociace ČR: 
                  
         Diskařská 2431/4 

160 17  Praha 6 – Strahov 
 

recepce FAČR: tel. 233 029 111, e-mail: facr@fotbal.cz 
 

 
Řídící komise FAČR pro Moravu: 
 
                                 Na Střelnici 39 
                                 772 11  Olomouc 2 

 
sekretariát  ŘK M:                
 
                                sekretář ŘK M - R. Šindelář:  tel. 731 008 555 
 

 
 
KFS Vysočina Jihlava:                       
  

                   Evžena Rošického 6, 
           586 04, Jihlava 

 
sekretář: Ing. Roman Šoukal          
        tel.  567 320 657 

        mobil  739 721 721 
        fax.  567 320 657 
       e-mail: kfs.vysocina@seznam.cz 
   
PTM: Stanislav Duben         tel.  567 221 634 
                                       mobil  728 517 829 
                                e-mail: standa.fotbal@email.cz 

 

 

mailto:kfs.vysocina@seznam.cz
mailto:standa.fotbal@email.cz
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Adresy ostatních OFS v rámci KFS 

Vysočina 
 

OFS  Havlíčkův Brod : 
  předseda: Luboš Vaněk  
  mobil:     739 683 588 
  e-mail:   ofshb@seznam.cz 
 
  adresa: Ledečská 3028, 
   580 01 Havlíčkův Brod 
   
 
OFS  Pelhřimov : 
  předseda: Milan Reich  
  mobil:     606 610 014  
  telefon:   565 324 211 
  e-mail:   ofspe@seznam.cz 
 
  adresa: Friedova 1464, 
   393 01 Pelhřimov 
 
   Havlíčkův Brod, 580 01 
OFS  Třebíč :   
  sekretář: Petra Smolíková 
  mobil:     730 181 700 
  e-mail:   ofstrebic@seznam.cz 
 
  adresa: Znojemská 1032/25 
   674 01 Třebíč 
   Havlíčkův Brod, 580 01 
OFS  Žďár nad Sázavou : 
  sekretář:  Mgr. Jiří Beneš    
  telefon:    605 202 600 
  e-mail:    ofszdar@seznam.cz 
 
  adresa:  Jungmanova 10, 
    591 01  Žďár nad Sázavou 
 
 
 

mailto:ofshb@seznam.cz
mailto:ofspe@seznam.cz
mailto:ofstrebic@seznam.cz
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II. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 

   Havlíčkův Brod, 580 01 

 

 
• Čl. 1 – Řízení soutěží 

 

Soutěže řídí sportovně technická komise OFS Jihlava /dále STK/ se 

sídlem v Jihlavě.  

 

• Čl. 2 – Pořadatel utkání 

 

Pořadatelem utkání je oddíl /klub/ uvedený v rozlosování podzimní části 

soutěže na prvním místě, pro jarní část soutěže platí obrácené pořadí. 

Pořadatelství v soutěži přípravek platí dle rozlosování. 

 

• Čl. 3 – Termíny utkání 

 

Povinnosti účastníků soutěží týkající se termínů, hlášení utkání, začátků 

utkání a nastoupení k utkání jsou upraveny v Soutěžním řádu FAČR – 

hlava II, § 8. 

 

1. STK vydává termínovou listinu zvlášť pro podzimní a jarní část 

mistrovských soutěží. Pro podzimní část soutěží 2022/23 platí 

termíny utkání, které jsou uvedeny v termínové listině. Pro jarní část 

soutěží 2022/23 bude vydána nová termínová listina s úředními 

začátky.  

 

2. Družstva jsou oprávněna po vzájemné dohodě a souhlasu řídícího 

orgánu soutěže odehrát svá utkání mimo stanovený termín 

v termínové listině. Dohoda družstev o změně termínu utkání musí 

být uložena do elektronického informačního systému nejpozději 17 

dnů před původně stanoveným termínem utkání. Dohoda družstev a 

souhlas řídícího orgánu soutěže dle předchozí věty musí být  

proveden vždy prostřednictvím informačního systému nejpozději 10 

dnů před stanoveným termínem utkání. Organizátor utkání je 

oprávněn navrhnout bez souhlasu soupeře řídícímu orgánu soutěže, 

že konkrétně vymezená soutěžní utkání odehraje v jiném termínu, 

než který byl stanoven pro soutěžní ročník, a to 15 dnů ode dne 

prvního soutěžního utkání příslušné části soutěže – SŘ FAČR, hlava 

II, § 8. 
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Soupeř se však vždy musí vyjádřit k následujícím změnám: 

• změna pořadatelství utkání 

• změna hracího dne na všední den v týdnu 

Týká se dospělých i mládeže. 

 

Pokud bude změna v IS zadána a soupeř se nevyjádří do 10-ti dnů od 

data podání nebo ji žadatel sám  v této době nestornuje, tak tato 

žádost bude  STK po 10-ti dnech automaticky zamítnuta.  

 

3. Žákovské předzápasy mladších a starších žáků začínají 2 hodiny 

před úředně stanoveným začátkem dospělých, nejdříve však v 9.00 

hod.  

 

4. Dopolední utkání starších nebo mladších přípravek mohou začít 

nejdříve v 9.00 hodin. 

 

5. Mládežnická utkání, mimo KP příprave, nelze odehrát samostatně 

v neděli po 12.00 hodině. Zápasy v tomto čase lze odehrát pouze 

jako předzápas mužů. 

 

6. K zajištění regulérnosti soutěže může STK stanovit pro některá 

utkání jednotné termíny a začátky, zejména v závěrečných kolech. 

Tento bod platí pro všechny soutěže i kategorie. 

 

7. O odvolání utkání v případě mimořádně nepříznivých klimatických 

podmínek  rozhoduje řídící orgán soutěže. Další postup dle SŘ 

FAČR. 

         

8. Hrací dny pro jednotlivé soutěže  

 - dospělí, všechny soutěže neděle 

 - starší žáci  neděle 

 - mladší žáci neděle 

 - přípravky dle KM 

 

9. Oddíl, který žádá o přeložení utkání z důvodu nemoci hráčů, musí 

předložit žádost + nejméně sedm samostatných lékařských potvrzení 

o nemoci hráčů příslušného družstva, u starších a mladších žáků 

(8+1) 5, u přípravek 4. Případné zranění hráčů není považováno za 

nemoc a nebude do počtu sedm (pět, čtyři) započítáno.  

 

10. Při odesíláni korespondence kluby používají  úřední e-mailové 

adresy:  ofs.jihlava@seznam.cz 

 

mailto:ofs.jihlava@seznam.cz
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• Čl. 4 – Místa utkání 

 

1. Jednotlivá utkání se hrají na hřištích účastníků soutěže, které jsou 

uvedeny v rozlosování soutěží na prvních místech. 

 

2. Hrát se může pouze na hřištích, schválených STK OFS Jihlava. 

Nově zbudovaná hřiště s umělým trávníkem nové třetí generace, na 

něž klub obdrží písemné atestační osvědčení  od FAČR, může být 

používáno ke všem soutěžním utkáním mládeže i dospělých v rámci 

soutěží OFS Jihlava. Na hřištích s tímto povrchem však v žádném 

případě nelze používat sportovní obuv s vyměnitelnými kolíky. 

Hrací plocha musí odpovídat pravidlům fotbalu, nebo pravidlům 

fotbalu malých forem v příslušných kategoriích. 

   

3. V případě, že oddíl má k soutěžním utkáním dvě a více hřišť 

s travnatou a ostatní plochou, je hlavním hřištěm vždy hřiště 

s travnatým povrchem. Pro použití hrací plochy STK stanovuje tento 

postup :  

O tom, na které hrací ploše bude soutěžní utkání sehráno, 

rozhodne 

 

od začátku podzimní části do 15. října - delegovaný rozhodčí 

od 15. října – pořádající oddíl 

 

od začátku jarní části do 15. dubna - pořádající oddíl 

od 15. dubna - delegovaný rozhodčí. 

 

4. Účastnící soutěží postupující z okresních soutěží, které nemají 

v krajských soutěžích žádné jiné družstvo, předloží před zahájením 

podzimní části soutěže ke schválení STK KFS Vysočina plánky 

hřišť včetně organizačního řádu pořadatelské služby, ověřené 

příslušným VV OFS. 

 

5. Náležitosti hřišť – hlavních i náhradních : 

a /  řádně vyznačená a upravená hrací plocha, včetně technické      

      zóny       

b /  samostatná šatna pro soupeře, přístupná nejpozději 30 min.   

      před začátkem utkání s možností umytí       

c /  samostatná šatna pro rozhodčí s možností umytí 

d /  oddílům, jejichž družstvo startuje v OP mužů a v III. a IV.  

      třídách mužů se ukládá mít hřiště vybaveno krytými    

   hráčskými lavičkami, dále se oddílům stanovuje povinnost   

      vyznačit u hráčských laviček technickou zónu - PF, příloha B. 
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e /  odchody z hracích ploch: oddíly jsou povinny dle SŘF, PF a     

      tohoto Rozpisu soutěží zajišťovat řádně odchody hráčů a     

      rozhodčích z hracích ploch ohraničenými koridory. 

       f /   zdravotní zajištění pro poskytnutí první pomoci    

       /lékárnička, nosítka, atd./ 

 

6. Kontrolu náležitosti hřišť provádí ustanovená komise OFS Jihlava, 

rozhodčí a delegáti svazu. V případě nesplnění těchto náležitostí 

bude oddíl upozorněn s uvedením termínu, do kdy musí nedostatky 

odstranit. 

7. Pokud tento požadavek oddíl nesplní, přikročí STK OFS k  uložení 

peněžitého plnění.       

  

• Čl. 5 – Účastníci soutěží 

 

Jednotlivá družstva přihlášená do soutěží písemnou přihláškou. 

Přihlášená družstva musí splňovat podmínky SŘ FAČR a tohoto Rozpisu 

soutěží. 

 

• Čl. 6 – Předpisy 

 

Hraje se podle Pravidel fotbalu, Soutěžního řádu FAČR a tohoto 

Rozpisu. Povinností účastníků soutěže je sledování Úřední desky – 

součást Portálu, jejímž prostřednictvím je FAČR oprávněn doručovat 

svým členům rozhodnutí příslušných orgánů, úřední zprávy OFS a jiná 

oznámení.  

 

Pravidla pro mladší žáky  

Mladší žáci hrají podle pravidel fotbalu s těmito odlišnostmi: 

Počet hráčů: 8+1 (osm hráčů v poli, jeden brankář). Minimální počet 

hráčů do utkání je 7  

Branky: 2m x 5m (opatřené sítěmi). Branky musí být zajištěny proti 

samovolnému spadnutí 

Hrací doba:  2x30 min s 15 minutovou přestávkou 

Míč: velikost číslo 4, hmotnost: 290-390g, obvod: 63-66cm 

„Malá domů“ není povolena 

Rozehra z autu: vhazováním rukama 

Kop od branky přes půlku hřiště je bez dotyku země či hráče zakázán, 

první volná přihrávka v PÚ, brankář rozehrává míč pouze ze země.  

Střídání hráčů: Opakované, při přerušení, hráči opouští hřiště na straně, 

kde je lavička. Střídání hráčů nemusí být oznámeno rozhodčímu. 
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Pravidlo I:  Hrací plocha 

Hrací plocha je mezi pokutovými územími klasického fotbalového hřiště 

a musí splňovat pravidlo 1 Pravidel fotbalu (tj. hrací plocha musí mít tvar 

obdélníka). Minimální povolená šířka hřiště je 50 m a maximální 55 m. 

Pokutové území (PÚ) je vymezeno v šířce klasického pokutového území 

( šestnáctky ) a délce 12 m (do hloubi hřiště). Značka pokutového kopu 

je ve vzdálenosti 8 m od středu brankové čáry. 

Platí pravidlo o ofsajdu, k utkání nejsou delegováni AR1 a AR2.  

 

 

Pravidlo II:  Hra brankáře, rozehra od brány 

1. Brankář nesmí chytat úmyslnou malou domů do ruky. V případě 

zahrání „malé domů“ se kope nepřímý volný kop z místa přestupku, 

minimální ve vzdálenosti 5,5 metru od branky. 

2. Při kopu od brány, brankář rozehrává míč ze země. Rozehrou nohou 

nesmí překopnout půlku hřiště bez dotyku země či hráče.  

3. Rozehrává – li hráč kop od brány místo brankáře, nesmí překopnout 

půlku hřiště. Nahraje – li brankář míč hráči, smí být soupeřem napadán 

v pokutovém území až po prvním doteku s míčem. Soupeř při rozehře od 

brány nemůže stát v PÚ. 

4. V případě překopnutí poloviny hřiště při kopu od brány z PÚ je nařízen 

nepřímý volný kop z poloviny hřiště. Stejné pravidlo pro rozehrání na 

vlastní polovině platí i v případě, že brankář chytí míč rukama ve hře. 

Vyhozením může přehodit polovinu hřiště. 

Pravidlo III:  Standartní situace, střídání, ofsajd 

1. Autové „vhazování“ se rozehrává vhozením rukou. Bránící hráč stojí 

nejméně 1m od rozehrávajícího hráče.  

2. Pokutový kop se zahrává ze vzdálenosti 8 metrů od branky. 

3. Střídání hráčů je opakované, při přerušení, hráči opouští hřiště na 

straně, kde je lavička. Střídání hráčů nemusí být oznámeno rozhodčímu. 

4. Rohové kopy se zahrávají z rohu klasického pokutového území.  

5. Pokutový kop se zahrává po faulu či jiné nedovolené hře v prostoru 

PÚ. 

Pravidlo IV:  Rozhodčí, přestupek hráčů, diváci 

1. Diváci mají zákaz vstupu na hřiště, zůstávají v prostorách vymezených 

pro diváky. 

2. V případě hrubého nedovoleného zákroku či nesportovního chování 

má právo rozhodčí hráče v daném utkání vyloučit. Daný tým hráče 

vystřídá jiným hráčem a hraje ve stejném počtu.  
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Pravidla pro starší žáky 8 + 1 :  

Mladší žáci a starší žáci hrají podle pravidel fotbalu s těmito odlišnostmi: 

Hrací plocha : je mezi pokutovými územími klasického fotbalového 

hřiště a musí splňovat pravidlo 1 Pravidel fotbalu (tj. hrací plocha musí 

mít tvar obdélníka). V případě, že vzdálenost mezi pokutovými územími 

bude menší než vzdálenost mezi autovými čarami, lze branky posunout 

na hranice malých pokutových území. 

Pokutové území je vymezeno v šířce klasického pokutového území a 

délce 12 m (do hloubky hřiště, které  lze vyznačit barevnými metami 

v prostoru za pomezními čarami).  

Značka (pomyslná) pokutového kopu je ve vzdálenosti 7 m od středu 

brankové čáry. 

Hraje se s 8 hráči  v poli a brankářem. Minim. počet hráčů do utkání je 7.  

Max. počet hráčů v mužstvu : 18 

Hrací doba : mladší žáci 2 x 30 min. s 15 min. přestávkou, starší žáci 2 x 

35 min. s 15 min. přestávkou.  

Míč : mladší žáci hrají s míčem velikosti č.4 (v případě, že nebude 

k dispozici, musí být utkání sehráno s míčem jiné velikosti), starší žáci 

hrají s míčem velikosti č.5.  

Branky : 5 x 2 m  

Střídání hráčů : opakované pouze v přerušené hře.  

 

Upřesnění dalších pravidel   

1. Hra brankáře 

a) Brankář nesmí chytit do rukou „malou domů“ od spoluhráče. 

V případě chycení míče do rukou je nařízen pokutový kop. 

b) Kroky brankáře v pokutovém území se nepočítají.  
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c) Jakmile položí brankář míč na zem, může pokračovat ve hře jen 

nohou, může být atakován protihráčem. V případě, že opětovně chytne 

míč do rukou je nařízen PK. 

d) Brankář musí z vlastního pokutového území rozehrát míč spoluhráči 

pouze na vlastní polovině. Nechceme, aby brankáři pouze překopávali 

hřiště, ale aby se učili hrát nohami.   

Upřesnění : pokud brankář chytí míč do rukou při obranné akci anebo při 

rozehrání míče (míč v zámezí), může ho vyhodit rukou přes polovinu 

hřiště. Když položí míč na zem, musí ho rozehrát na vlastní polovině se 

spoluhráčem. Může také vykopnout míč z rukou, ale ten musí dopadnout 

na zem na vlastní polovině (platí i v případě kopu half-volejem). 

V případě, že rozehrání míče ze země nebo výkop z ruky jde přes 

polovinu hřiště, jedná se o přestupek a hra navazuje přímým volným 

kopem na polovině hřiště z pomyslné středové čáry. To neplatí, dotkne-li 

se míče jiný hráč na vlastní polovině před tím, než míč přejde středovou 

čáru. Rozhodčí může také uplatnit pravidlo o ponechání výhody ve hře 

soupeři.   

f) Jakmile brankář opustí s míčem pokutové území, je na něho z pohledu 

pravidel nahlíženo jako na hráče v poli. 

2. Platí pravidlo o ofsajdu.  

3. Standardní situace :  

a) Autové vhazování se provádí vhozením míče z místa, kde opustil hrací 

plochu.  

b) Rohové kopy jsou rozehrány z rohu pokutového území normálního 

hřiště (zkrácený roh).   

 

Technická zóna je shodná s technickou zónou normálního hřiště.  

V prostoru technické zóny se mohou zdržovat pouze osoby, uvedené 

v zápise o utkání.   

 

Nasazování rozhodčích: 

  

Za provedení ZoU v informačním systému odpovídá buď nasazený 

rozhodčí, pokud se nedostaví, tak každý oddíl sám. 

 

Reprezentace OFS Jihlava. 

Povinností každého oddílu, který pracuje s žáky a přípravkou, je dodávat 

hráče U12 do výběrů OFS Jihlava. Pokud nominovaný hráč nebude 

uvolněn mateřským oddílem k reprezentaci v okresním výběru, bude 

hráči automaticky pozastavena činnost na následující soutěžní utkání. 

 



 16 

V soutěžích OFS Jihlava může v mládežnických soutěžích v SR 2022/23 

startovat více jak 5 hráčů mimo EU, podle SŘ FAČR, příloha 2, § 11, 

odstavec 6. 

 

 

• Čl. 7 – Působení hráčů ve věkových kategoriích 

 

1. Věkové kategorie – SŘ mládeže a žen FAČR – hlava I, § 2 : 

Kategorie mládeže  

- mladší přípravka  

- starší přípravka  

- mladší žáci 

- starší žáci 

- mladší dorost 

- starší dorost 

V mládežnických družstvech starších žáků jsou oprávněny startovat 

dívky o jeden rok starší než mládež zařazena do věkových kategorií.  

Schválená výjimka OFS Jihlava pro start dívek – v kategoriích 

mládežnických družstev od mladší přípravky až po mladší žáky 

mohou nastoupit hráčky o dva roky starší než mládež zařazena do 

věkových kategorií. 

 

2. Přechod ve věkových kategoriích : 

Hráči po dosažení věku přecházejí do nejbližší vyšší věkové 

kategorie vždy k 1.1. následujícícho roku dle níže uvedeného (po 

dosažení vyšší věkové kategorie je hráč oprávněn dohrát 

rozehraný soutěžní ročník ve stávající věkové kategorii) : 

 

Věk :        z věkové kategorie do věkové kategorie  

 

  8 let           přípravka mladší                              přípravka starší 

10 let    přípravka starší žáci mladší 

12 let  žáci mladší   žáci starší 

14 let  žáci starší  dorost mladší 

16 let  dorost mladší  dorost starší 

18 let  dorost starší   dospělý        

 

3. Hráči mohou vedle jejich věkové kategorie nastoupit i v utkání vyšší 

věkové kategorie. Nastoupení hráče z vyšší věkové kategorie 

v soutěžním utkání nižší kategorie je nepřípustné a bude považováno 

za neoprávněné nastoupení. Ustanovení přechozí věty se vztahuje i 

na nastoupení hráče staršího za družstvo mladších v jedné věkové 
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kategorii v případě oddělené soutěže mladších a starších v rámci 

jedné věkové kategorie. 

Kluby jsou povinny vyžádat si písemný souhlas zákonných zástupců 

mládeže s působením ve vyšší věkové kategorii a na požádání jej 

předložit řídícímu orgánu soutěže.  

 

4. V mistrovských soutěžích OFS Jihlava je možno v soutěžích mladší 

a starší přípravky a mladších a starších žáků provádět tzv. 

„opakované střídání“ hráčů.   

V průběhu utkání  je možno u mladší a starší přípravky 

v nepřerušené hře a u mladších a starších žáků v přerušené hře, 

zapojovat do hry všechny hráče uvedené v zápise o utkání (nejvýše 

18 hráčů). Při tom musí být dodržen maximální povolený počet 

hráčů na hřišti.   

 Výměna hráčů musí být oznámena HR předem (s výjimkou zranění 

hráče) a při příštím přerušení hry se provede co nejrychleji, aby 

nedocházelo ke ztrátám hracího času. 

 Hráči, kteří jdou na hřiště, musí být připraveni u střídačky v prostoru 

středové čáry. Hráči opouštějící hrací plochu a vstupující na hrací 

plochu tak učiní v prostoru své technické zóny (u mladší a starší 

přípravky a u mladších žáků hřiště lze opustit i na vzdálenější straně 

z důvodu menšího narušení plynulosti hry). 

 Není omezen celkový počet střídání, ani jednoho hráče, vyměněný 

hráč se může zapojit do hry kdykoliv výše uvedeným způsobem. 

 Za správné  provádění výměny hráčů i jejich správný počet na hrací 

ploše zodpovídá vedoucí družstva a trenér. V případě, že HR zjistí 

vyšší počet hráčů z jednoho týmu na hrací ploše, hru přeruší a ze hry 

vykáže hráče, který přišel do hry jako poslední. Hru následně zahájí 

míčem rozhodčího v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry. 

 Rozhodčí nezaznamenává výměny hráčů do zápisu o utkání. 

 Rozhodčí nemá za povinnost taxativně nastavit 30 sekund za každou 

provedenou výměnu, posoudí však, kolik času bylo promarněno 

těmito výměnami a dobu hry nastaví individuálně. 

 

5. V soutěžních utkáních mohou hráči nastoupit do utkání 

s libovolnými čísly od 1 do 99. Čísla na dresech musí souhlasit 

s čísly uvedenými u jejich jmen v Zápise o utkání.  

 

6. V soutěžním utkání  může v družstvu nastoupit 5 hráčů, kteří jsou 

občany cizího státu. Netýká se soutěží přípravek, kde neplatí žádné 

omezení. 

 

7. Počty střídaných hráčů v utkání : 
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8.  Střídání hráčů  

Počty střídaných hráčů v utkání : /změna pravidla 3 PF/ Soutěže 

dospělých – každé družstvo :  

- může nasadit do hry maximálně 5 náhradníků,  

- má nejvýše 3 možnosti střídání,  

- může navíc provádět střídání v poločasové přestávce.  

 

9. Opakované střídání hráčů 

Dle rozhodnutí VV OFS Jihlava zavedeno tzv. opakované střídání 

("hokejovým způsobem"), a to v souladu s Pravidly fotbalu, platnými 

od 1.7.2016. Toto rozhodnutí se týká IV.třídy mužů a žáků. 

Pravidla fotbalu tuto variantu umožňují v i v kategorii dospělých v 

nejnižších úrovních amatérského fotbalu. 

Podmínky opakovaného střídání (výměn) 

▪ Opakované střídání se týká všech hráčů a náhradníků 

uvedených v Zápise o utkání (dále ZOU), v maximálním 

počtu dle příslušné kategorie stanovené PF a hlavně RS. 

▪ Po zahajovacím výkopu nemusí hráči dodržet 

posloupnost čísel na dresu uvedených v ZOU. 

▪ Střídání hráčů musí být oznámeno v přerušené hře a 

provedeno co nejrychleji, aby nedocházelo k 

promarňování doby hry. Rozhodčí proto nezaznamenává 

střídání /výměny) do ZOU a nemá povinnost z tohoto 

důvodu nastavit dobu hry. 

▪ Hráči, kteří jdou na hrací plochu, musí být připraveni u 

lavičky pro příslušníky družstva v prostoru technické 

zóny a hráči, kteří u hrací plochy odcházejí, ji mohou 

opustit kdekoliv, tedy i na opačné straně hrací plochy, za 

brankou apod. 

▪ Hráč, který byl vystřídán, se smí v témže utkání znovu 

vrátit na hrací plochu a zúčastnit se další hry. 

▪ Není omezen celkový počet střídání (výměn), ani počet 

střídání jednoho hráče. Vystřídaný hráč se může zapojit 

do hry kdykoliv výše uvedeným způsobem, pouze v 

posledních deseti minutách utkání, lze střídat pouze 

standardním způsobem a maximálně dva hráče. 

Vystřídat spoluhráče však mohou i ti, kteří se předtím 

utkání zúčastnili. 

Procedura střídání. 

Kteréhokoliv hráče může vystřídat náhradník při dodržení těchto 

podmínek: 
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▪ rozhodčí musí být o zamýšleném střídání informován 

▪ náhradník smí na hrací plochu vstoupit až poté co ji 

opustí střídaný hráč a dostane souhlas od rozhodčího 

▪ náhradník či vystřídaný hráč smí vstoupit na hrací 

plochu od středové čáry a jen v době, kdy je hra 

přerušena 

▪ střídání je ukončeno vstupem náhradníka na hrací plochu 

▪ všichni náhradníci podléhají autoritě a pravomoci 

rozhodčího bez ohledu na to, zda byli či nebyli nasazeni 

do hry. 

 

 
• Čl. 8 – Zápis o utkání 

 

1. Záznamem o průběhu utkání je zápis o utkání. K vyplnění zápisu o 

utkání poskytuje organizátor utkání rozhodčímu utkání potřebné 

vybavení, zejména výpočetní techniku s internetovým připojením. 

2. Zápis o utkání se pořizuje přímo ve specializované aplikaci 

elektronického informačního systému pro zpracování elektronického 

zápisu o utkání. 

3. Aplikaci pro zpracování elektronického zápisu o utkání je oprávněn 

obsluhovat pouze administrátor členského klubu s právy zápisu o 

utkání a delegované osoby. Do zápisu o utkání není oprávněna 

zasahovat žádná další osoba. 

4. Pokud technické nebo jiné podmínky nedovolují zpracování zápisu o 

utkání v elektronickém informačním systému, vyplní se tištěný 

formulář zápisu o utkání ručně a do elektronického informačního 

systému bude převeden dodatečně organizátorem utkání, který 

odpovídá za doručení písemného záznamu o utkání řídícímu orgánu 

soutěže. 

5. Nezpracuje-li klub zápis o utkání v elektronickém informačním 

systému bez závažného důvodu, bude řídícím orgánem soutěže 

potrestán uložením pořádkové pokuty. 

 

6. Příprava zápisu o utkání : 

1) 

Administrátor organizátora utkání s právy pro elektronický zápis o 

utkání vyplní v zápise o utkání nejpozději 15 minut před úředně 

stanoveným začátkem utkání : 

a)   jméno, příjmení a ID hlavního pořadatele utkání, 

b)  jméno, příjmení a ID vedoucího družstva,  

c)   jméno, příjmení a ID trenéra družstva (je-li přítomen),   
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d)    jméno, příjmení a ID asistenta trenéra č. 1 družstva (je-li  

          přítomen),  

e)   jméno, příjmení a ID asistenta trenéra č. 2 družstva (je-li    

přítomen), 

f)   jméno, příjmení a ID trenéra brankářů družstva (je-li    

          přítomen), 

g)   jméno, příjmení a ID lékaře/zdravotníka družstva (je-li 

  přítomen), 

h)  jméno, příjmení a ID maséra družstva (je-li přítomen), 

i)   sestavu, čísla hráčů a jejich ID,  

j)   z hráčů v základní sestavě kapitána družstva.        

   

 

 2)   

      Stejný postup provede administrátor hostujícího družstva dle bodu l. 

 

      3)  

Rozhodčí utkání nejdříve 15 minut před úředně stanoveným 

začátkem začátkem utkání zkontroluje údaje vyplněné 

administrátory klubů v zápise o utkání a na základě sdělení 

vedoucích družstev opraví případné nedostatky v zápise o utkání. 

Před odchodem na hrací plochu je rozhodčí povinen uložit případné 

provedené změny v zápise o utkání a odhlásit se z elektronického 

informačního systému. 

 

Další postup dle SŘ FAČR (zvláštní část), hlava II, § 55 – 60, hlava 

III § 61.     

 

 

• Čl. 9 – Podmínky účasti v soutěžích 

 

1.   Mládežnická družstva. 

Kluby, zúčastňující se soutěží OP mužů a dalších soutěží,  

nemají povinnost mít  mládežnické družstvo, ani povinnost 

úhrady kompenzačního poplatku. 

 

 

• Čl. 10 – Soupiska 

 

1. Soupiska družstva je doklad, který určuje příslušnost hráčů 

k družstvu členského klubu.  
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2. Na soupisku družstva lze zařadit pouze hráče z centrální evidence 

členství členského klubu dle příslušné věkové kategorie. 

 

3. Soupisku družstva je oprávněn vyplnit pouze administrátor 

členského klubu na předepsaném formuláři v elektronickém 

informačním systému. Na soupisce družstva je povinen uvést 

nejméně 11 hráčů, kteří spadají do příslušné věkové kategorie 

soutěže. 

 

4. Soupiska družstva se vyhotovuje vždy k jednotlivé části soutěžního 

ročníku, a to vždy nejpozději 3 dny před zahájením jednotlivé části 

soutěže.  

 

5. Změny v soupisce  družstva je administrátor členského klubu 

oprávněn provádět pouze  před začátkem jednotlivé části soutěžního 

ročníku. V průběhu příslušné části soutěžního ročníku je 

administrátor členského klubu oprávněn  po schválení řídícím 

orgánem soutěže provádět  změny v soupisce družstva pouze 

v případě, že dojde k přestupu či hostování hráče ze soupisky 

družstva nebo k doloženému dlouhodobě zranění hráče ze soupisky 

družstva. 

 

6. Členské kluby, které mají v jedné věkové kategorii pouze jedno 

družstvo přihlášené do soutěže, soupisku tohoto družstva  

v elektronickém informačním systému nevyplňují. 

 

7. Členské kluby, které mají v jedné věkové kategorii více družstev 

přihlášených do různých soutěží, nepřekládají soupisku družstva 

přihlášeného do nejnižší soutěže.  

 

8. Ze soupisek družstev členského klubu vyšší soutěže jsou oprávněni 

startovat v jednom soutěžním utkání nižší soutěže pouze dva hráči. 

Hráč uvedený  na soupisce družstva nižší soutěže je oprávněn 

startovat za družstvo vyšší soutěže. Hráč neuvedený na žádné 

soupisce družstva členského klubu je oprávněn startovat za všechna 

družstva členského klubu.  

  

9. Hráč uvedený na soupisce musí nastoupit nejméně v jednom utkání a 

vždy minimálně POLOČAS za družstvo, na jehož soupisce je 

uveden.  
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• Čl. 11 – Hrací doba 

Dospělí     2 x 45 minut 

Dorost    2 x 45 minut 

Starší žáci     2 x 35 minut 

Mladší  žáci    2 x 30 minut 

 

Doba přestávek mezi poločasy je stanovena na 15 minut, resp.na 10 

minut dle jednotlivých kategorií. 

 

 

• Čl. 12 – Povinnosti a práva pořadatele utkání 

 

Práva a povinnosti členů FAČR – viz SŘ FAČR, hlava II, § 29-42 a 

SŘ FAČR – zvláštní část (Práva a povinnosti členů FAČR se 

zvláštními právy a povinnostmi před zahájením utkání).   

 

1. Hlavní pořadatel musí být při všech mistrovských utkáních soutěží 

OFS Jihlava oblečen do vesty s vyznačením „HLAVNÍ 

POŘADATEL“. Neplnění tohoto nařízení bude řešeno pořádkovou 

pokutou.  

 

 Počet pořadatelů v soutěžích OFS Jihlava : 

a)   5  při utkáních dospělých, 

b)   3 při utkáních dorostu 

c)   1 při utkáních žáků a přípravek 

 

2. Organizátor utkání zabezpečí, že v areálu stadionu nebudou 

prodávány a distribuovány nápoje ve skle (vymezení pojmů – viz 

PF str. 9 odborné pojmy). 

 

3. Organizátor utkání musí mít k dispozici formulář zápisu o utkání, 

píšťalku, červenou a žlutou kartu, hodinky, minci na losování a 

praporky pro asistenty rozhodčího. Musí poskytnout za účelem 

vyplnění zápisu o utkání nejpozději 60 minut před plánovaným 

začátkem utkání soutěžního utkání výpočetní techniku s připojením 

k internetu v kabině rozhodčích. Ve stejné době zajistí pro soupeře,  

rozhodčí (delegáty) čisté, dostatečně velké, uzamykatelné šatny, 

které jsou vybaveny věšáky a umožnit jim řádně se umýt. 

 

4. Organizátor utkání zajistí zdravotní službu s potřebným vybavením 

pro první pomoc.    
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5. Pro hostující hráče, rozhodčí či delegáta svazu je organizátor utkání  

povinen zajistit vhodné občerstvení odpovídající hygienickým 

předpisům. 

 

6. Funkcionáři na lavičkách musí být řádně označeni výrazným a 

nezaměnitelným způsobem. 

 

7. Organizátor utkání je povinen v soutěžních utkáních dospělých 

zajistit pořadatele u laviček pro hráče družstev, který v závěru 1. a 2. 

poločasu dle pokynů rozhodčích oznámí pomocí čísel minimální 

nastavení doby hry. Dále oznamuje střídání hráčů obou družstev. 

 

• Čl. 13 – Hodnocení výsledků 

 

Řídí se  ustanovením SŘ FAČR, hlava II, § 14. 

 

• Čl. 14 – Protesty   

 

Řídí se SŘ FAČR, hlava III, § 26 – odkaz na Procesní řád. 

 

• Čl. 15 – Doprava k utkání 

 

STK projedná neúmyslný opožděný nástup družstva k utkání nebo jeho 

nedostavení se vůbec : 

a) dodrží-li družstvo ostatní ustanovení SŘ FAČR,  

b) předloží-li družstvo potvrzení orgánu Policie nebo Obecního 

úřadu a řádné potvrzení provozovatele vozidla o poruše během 

cesty. Samotné potvrzení provozovatele dopravy STK neuzná, 

c) pouze oddíl, který se nedostavil k soutěžnímu utkání, je povinen 

zaslat na STK do 48 hodin zprávu s odůvodněním, proč se 

k utkání nedostavil. 

 

• Čl. 16 – Nemistrovské soutěže a přátelská utkání  

 

Řídí se ustanovením SŘ FAČR hlava II, § 43. Nesmí být být narušeny 

termíny mistrovských a pohárových utkání. 

 

• Čl. 17 – Postupy a sestupy 

 

Postupy a sestupy z jednotlivých soutěží se řídí ustanovením SŘ FAČR 

hlava II, § 19 - 21 a dále RS OFS Jihlava. 
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Celkový počet postupujících a sestupujících družstev je závislý na počtu 

sestupujících družstev z vyšší soutěže. 

 

Vítěz žákovské kategorie postupuje do I. třídy starších a mladších  žáků 

žáků KFS Vysočina. 

 

Vítězové jednotlivých skupin soutěže mladších a starších přípravek 

sehrají závěrečný turnaj. Termín a místo určí STK. 

 

Oddíl, který má postoupit se svým družstvem žáků do I. třídy (krajské 

soutěže),  má povinnost přihlásit do soutěže družstvo starších i mladších 

žáků. 

 

OP mužů: 

 

Pořadové 

č. 

varianty 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 

Stávající 

počet 

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Sestup z I. 

B třídy  
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 

Postup do 

I. B třídy  
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 

Postup 

z III. třídy 
4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 

Sestup do 

III. třídy 
-1 -1 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 

Konečný 

stav 

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

 

 

III.třída  mužů: 

 

Pořadové č. varianty 1 2 3   4 5 6 

Stávající počet 12 12 12  12 12 12 

Sestup z OP  1 2 3 4 5 6 

Postup do OP -4 -3 -2 -2 -2 -2 

Postup ze IV.třídy 6 5 4 4 4 4 

Sestup do IV.třídy -1 -2 -3 -4 -5 -6 

Konečný stav – naplnění na 14 14 14 14 14 14 14 

 

V případě naplnění družstev na 12, je počet postupujících  
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ze  IV.tř. pouze 2 družstva 

 

 

• Čl. 18 – Tituly a ceny 

 

- Vítězné družstva v okresním přeboru mužů, starších a  

mladších žáků a starší a mladší přípravky získává titul:  

 

„Přeborník  Okresního fotbalového svazu“. 

 

- Vítězové v soutěžích dospělých obdrží diplom a pohár,  

       v soutěžích  mládeže navíc věcnou cenu. 

 

- V každé soutěžní kategorii budou    

vyhlášeni na konci sezóny nejlepší střelci. 

 

- Nejlepší střelci každé kategorie budou na konci soutěžního ročníku    

       vyhlášeni a na losovacím aktivu odměněni diplomem a věcnou   

       cenou. 

 

• Čl. 19 – Rozhodčí 

 

1. Rozhodčí deleguje k jednotlivým utkáním KR OFS Jihlava   

v souladu s elektronickým informačním systémem. Vždy platí 

poslední delegace – po změnách. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Delegovaný rozhodčí je povinen se dostavit k utkání nejpozději 30 

minut před plánovaným začátkem utkání. Další práva a povinnosti – 

SŘ FAČR , zvláštní část, hlava I, § 51, hlava II, § 57, 58, 60 a hlava 

III, § 61.     

 

3. Rozhodčí jsou povinni zaznamenat do zápisu o utkání všechny 

předepsané náležitosti, vyplývající z předpisů FAČR pro 

elektronické vyplňování zápisů o utkání.  

 

4. Rozhodčí jsou povinni řídit jednotlivá utkání v souladu s aktuálním 

zněním Pravidel fotbalu a dalšími normami obsaženými 

v předpisech FAČR. 

 

5. Rozhodčí jsou povinni oznámit určenému pořadateli před uplynutím 

řádné hrací doby v 1. a 2. poločase dobu, o kterou nastaví dobu hry. 

Příslušný pořadatel zvednutím tabulky takto oznámenou dobu 

nastavení hry zveřejní. 
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• Čl. 20 – Delegáti a dohlížecí orgány 

 

1. Delegovaný delegát je povinen se dostavit k utkání nejpozději 30 

min. před stanoveným začátkem  a představit se pořadateli utkání a 

rozhodčím. Na vyžádání je povinen prokázat svou totožnost 

průkazem delegáta. 

 

2. Delegát OFS Jihlava se řídí  SŘ FAČR, zvláštní část, hlava I, § 52. 

 

3. Delegátům náleží odměna dle sazebníku FAČR. 

 

 

• Čl. 21 – Kvalifikace trenérů 

 

V zájmu zachování odpovídající úrovně tréninkového procesu a kvality 

soutěží OFS Jihlava má být licence trenérů družstev C. 

 

 

• Čl. 22 – Předzápasová porada 

 

1.  Porada se koná nejpozději 20 minut před zahájením utkání mužů. Na 

poradě musí být přítomni  delegát svazu (je-li na utkání přítomen), 

delegovaní rozhodčí a asistenti, hlavní pořadatel, vedoucí obou 

družstev.  

 

2. Poradu zahájí delegát svazu. V případě, že není na utkání přítomen, 

poradu zahájí hlavní rozhodčí utkání, projedná tyto záležitosti :   

 a)  seznámí s výsledkem kontroly hrací plochy, laviček 

náhradníků, technické zóny 

 b) barevné rozlišení dresů družstev včetně brankáře 

 c)  určení místa pro rozcvičování náhradníků 

 d) zajištění tabule na střídání, nosítek 

 e) zajištění kontaktu rozhodčích a delegáta svazu s hlavním 

pořadatelem utkání. 

 

 

Čl. 23 – Sdružené družstvo 

 

Sdružené družstvo se může soutěží mládeže zúčastnit za 

podmínek : 
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a) Jde o sdružené družstvo nejvýše dvou členských klubů. 

 

b) Členské kluby podají žádost o povolení sdruženého družstva 

řídícímu orgánu soutěže a společně s touto žádostí předloží 

smlouvu o sdruženém družstvu. 

 

c) Smlouva bude podepsána statutárními zástupci obou členských 

klubů. Smlouva musí obsahovat ujednání o tom, kterému 

členskému klubu bude zachována příslušnost k soutěži v případě 

skončení sdruženého družstva. Přílohou této smlouvy bude  

seznam hráčů, kteří budou startovat ve sdruženém družstvu a 

bude vyhotoven zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jarní část 

soutěžního ročníku s tím, že seznam hráčů sdruženého družstva 

lze v průběhu ročníku měnit. 

 

d) Smlouva o sdruženém družstvu a seznam hráčů splňuje 

požadované náležitosti a je schválena řídícím orgánem soutěže. 

Schválení je účinné pouze pro soutěžní ročník, pro který byla 

žádost podána.  

 

e) Termín podání žádosti o povolení sdruženého družstva  a 

smlouvy o sdruženém družstvu se shoduje s termínem podání 

přihlášek do soutěží. 

 

f) Hráč, uvedený na seznamu hráčů sdruženého startu družstev 

není  oprávněn startovat ve svém mateřském klubu za družstvo 

shodné kategorie, pro kterou bylo sdružené družstvco povoleno, 

pokud takové družstvo mateřský klub má.  Za ostatní družstva 

mateřského klubu je hráč oprávněnn startovat, pokud splní 

ostatní podmínky dané tímto řádem. 

 

g) Družstvo členského klubu, kterému v případě skončení 

sdruženého družstva není zachována příslušnost v soutěži, které 

se sdružené družstvo účastnilo, je zařazeno do nejnižší soutěže. 
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III. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ 

h) Kluby jsou povinny označit v elektronickém informačním 

systému hráče sdruženého družstva dle přílohy smlouvy o 

sdruženém družstvu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Čl. 24 – Působnost disciplinární komise 

 

1. Disciplinární komise OFS projednávají disciplinární přečiny, k nimž 

došlo v rámci anebo v souvislosti se soutěžemi řízenými OFS 

Jihlava. V souladu s DŘ projednává DK i disciplinární přečiny 

rozhodčích a delegátů svazu zařazených na nominačních listinách 

soutěží OFS Jihlava. 

 

2. Pravomoc DK OFS Jihlava se v průběhu soutěžního ročníku  

vztahuje na všechny účastníky soutěží. 

 

• Čl. 25 – Povinnosti vedoucího družstva 

 

1. Vedoucí družstev jsou povinni po vyplnění zápisu o utkání na výzvu 

rozhodčího zkontrolovat zapsané údaje v zápisu 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. 

 

2. Členský klub je oprávněn podat protest za podmínek stanovených 

Procesním řádem. 

 

3. Vedoucí mužstva je povinen oznámit výboru fotbalového oddílu 

všechny okolnosti, které podepsal či uplatnil v Zápise o utkání, 

příčiny napomenutí a vyloučení hráče, případně okolnosti, které do 

Zápisu o utkání oznámil delegát svazu nebo rozhodčí utkání podle 

pravidla XII. 
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• Čl. 26 – Základní povinnosti oddílu v disciplinárním řízení 

 

1. Za každý disciplinární přečinu se stanovuje povinnost uhradit 

poplatek. Poplatek bude účtován sběrnou fakturou. Poplatky za 

projednání disciplinárního řízení a odvolání jsou: 

- ve výši 150,- Kč u dospělých 

- ve výši 100,- Kč u mládeže 

 

2. Postihy hráčů za napomínání Žluté karty podle § 47/4 + § 20/8 DŘ 

řeší DK OFS Jihlava pokutou po obdržení 4., 8., 12. atd. karty pro 

družstvo v dané soutěži + poplatek za projednání viz čl. 26/1 RFS. 

Evidenci ŽK vede oddíl i DK OFS Jihlava 

 

• Muži a dorost ‐ pokuty za:  

 

       4 ŽK ‐ 100,‐Kč, 8 ŽK ‐ 200,‐Kč, 12 ŽK ‐ 300,‐Kč, 16 ŽK ‐ 400,‐Kč,   

       atd.  

 

• Žáci: polovina těchto částek. 

 

 

3. Podle § 90 DŘ FAČR účastník řízení je vždy oprávněn se v rozsahu 

osobního vyjádření k věci zúčastnit zasedání disciplinárního orgánu 

nebo může své vyjádření učinit i písemně; byla-li podezřelému 

předběžně zakázána činnost dle ustanovení § 86 disciplinárního řádu 

má se za to, že disciplinární přečin bude projednán na nejbližším 

zasedání příslušného disciplinárního orgánu. Nedostaví-li se 

účastník bez řádné a důvodné omluvy na zasedání disciplinárního 

orgánu, může být věc projednána a rozhodnuta bez jeho účasti. 

Účastník je povinen se zasedání disciplinárního orgánu zúčastnit 

pouze tehdy, byl-li výslovně disciplinárním orgánem na toto 

zasedání 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. 

 

4. Hráči potrestaní pokutou ji uhradí na číslo účtu OFS Jihlava 

203869371/0600 ve stanoveném splatném termínu, obvykle do 

následující středy po vydání rozhodnutí. Jako variabilní symbol pak 

uvedou své ID.  
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5. Hráči a funkcionáři, kteří se chtějí zúčastnit disciplinárního řízení se 

ohlásí do středy před zahájením zasedání DK OFS na telefonní číslo 

předsedy DK p. Polodny  t.č. 731 143 755 nebo sekretářky OFS pí. 

Sobotkové t.č. 723 026 132 

 

6. Podle § 92 DŘ je předběžně zakázaná činnost: 

 

Byl-li hráč vyloučen podle pravidla č. 12 pravidel fotbalu a rozhodčí 

toto jednání zapsal do zápisu o utkání, má tento hráč od okamžiku 

vyloučení předběžný zákaz závodní činnosti. Předběžně zakázanou 

činnost má také hráč, který měl být podle pravidla č. 12 pravidel 

fotbalu vyloučen a rozhodčí toto jednání zapsal do zápisu o utkání na 

pokyn delegáta, člen realizačního týmu, který se dopustil jednání, za 

které by jako hráč měl být podle pravidla č. 12 pravidel fotbalu 

vyloučen a rozhodčí toto jednání zapsal do zápisu o utkání. K 

předběžnému zákazu činnosti dochází okamžikem zapsání do zápisu 

o utkání. Předběžný zákaz činnosti trvá do právní moci rozhodnutí 

ve věci samé, pokud disciplinární orgán nerozhodně o jeho zrušení. 

Disciplinární orgán může ve výjimečných případech rozhodnutím 

zrušit předběžný zákaz závodní činnosti, pokud má závažné 

pochybnosti o správnosti postupu vedoucího k vyloučení hráče. 

 

7. Při nedohraném utkání z jakýchkoliv důvodů, vyjma nedohrání 

z vyšší moci, při inzultaci rozhodčích, delegáta svazu, hráčů, 

funkcionářů, případně výtržnosti diváků v areálu stadionu nebo 

mimo stadion při odchodu rozhodčích je povinností obou 

fotbalových oddílů předmětné okolnosti sdělit písemně do 48 hodin 

po skončení utkání DK, která toto bude projednávat na svém 

nejbližším zasedání. V uvedených případech je povinností aktérů 

utkání, tj. vedoucích a kapitánů obou družstev, hlavního pořadatele, 

odpovědných zástupců fotbalových oddílů, rozhodčích a delegáta, se 

dostavit na jednání DK v úřední den do sídla sekretariátu OFS 

Jihlava. Za nesplnění kterékoliv z výše uvedených povinností budou 

oddíly postihovány podle DŘ peněžitým plněním a případ bude 

projednán bez jejich účasti. V případě neomluvené účasti rozhodčích 

nebo delegáta svazu, budou tito předáni k dalšímu šetření příslušné 

odborné komisi. 
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8. Trest zastavení závodní činnosti se hráčům v působnosti OFS Jihlava  

ukládá na počet soutěžních utkání (nesmí převyšovat 12 utkání). Při 

aplikaci příkladového sazebníku se má za to, že trest zastavení 

závodní činnosti na jeden týden se rovná trestu na jedno soutěžní 

utkání. Při uložení trestu na počet soutěžních utkání hráč nestartuje 

v mistrovských a pohárových utkáních, může však startovat v době 

trestu ve všech přátelských utkáních. Může-li hráč startovat za více 

družstev jednoho oddílu, nesmí po dobu trestu na počet soutěžních 

utkání startovat za žádné družstvo v mistrovských a pohárových 

utkáních. Dobou trestu se rozumí stanovený počet soutěžních utkání 

v soutěži, ve které byl uložen trest, popřípadě v soutěži, do které 

hráč přestoupil, nebo přešel na hostování v době výkonu 

disciplinárního trestu, přičemž pohárová utkání jsou postavena na 

roveň soutěžním utkáním. Při ukládání trestů žákům a dorostencům 

může DK v období, kdy dochází k přechodu hráčů do vyšší věkové 

kategorie, uložit trest na časové období. Hráč, jemuž byl uložen 

zákaz závodní činnosti na časové období, nesmí po dobu trvání 

výkonu disciplinárního trestu startovat v žádném fotbalovém utkání. 

 

9. Účastníci jednání v DK jsou povinni prokázat svou totožnost, a to 

občanským průkazem, řidičským průkazem či pasem. 

 

10. Oddíly, hráči, funkcionáři, rozhodčí a delegáti budou informováni o 

disciplinárním opatření bez zbytečného odkladu po jeho vydání 

účastníkům řízení, a to doručením dle § 74 tohoto řádu 

(prostřednictvím Úřední desky, 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. 

 

11. Při podání odvolání proti rozhodnutí DK se postupuje podle Dílu 4, 

§ 103 až  § 107  DŘ FAČR. 

 

12. Při žádostech o změně trestu se postupuje podle Dílu 5, § 39 - 41 DŘ 

FAČR. 
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IV. HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI 

 

 

 

 

 

 

• Čl. 27 – Mistrovské soutěže  

 

1. Mistrovská utkání hrají družstva na své vlastní náklady. Nezbytné 

sportovně technické výdaje (zejména rozhodčí, delegáty, pořadatele 

apod.) hradí pořádající oddíl. 

 

2. Nenastoupí-li jeden ze soupeřů k mistrovskému utkání ani po čekací 

době a neprokáže-li objektivní důvody k nenastoupení, uhradí 

řídícímu orgánu a soupeři paušální náhradu vzniklých nákladů až do 

výše: 

 

Soutěž Úhrada řídícímu 

orgánu: 

Úhrada soupeři: 

  

Utkání dospělých  3 000,- 1 000,- 

Utkání žáků 500,- 1 000,- 

Utkání přípravek  100,-  400,- 

 

Pokud bude utkání odloženo z objektivních příčin a jeho odložení 

oznámeno soupeři 24 hodin před utkáním, nárok na paušální náhradu 

nevzniká. 

 

3.  Odhlásí-li se řádně přihlášené družstvo ze soutěže po rozlosování,  

        vystoupí-li nebo bylo-li vyloučeno z řádně rozehrané soutěže,    

        musí uhradit řídícímu orgánu poplatek a to až do výše:        

     

Soutěž Pokuta v Kč 

Dospělí                          10 000,- 

Dorost 5 000,- 

Žáci 2 000,- 

Přípravky 1 000,- 

  

       Náhradu jízdného za již odehraná mistrovská utkání uplatní   

        příslušný klub na odstoupivším klubu – paušální částku ve výši  

       1000,- Kč u všech soutěží a kategorií.  
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4. Poplatky – termíny utkání : 

 

- změna utkání uložená do elektronického systému méně než 17 dní 

před původně stanoveným termínem: 

 

200,- Kč / dospělí 

50,-Kč /mládež 

 

- změna utkání uložená do elektronického systému méně než 10 dní 

před původně stanoveným termínem utkání:  

 

300,- Kč / dospělí 

100,-Kč /mládež 

 

5. Pokuta za nepotvrzení ZoU vedoucím družstva: 

  

200,- Kč / dospělí 

100,-Kč /starší a mladší žáci 

 

 

6.  Pořádkové pokuty dle čl. 10 soupisky – nedodržení odstavce 9 - za 

každého  hráče: 

200,- Kč 

 

7. Pořádkové pokuty za nedohrání soutěžního utkání z důvodu 

nedostatečného počtu hráčů: 

 

1.500,-  Kč / dospělí 

1 000,-Kč / mládež 

 

8. Pořádkové pokuty za neoprávněný start hráče (v nepodmíněném 

trestu, nastoupení více jak dvou hráčů ze soupisky družstva z vyšší 

soutěže, s neplatným ID, atd. …): 

 

1.000,-  Kč / dospělí 

500,-Kč / mládež 

 

9. Zaviněný pozdní začátek utkání (po úředně stanoveném začátku, do 

vyčerpání čekací doby) 

 

200,- Kč 
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10. Přestupky proti ustanovení SŘ, Rozpisu soutěží a ostatním platným 

fotbalovým normám a nařízením řídících orgánů soutěží budou 

trestány až do výše 30.000,- Kč /SŘ FAČR, hlava I, §7/. 

 

 

• Čl. 28 – Rozhodčí a delegáti – odměny  

 

1. Odměňování rozhodčích a delegátů – viz Řád rozhodčích a delegátů  

– sazebník odměn. Finanční náhrada přísluší také rozhodčímu 

(rozhodčím), kteří nejsou k utkání delegováni, ale v případě 

nedostavení se delegovaného rozhodčího (rozhodčích), utkání řídí. 

Musí však mít platnou licenci. 

 

2. Náhradami se rozumí cestovní výdaje, kterými jsou jízdné. 

 

3. Pokud není utkání sehráno náleží rozhodčímu a delegátovi cestovné. 

 

4. Je-li utkání po jeho zahájení předčasně ukončeno z jakýchkoli 

důvodů, přísluší rozhodčímu odměna v plné výši. 

 

5. Odměnou se rozumí paušální odměna za řízení, a to ve výši: 

Příslušné odměny se nevyplácí v hotovosti, ale budou zaslány na  

účet  rozhodčím v souladu s novým elektronickým systémem. 
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V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tento Rozpis soutěží je nedílnou součástí platného SŘ FAČR. VV 

Okresního fotbalového svazu Jihlava si vyhrazuje právo provádět 

v průběhu soutěží příslušná opatření zajišťující regulérní průběh 

soutěží. 

 

2. Všechni účastnící soutěží, rozhodčí i delegáti jsou povinni řídit se 

všemi platnými předpisy FAČR a dále případnou modifikací 

předpisů, které jsou v kompetenci OFS     

  

  

 

 

 

    Jindřich Skočdopole                                             Sobotková Marie 

předseda VV OFS Jihlava                                předseda STK OFS Jihlava 

 

 



 36 

VI. TERMÍNOVÁ LISTINA 

 

 
 

 

                          
 

    pro   SR 2022/23 

 
podzim 

 
jaro 

 
 

zveřejněna vždy s předstihem na úřední desce OFS Jihlava 
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