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Krajský fotbalový svaz VYSOČINA 
 

sekretariát : Evžena Rošického 6, 586 04 Jihlava 
 

 
Sekretář :  Ing. Roman Šoukal 
Telefon :  MO:739 721 721 
E-mail :  kfs.vysocina@seznam.cz   
 
 
Profesionální trenér mládeže : Stanislav Duben 
Telefon :  MO 728 517 829 
E-mail :  duben@fotbal.cz 
 
 
E-mil KFS :  kfs.vysocina@seznam.cz 
Internetové stránky :  www.fotbal.cz 
  https://www.grassroots-kfsvysocina.com 
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Partner:  
 
 
 
 
 

R O Z P I S 
 

mistrovských soutěží řízených 
Krajským fotbalovým svazem Vysočina 

 

pro soutěžní ročník 
 2022 - 2023 

 
 
 
 
Určeno : 
 
 členům VV KFS Vysočina 
 předsedům a členům odborných komisí 
 klubům soutěží řízených KFS Vysočina 
 OFS kraje Vysočina 

FAČR Praha, ŘK FAČR pro Moravu, ŘK FAČR pro Čechy 
 VV krajských fotbalových svazů v rámci FAČR 
 rozhodčím a delegátům soutěží KFS Vysočina 
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Partneři KFS Vysočina a Nadačního fondu KFS Vysočina: 
 

 
 
 

 
     

        
 

 
 

 



 4

Soutěže KFS Vysočina : 
 
AGADOS - Krajský přebor mužů   14 účastníků 
REALITY 11 - I.A třída mužů - skupina A  14 účastníků 
AGADOS - I.A třída mužů - skupina B   14 účastníků 
darujdesatek.cz - I.B třída mužů - skupina A  14 účastníků 
CONSTRUCT - I.B třída mužů - skupina B  14  účastníků 
AGADOS - Krajský přebor dorostu   14 účastníků 
AGADOS - I.třída dorostu skupina A   11 účastníků 
AGADOS - I.třída dorostu skupina B   11  účastníků 
REALITY 11 - Krajský přebor starších žáků  12 účastníků  
REALITY 11 - Krajský přebor mladších žáků  12 účastníků 
CONSTRUCT - I.třída starších žáků   11 účastníků 
CONSTRUCT - I.třída mladších žáků   11  účastníků 
AGADOS - Krajský přebor starších přípravek  16 účastníků 
AGADOS - Krajský přebor mladších přípravek 16 účastníků 
 
 
 
 
 
Zasedání odborných komisí : 
 
Sportovně technická komise – v průběhu soutěží nepravidelně dle 
potřeby. Disciplinární komise každý čtvrtek od 15.00 hodin (účastníci 
projednání disciplinárních případů se mohou dostavit od 15:15 hodin – 
nahlásit osobní účast na sekretariát do středy 12:00 hod.). Obě komise 
zasedají v sídle KFS Vysočina. 
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I. ADRESÁŘE 
 

Výkonný výbor KFS Vysočina 
    
ZIMA Radek  U Hřiště 359, 675 22 Stařeč              MO 607 955 655 
předseda KFS e-mail :  zima9@seznam.cz  
 
VRZÁČEK Miroslav U Hřbitova 12, 586 01  Jihlava      MO 602 885 466 
místopředseda KFS e-mail : vrzacek@post.cz  
 
BENEŠ Jaroslav  Štursova 18, 591 01 Žďár nad Sázavou MO 723 314 488 
člen VV   e-mail : jarda_ben@seznam.cz  
 
DUBEN Václav Dolní Město 22, 582 33 Dolní Město    MO 608 711 656 
člen VV  e-mail: afchumpolec@seznam.cz  
předseda EK KFS 
 
FABEŠ Roman Hornomyslovská 597, 588 56 Telč         MO 777 035 583 
člen VV  e-mail: fabe@centrum.cz  
 
REICH Milan 394 05 Nový Rychnov 191                      MO 777 641 464 
člen VV                          e-mail : sport.pelhrimov@tiscali.cz, 
milan.reich@seznam.cz 
 
KINCL Pavel 671 07 Vratěnín 20       MO 604 416 451 
člen VV              e-mail : vratenin20@seznam.cz 
 
VANĚK Luboš  Okrouhlická 3287, 580 01  Havlíčkův Brod  
člen VV              e-mail : lubos.vanek@centrum.cz        MO 739 683 588 
 
VAŠEK Pavel Revoluční 45, 591 01 Žďár nad Sáz.      MO 724 632 675   
člen VV  e-mail : pavel.vasek@email.cz  
 
NOVÁK Václav  Na Kopci 24, 586 01  Jihlava       MO 777 087 786 MO 60
předseda ORK e-mail : vaclavn@email.cz  
  
 
Složení odborných komisí KFS, telefonická a e-mailová spojení na 
předsedy odborných komisí – www.fotbal.cz (Úřední deska KFS).   
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Vyšší fotbalové orgány  
 
FOTBALOVÁ ASOCIACE ČR  Diskařská 2431/4, 160 17 Praha 6 
recepce FAČR  tel. 233 029 111 
    
Řídící komise FAČR pro Moravu  Na Střelnici 39, 772 11 Olomouc 2 
sekretář – R.Šindelář  tel. 731 008 555 
  

KFS v působnosti ŘK FAČR pro Moravu 
 

Jihomoravský KFS:        Vídeňská 9, 639 00 Brno,   
        tel. 542 212 886 
Moravskoslezský KFS :         Nám. Sv.Čecha 10, 702 00  Moravská Ostrava,  
         tel. 596 625 757 
Olomoucký KFS:        Na střelnici 39, 779 11 Olomouc,  
        tel. 585 220 241 
Zlínský KFS:        Hradská 854, 762 36 Zlín,  tel. 577 019 393 

 

Okresní fotbalové svazy v působnosti KFS Vysočina 
 

OFS Havlíčkův Brod  Ledečská 3028, 580 01 H.Brod,  
  tel. 739 683 588 
  e-mail : ofshb@seznam.cz 
 

OFS Jihlava  E.Rošického 6, 586 04 Jihlava ,  
  tel. 567 301 938 
  e-mail : ofs.jihlava@seznam.cz 
 

OFS Pelhřimov   Friedova 1464, 393 01 Pelhřimov,  
   tel.565 324 211  
  e-mail : ofspe@seznam.cz 
 

OFS Třebíč  Znojemská 1032/25, 674 01 Třebíč, 
  tel.  730 809 065   
  e-mail : ofstrebic@seznam.cz 
OFS Žďár nad Sázavou  Jungmannova 10, 591 01 Žďár nad S. 
  tel. 605 202 600  
  e-mail : ofszdar@seznam.cz 
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II. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 

 Čl. 1 – Řízení soutěží 
 
Soutěže řídí sportovně-technická komise KFS Vysočina /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. Za mistrovská 
utkání jsou považována i utkání Zimní ligy dorostu a na tyto soutěže se 
vztahují všechny předpisy týkající se ostatních mistrovských utkání. 
 
 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 2022/2023 platí 
termíny utkání, které jsou uvedeny v termínové listině. Pro jarní část 
soutěží 2022/2023 bude vydána nová termínová listina s úředními 
začátky. V případě příznivých klimatických podmínek může řídící 
orgán soutěží nařídit předehrání úvodního jarního kola (kol) 
jednotlivých soutěží. 

 
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 



 9

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 nejpozději 15 dnů před 
dnem prvního soutěžního utkání příslušné části soutěže – SŘ FAČR, 
hlava II, § 8. Změny bez poplatku pro podzim 2022/2023 – do 
15.7.2022. 
Žádost o změnu, která musí být potvrzena soupeřem a nebude 
v systému IS potvrzena do 10-ti dnů, bude řídícím orgánem soutěže 
zamítnuta. 
Pořadateli utkání, který si v období listopad – duben v případě 
nezpůsobilé hrací plochy  zajistí jako náhradní hřiště hřiště s umělým 
povrchem, bude tato změna schválena STK i přes nesouhlas soupeře 
v případě dodržení následujícícho : 
-   změna musí být soupeři oznámena nejpozději 72 hodin před utkání, 
-  utkání mohou být sehrána v době se začátkem od 10.00 -18.00 
hodin.    
 

3. Mládežnická utkání, mimo KP přípravek, nelze odehrát samostatně 
v neděli po 12:00 hodině. Zápasy v tomto čase lze odehrát pouze 
jako předzápas mužů. 

4. Dorostenecké předzápasy začínají 3 hodiny  před úředně stanoveným 
začátkem dospělých. Dopolední zápasy dorostu mohou začít nejdříve 
v 9.30 hodin. 

 
5. Dopolední utkání žáků mohou být zahájena nejdříve v 9.00 hodin. 

V případě utkání hraných mezi soupeři, kde je vzdálenost více jak 60 
km, mohou být utkání zahájena nejdříve v 10.00 hodin, pokud se 
soupeři nedohodnou jinak. Hrají-li první utkání starší žáci, musí být 
začátek utkání mladších stanoven 2 hodiny po úředním začátku 
starších žáků. Hrají-li první utkání mladší žáci, musí být utkání starších 
žáků stanoveno 1 hodinu 45 minut po úředním začátku mladších žáků. 
V případě, že je soutěžní utkání žáků hráno jako předzápas, musí být 
začátek soutěžního utkání stanoven minimálně 120 minut dříve než 
hlavní soutěžní utkání.  
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6. Dopolední utkání starších nebo mladších přípravek mohou začít 
nejdříve v 9.00 hodin. 

 

7. 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. 

 

8. O odvolání utkání v případě mimořádně nepříznivých klimatických 
podmínek  rozhoduje řídící orgán soutěže. Další postup dle SŘ FAČR. 
         

9. Hrací dny pro jednotlivé soutěže:  
       dospělí + dorost neděle 
        žáci sobota 
        přípravky neděle  
 

10. Při odesíláni korespondence mohou kluby využít e-mailu 
kfs.vysocina@seznam.cz . 

 

 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 KFS Vysočina. Hrací 

plocha pro přípravky je výhradně tráva. 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 KFS Vysočina. 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. 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. 
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4. Náležitosti hřišť – hlavních i náhradních : 
 
a) lavičky kryté ze zadu a na střeše pro 12 osob. Sedadla na lavičce 

mohou být v řadě za sebou nebo vedle sebe v celkové minimální 
délce 5 m - platí pro všechny soutěže a kategorie. Minimální 
vzdálenost mezi lavičkami musí být 1 m. 

b) ohrazení hrací plochy zábradlím nebo jinou zábranou (přenosné 
zábradlí, viditelná páska) musí mít každý oddíl hrající soutěže KFS 
Vysočina. Oddíly hrající krajský přebor mužů musí mít hrací plochu 
ohrazenu celou. V ostatních soutěžích musí mít ohrazenu hrací 
plochu v těch prostorech, kde se zdržují diváci. V prostoru, kde 
nebude hrací plocha ohrazena, se mohou zdržovat pouze určení 
pořadatelé. Ohrazení hrací plochy není nutné u hřišť s atletickým 
oválem za podmínek, že bude zajištěn zákaz vstupu diváků do 
těchto prostor. 

c) na všech hřištích musí být řádně zabezpečen odchod hráčů, 
rozhodčích a funkcionářů do kabin (přenosné zábradlí, viditelná 
páska).    

  
 Výjimky, týkající se laviček a ohrazení hrací plochy, STK povolí pouze 

oddílům postupujícím z okresních soutěží a to pouze pro podzimní 
část SR 2022-2023. Účastník soutěže musí do začátku soutěže požádat 
o výjimku. 

 
 Kontrolu náležitosti hřišť provádí STK, rozhodčí a delegáti svazu.  
 
 V případě nesplnění těchto náležitostí bude oddíl upozorněn 

s uvedením termínu, do kterého musí nedostatky odstranit. Pokud 
tento požadavek oddíl nesplní, přikročí STK k uložení pořádkové 
pokuty. 

 
 Čl. 5 – Účastníci soutěží 

 
Jednotlivá družstva jsou zařazována podle své výkonnosti a kategorie do 
soutěží KFS Vysočina. Toto zařazení je uvedeno v rozlosování soutěží. 
Zařazená družstva musí splňovat podmínky SŘ FAČR a tohoto Rozpisu. 
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 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 KFS a jiná oznámení.  
 
V soutěžích KFS Vysočina může v mládežnických soutěžích v SR 
2022/2023 startovat více jak 5 hráčů mimo EU, podle SŘ FAČR, příloha 2, 
§ 11, odstavec 6. 
 
 Čl. 7 – Působení ve věkových kategoriích 
 
1. Věkové kategorie – SŘ mládeže a žen FAČR – hlava I, § 2 : 
       Kategorie mládeže: 
  

- mladší přípravka – ročník 2014 
- starší přípravka – ročník 2012 
- mladší žáci – ročník 2010 
- starší žáci – ročník 2008 
- mladší dorost – ročník 2006 
- starší dorost – ročník 2004 

   
V mládežnických družstvech jsou oprávněny startovat dívky o jeden 
rok starší než mládež zařazena do věkových kategiií, a to až do 
kategorie starší žáci. 
 
V SR 2022/2023 mohou startovat družstva děvčat dle SŘ FAČR, 
příloha 2, § 11, odstavec 10.  

 
2. Přechod ve věkových kategoriích : 

Hráči po dosažení stanoveného věku přecházejí do nejbližší vyšší 
kategorie mládeže 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) : 
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Věk :        z věkové kategorie do věkové kategorie  
 
8 let            mladší přípravka                           starší přípravka 
10 let    starší přípravka  mladší žáci 
12 let  mladší žáci    starší žáci 
14 let  starší žáci  mladší dorost 
16 let  mladší dorost starší dorost 
18 let  starší dorost   dospělí   
 
Po dosažení vyšší věkové kategorie je hráč oprávněn dohrát rozehraný 
soutěžní ročník ve stávající věkové kategorii. 
 
3. Hráči mohou vedle jejich kategorie mládeže startovat i v utkání 

bezprostředně vyšší kategorie mládeže. To platí i v případě, že  jde o 
start hráče nižší kategorie v soutěžích, která v rámci vyšší kategorie 
není dělena na mladší a starší kategorii mládeže. Hráč z vyšší 
kategorie mládeže není oprávněn startovat v nižší kategorii mládeže.  
Kluby jsou povinny vyžádat písemný souhlas zákonného zástupce 
mládeže s působením hráče ve vyšší věkové kategorii a na požádání 
jej předložit řídícímu orgánu soutěže.  

 
4. V mistrovských soutěžích KFS Vysočina je možno v mládežnických   

soutěžích provádět opakované střídání (do úrovně starších žáků 
včetně).   
V průběhu utkání  je možno libovolně v přerušené hře zapojovat do 
hry všechny hráče uvedené v zápise o utkání. 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, kteří ze hry odcházejí mohou hřiště kdekoliv, 
tedy i na opačné straně hřiště, u branky apod. 

 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 
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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. 
 

 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. V případě účasti delegáta na utkání musí delegát 
obdržet kopii ZoU v papírové podobě.   

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. 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. Brankář musí být v ZoU uveden vždy na 
prvním místě a musí nastoupit s číslem 1 nebo 12-99. V soutěžích 
mužů musí družstvo hostů respektovat barvu dresů domácího klubu 
včetně brankáře. V případě nedodržení tohoto ustanovení bude 
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klubu, který se provinil, udělena finanční pokuta. V tomto případě 
musí barvu oblečení hráčů změnit pořádající oddíl a utkání musí být 
sehráno. Tato skutečnost musí být zaznamenána v Zápise o utkání. K 
zajištění tohoto opatření jsou kluby povinny nejpozději 10 dnů před 
zahájením příslušné soutěže předat STK KFS Vysočina v elektronické 
podobě barevnou fotografii sady dresu hráčů (dres-trenýrky-
štulpny) – pohled zepředu a zezadu. 

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

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

 
8. 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 
- soutěže dorostu – 5 hráčů 
- soutěž starších žáků, mladších žáků a přípravek – opakované  
  střídání. 
 

9. 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),   
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), 
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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 mužů mají povinnost mít následující 
počet družstev mládeže : 

a) Kluby hrající krajský přebor mají povinnost přihlásit do soutěží 3 
družstva mládeže, minimální kompenzační poplatek za jedno 
nepřihlášené družstvo či družstvo, které nedokončí rozehranou 
soutěž a klub tak nenaplní předepsanou kvótu 3 družstev mládeže 
činí pro SR 2022/2023 30.000,-Kč, v případě, že počet 
přihlášených družstev mládeže klesne pod 2, klub nebude zařazen 
do soutěže.   

b) Kluby hrající I.A třídu mají povinnost přihlásit do soutěží 2 
družstva mládeže, minimální kompenzační poplatek za jedno 
nepřihlášené družstvo či družstvo, které nedokončí rozehranou 
soutěž a klub tak nenaplní předepsanou kvótu 2 družstev mládeže 
činí činí pro SR 2022/2023 20.000,-Kč, v případě, že počet 
přihlášených družstev mládeže klesne pod 1, klub nebude zařazen 
do soutěže. 

c) Kluby hrající I.B třídu mají povinnost přihlásit do soutěží 1 
družstvo mládeže, minimální kompenzační poplatek za jedno 
nepřihlášené družstvo či družstvo, které nedokončí rozehranou 
soutěž a klub tak nenaplní předepsanou kvótu 1 družstva mládeže 
činí činí pro SR 2022/2023 10.000, - Kč. 
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Stanovený počet mládežnických družstev je počtem mládežnických 
družstev v různých věkových kategoriích – SŘ FAČR, hlava II, § 33.  
 

2.   Do soutěží KFS Vysočina soutěžního ročníku  2022/2023   nemusí  být 
zařazena družstva klubu, který neuhradil do 30. 6. 2022 veškeré finanční 
pohledávky soutěžního ročníku 2021/2022. 

 
 Čl. 10 – Soupiska 
 
1. Soupiska družstva je doklad, který určuje příslušnost hráčů k družstvu 

členského klubu. Jeden hráč může být uveden na jedné soupisce.  
 
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, 
případně alespoň ten počet hráčů, v jakém se soutěž hraje, 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 do termínu  podle odstavce 4. V průběhu 
příslušné části soutěžního ročníku je členský klub oprávněn nahlásit 
řídícímu orgánu soutěže změny v soupisce družstva pouze v případě, 
že dojde k přestupu hráče ze soupisky družstva nebo k doloženému 
dlouhodobému zranění hráče ze soupisky družstva. Řídící orgán 
soutěže pak provede takovou změnu soupisky.  

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

družstvo přihlášené do soutěže, soupisku tohoto družstva  
v elektronickém informačním systému nevyplňují. 
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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 VE DVOU 

UTKÁNÍCH a vždy minimálně POLOČAS za družstvo, na jehož 
soupisce je uveden. U kategorie přípravek minimálně ve třech 
turnajích. 

  
 Čl. 11 – Hrací doba 

 
Dospělí   2 x 45 minut 
Dorost  2 x 45 minut 
Starší žáci   2 x 40 minut 
Mladší  žáci  2 x 35 minut 
Starší přípravka   2 x 25 minut  
Mladší přípravka   2 x 20 minut 
 

 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 KFS 

Vysočina oblečen do vesty s vyznačením „HLAVNÍ POŘADATEL“. 
Neplnění tohoto nařízení bude řešeno pořádkovou pokutou.  

       Počet pořadatelů v soutěžích KFS Vysočina : 
 

a) 10  při utkáních KP dospělých, 
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b) 8   při utkáních I. A a I. B třídy dospělých, 
c)         5   při utkáních dorostu a žáků, 
d)        3   při utkáních přípravek 

 
2. Organizátor utkání zabezpečí pro delegáta svazu vymezené místo 

s dobrým výhledem na hrací plochu a celý prostor hřiště . 
 
3. Oddílům se doporučuje uzavřít s místními útvary Policie ČR prováděcí 

smlouvy ve smyslu Dohody mezi Policií České republiky a FAČR. Tato 
dohoda, příslušné pokyny a SŘ jsou podkladem pro vypracování 
„Organizačního řádu pořadatelské služby“, který je nezbytný pro 
organizování utkání vzhledem k zajištěnosti bezpečnosti diváků a 
ochraně hráčů, rozhodčích, delegátů a zástupců FAČR nebo KFS. Tento 
Organizační řád musí být schválen STK a pořadatel ho musí předložit 
na požádání rozhodčího, delegáta svazu nebo kontrolního orgánu. 
Dále v souladu se zákonem č. 274/2008 Sb. o podpoře sportu je 
povinnost mít vypracován Návštěvní řád.  

 
4. Organizátor utkání zabezpečí, že v areálu stadionu nebudou 

prodávány a distribuovány nápoje ve skle (vymezení pojmů – viz PF, 
odborné pojmy). 

 
5. 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. 

6. Organizátor utkání zajistí zdravotní službu s potřebným vybavením 
pro první pomoc.    

7. Pro hostující hráče, rozhodčí či delegáta svazu je organizátor utkání  
povinen zajistit vhodné občerstvení odpovídající hygienickým 
předpisům. 

8. Funkcionáři na lavičkách musí být řádně označeni výrazným a 
nezaměnitelným způsobem. 
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9. 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. 

 
10. Organizátor utkání musí zajistit vozidla delegovaných osob na utkání 

(rozhodčí, delegát). 
 
 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 KFS Vysočina.  
Celkový počet postupujících a sestupujících družstev je závislý na počtu 
sestupujících družstev z vyšší soutěže a celkového počtu postupujících 
družstev z nižší soutěže.  
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POSTUPY  
 

Z krajského přeboru dospělých KFS Vysočina ročníku 2022/2023 postoupí 
do divize družstvo, které se umístí na 1. místě. Vítězové I. A tříd mají 
zajištěn postup do krajského přeboru. Vítězové I. B tříd mají zajištěn 
postup do I. A tříd. Případné ostatní postupy mužů a postupy v  
mládežnických soutěžích dle postupových tabulek, které jsou níže 
uvedeny a SŘ FAČR. 
Do soutěží SpSM je možné postupovat dle podmínek daných licenčním 
manuálem pro SpSM.  
 

SESTUPY  
 

Určení sestupujících : 
 

1. Poslední družstvo všech soutěží nebo jejich skupin (včetně 
mládežnických) sestupuje do nižší soutěže. Pokud bude družstvo ze 
soutěže vyloučeno, nebo ze soutěže vystoupí, případně do stejné 
soutěže sestoupí jeho A družstvo, považuje se toto družstvo za prvé 
sestupující. 

 

2. V případě, že družstva v různých skupinách stejné soutěže obsadí 
sestupová místa, budou sestupující určeni podle SŘ FAČR, hlava II, § 
18 – 21.  

  
Další opatření k postupu a sestupu : 
 

V případě, že postupující klub neprojeví zájem postupu (SŘ FAČR § 19-  
21) může dojít v jednotlivých soutěžích k navýšení počtu sestupujících 
popřípadě snížení počtu postupujících tak, že soutěže pro soutěžní 
ročník 2022/2023 musí splňovat počet dle postupových a sestupových 
tabulek – NOVÝ STAV. 
 

V soutěžích, ve kterých startují družstva starších a mladších žáků, 
rozhoduje o postupu i sestupu umístění starších žáků. 

 
 
 
 
 



 22

Postupové a sestupové tabulky :    
Soutěže mužů 
 
 

Krajský přebor 
 

Varianta číslo 1 2 3 4 
Stávající počet 14 14 14 14 
Sestup z divize 0 0 1 1 

Postup do divize -1 -2 -1 -2 
Postup z I.A tř. sk.A+B 2 3 2 3 
Sestup do I.A tř. sk.A+B -1 -1 -2 -2 

Nový stav 14 14 14 14 
 

I. A třídy  
 

Varianta číslo 1 2 3 4 
Stávající počet 28 28 28 28 

Sestup z KP 1 1 2 2 
Postup do KP -2 -3 -2 -3 

Postup z I.B tř. sk.A+B 4 4 4 4 
Sestup do I.B tř. sk.A+B -3 -2 -4 -3 

Nový stav 28 28 28 28 
 

I. B třídy  
 

Varianta číslo 1 2 3 4 
Stávající počet 28 28 28 28 

Sestup z I.A tř.  sk.A+B 3 2 4 3 
Postup do I.A tř. sk.A+B -4 -4 -4 -4 

Postup z OP 5 5 5 5 
Sestup do OP -4 -3 -5 -4 

Nový stav 28 28 28 28 
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Soutěže mládeže 
Krajský přebor dorostu  
 

 

 

I. třídy dorostu   
Varianta číslo 1 2 3 
Stávající počet 22 22 22 
Sestup z KP  1 2 3 
Postup do KP  -2 -2 -2 
Postup z OP 5 5 5 
Sestup do OP -2 -3 -4 
Nový stav 24 24 24 
 

Krajský přebor žáků /st.+ml./   
Varianta číslo 1 
Stávající počet 12 
Postup z I.tř. 1 
Sestup do I.tř.  -1 
Nový stav 12 
 

I. třídy žáků /st.+ml./ 
 

Varianta číslo 1 
Stávající počet (st.+ml./ 11 
Sestup z KP žáků /st.+ml./ 1 
Postup do KP žáků /st.+ml.  -1 
Postup z OP 13 
Sestup do OP 0 
Nový stav 24 

Varianta číslo 1 2 3 
Stávající počet 14 14 14 
Sestup z MSDD  0 1 2 
Postup do MSDD  -1 -1 -1 
Postup z I.tř. sk.A+B 2 2 2 
Sestup do I.A tř. sk. A+B -1 -2 -3 
Nový stav 14 14 14 
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Krajský přebor přípravek 
KP přípravek se tvoří podle počtu přihlášených družstev.   
 
 
 
 Čl. 18 – Tituly a ceny 
 
1. Vítězné družstvo v krajském přeboru mužů, dorostu, starších a 

mladších žáků získává titul „Přeborník Krajského fotbalového svazu 
Vysočina“ , poháry a medaile.   

 

2. Vítězná družstva v soutěžích I. A a I. B třídy mužů všech skupin, 
získávají pohár a vítězové I. třídy dorostu všech skupin, I. třídy starších 
a I. třídy mladších žáků získávají poháry a medaile. 

 

 Čl. 19 – Rozhodčí 
 

1. Rozhodčí deleguje k jednotlivým utkáním KR KFS Vysočina  v souladu 
s elektronickým informačním systémem. Vždy platí poslední delegace.  

 

2. Na neobsazená místa asistentů rozhodčích I. B třídy dospělých  
deleguje asistenty rozhodčích příslušná KR OFS. 

 

3. V případě, že dojde k odložení utkání I. B třídy, na které byl delegován 
asistent rozhodčího z příslušného OFS, pak se tato delegace 
rozhodčímu delegovanému OFS automaticky ruší. Delegaci celé trojice 
rozhodčích provede KR KFS Vysočina.    

                                                                                                                                                            
4. V případě, že dojde k odložení mistrovského nebo pohárového utkání, 

platí pro všechny zúčastněné rozhodčí (s výjimkou rozhodčích 
delegovaných k utkání z příslušného OFS) delegace i na náhradní 
termín. Nemůže-li příslušný rozhodčí nebo asistent utkání v 
náhradním termínu řídit, oznámí tuto skutečnost neprodleně 
vedoucímu obsazovacího úseku KR KFS Vysočina. 

 

5. Delegovaný rozhodčí je povinen se dostavit k utkání nejpozději 60 
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.     
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6. Rozhodčí jsou povinni zaznamenat do zápisu o utkání všechny 
předepsané náležitosti, vyplývající z předpisů FAČR pro elektronické 
vyplňování zápisů o utkání.  

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

zněním Pravidel fotbalu a dalšími normami obsaženými v předpisech 
FAČR. 

 
8. 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. 

 
9. Všichni rozhodčí jsou povinni mít k dispozici k řízení utkání černé 

dresy. 
 
 Čl. 20 – Delegáti a dohlížecí orgány 

 
1. Delegovaný delegát je povinen se dostavit k utkání nejpozději 60 min. 

před stanoveným začátkem  a představit se pořadateli utkání a 
rozhodčím. Na vyžádání je povinen prokázat svou totožnost průkazem 
delegáta. 
 

2. Delegát KFS Vysočina se řídí „Zásadami pro činnost delegáta KFS 
Vysočina“ a 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, musí být funkce trenérů družstev zařazených do soutěží KFS 
Vysočina obsazeny následovně : 
družstva mužů trenér licence B /u družstev postupujících 

z okresních přeborů do I. B tříd povolena výjimka 
pro SR 2022/2023 - statut trenér licence C 

družstva mládeže  trenér licence B – krajský přebor 
  statut trenér licence C – ostatní soutěže. 
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III. JINÁ OPATŘENÍ K ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ 
 

 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 – Metodika pořizování videozáznamu zápasů KP a 1. A třídy 

mužů 
  
Povinnost pořizování videozáznamu v KP a 1.A třídě mužů  
 

Metodika pořizování : 
 

1. Videozáznam pořizuje instruovaný videotechnik se zkušeností 
z pořizování videozáznamu ze sportovních utkání.  

 

2.  Kamera musí být umístěna ve středu hrací plochy (ne za brankou), na 
vyvýšeném místě a na stativu. 

 
3.   Ve  výhledu kamery nesmí být překážky (sloupy, stromy,  sítě,    diváci   
       apod.). 
 
4.   Kamera musí zabírat celou hrací plochu.  

 



 27

5.   Záznam musí obsahovat nástupy na hrací plochu a   odchody z  hrací 
plochy (před utkáním, v poločase, po utkání). 
 
6.   Videotechnik snímá hru v souvislostech (ne příliš z dálky a  ne   příliš 
detailně.  Snímá tak,   aby   bylo   možno posoudit například ofsajd a 
ofsajdovou pozici). 
 
7.   Pokud  to    umožňuje    situace,  je dobré,  když  je na  záznamu vidět 
rozhodčí. 
 
8.   Záznam nesmí být přerušovaný a musí být opatřen minutáží. 
V případě jakéhokoliv přerušení záznamu z utkání   pořadatel  nahlásí při 
nejbližší  možné  příležitosti důvod přerušení pořizování záznamu 
hlavnímu      rozhodčímu a delegátovi  utkání. 

 
9.   Videotechnik snímá dění včetně zvukového záznamu. 
 
10. Doporučená délka záznamu 120 minut. Videozáznam pořádající oddíl 

uloží nejpozději v pondělí po odehranem kole do 16:00 hod. do 
složky klubu na datovém uložišti KFS Vysočina. (dva soubory zvlášť 
1. a 2. poločas). Odkaz: http://vysocinakfs.quickconnect.to  
(přístupové heslo obdrží každý klub individuální). Video bude 
k dipozici pouze danému klubu a odborným komisím (název souboru 
bude číslo utkání, domácí+hotující mužstvo např. 2022610A1A0101-
Bedřichov-Speřice)   

  

 
 

Soutěž slušnosti  
 

Vyhlášení pravidel soutěže „Slušnosti“ pro družstva soutěží 
dospělých : 
V soutěžním ročníku 2022/2023 bude STK KFS Vysočina sledovat a 
vyhodnocovat u všech družstev a soutěží dospělých soutěž slušnosti. 
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Kritéria pro hodnocení : 
- 5 bodů (kontumace utkání z důvodů porušení předpisů družstvem), 
- 3 body (disciplinární provinění funkcionáře družstva),  
- 3 body (disciplinární provinění diváků), 
- 3 body (udělení červené karty hráči družstva), 
- 1 bod (udělení žluté karty hráči nebo příslušníkovi družstva). 

 
Po skončení soutěžní ročníku STK provede vyhodnocení, družstva 
s nejmenším počtem bodů v každé soutěži dospělých budou vítězi soutěže 
slušnosti za příslušný soutěžní ročník (při shodnosti bodů rozhoduje menší 
počet obdržených ČK, při stejném počtu případně počet obdržených ŽK). 
Vítězové soutěže slušnosti (5 družstev – krajský přebor, I. A třída skupina 
A, I. A třída skupina B, I. B třída skupina  A a I. B třída skupina B)  obdrží na 
losovacím aktivu věcné ceny.    

 

IV. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ 
 

 Čl. 24 – Působnost disciplinární komise 
 
1. Disciplinární komise KFS projednávají disciplinární přečiny, k nimž 

došlo v rámci anebo v souvislosti se soutěžemi řízenými KFS Vysočina. 
V souladu s DŘ projednává DK i disciplinární přečiny rozhodčích a 
delegátů svazu zařazených na nominačních listinách soutěží KFS 
Vysočina. 

 
2. Pravomoc DK KFS Vysočina se v průběhu soutěžního ročníku 

2022/2023 vztahuje na všechny účastníky soutěží, a to i na vítěze 
krajského přeboru a družstva  sestupující do okresních fotbalových 
soutěží a to až do termínu 30. června 2023. 

 
 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 
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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. 

 

 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: 

 
Soutěž                                  Poplatek za      Výše poplatku za         Výše poplatku za            
                                                projednání      podání odvolání          odůvodnění rozh. 
-  krajský přebor mužů       300,- Kč               3.000,-Kč                        1.500,-Kč 
- ostatní soutěže mužů         200,- Kč                2.000,-Kč                       1.000,-Kč 
- soutěže mládeže a žen       100,- Kč                1.000,-Kč                         500,-Kč 
   
2. Postihy za napomínání Žluté karty podle § 47/4 + § 20/8 DŘ řeší DK 

KFS Vysočina 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 KFS Vysočina.  

 
 Muži a dorost - pokuty za:  

 
 4 ŽK - 200,-Kč, 8 ŽK - 400,-Kč, 12 ŽK - 600,-Kč, 16 ŽK - 800,-Kč, atd.  

 
 Žáci: polovina těchto částek. 

 
3. Podle § 91 DŘ FAČR účastník řízení je vždy oprávněn se v rozsahu 

osobního vyjádření k věci zúčastnit zasedání disciplinárního orgánu 
(nahlásit na setretariát KFS do středy 12:00 hod.) nebo může své 
vyjádření učinit i písemně; byla-li podezřelému předběžně zakázána 
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činnost dle ustanovení § 93 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. Podle § 93 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. 

 
5. 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 
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utkání, tj. vedoucích a kapitánů obou družstev, hlavního pořadatele, 
odpovědných zástupců fotbalových oddílů, rozhodčích a delegáta, se 
dostavit na jednání DK v úřední den, tj. ve čtvrtek v 15:15 hodin do 
sídla sekretariátu KFS Vysočina. 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. 

 
6. Trest zastavení závodní činnosti se hráčům v působnosti KFS Vysočina 

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. 

7. Účastníci jednání v DK jsou povinni prokázat svou totožnost, a to 
občanským průkazem, řidičským průkazem či pasem. 

 
8. 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. 
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9. Při podání odvolání proti rozhodnutí DK se postupuje podle Dílu 4, § 

104 až  § 107  DŘ FAČR. 
 
10. Při žádostech o změně trestu se postupuje podle hlavy 3, díl 5, § 39 - 

41 DŘ FAČR. 

 
V. HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI 

 
 
 Čl. 27 – Mistrovské soutěže  
 
1. Mistrovská utkání hrají družstva na své vlastní náklady. Nezbytné 

sportovně technické výdaje (zejména pořadatele apod.) hradí 
pořádající oddíl. 

 
2. Pokud mistrovské utkání nebude sehráno a družstva se nedohodnou 

o finančním vyrovnání, platí následující : 
 
Nenastoupí-li jeden ze soupeřů k mistrovskému utkání a neprokáže-li 
objektivní důvody k nenastoupení, uhradí soupeři paušální náhradu 
na úhradu vzniklých nákladů ve výši 5.000,- Kč v kategorií mužů a 
3.500,- Kč u mládeže.  
Pokud bude utkání odloženo z objektivních příčin a jeho odložení 
oznámeno soupeři 24 hodin před utkáním, nárok na paušální náhradu 
nevzniká. 
Poskytování náhrad při nesehrání soutěžního utkání se řídí tímto 
postupem :    
Při nesehrání utkání z důvodu nezpůsobilého terénu uhradí pořádající 
oddíl hostujícímu družstvu polovinu cestovného na utkání 
v náhradním termínu, které se vypočítá vynásobením vzdálenosti sídel 
obou oddílů udané v kilometrech paušální částkou 20,- Kč za kilometr. 
Počet km se bere jen za jednu cestu. 
 

3. V ostatních případech a při sporech oddílů  o  náhradách cestovného 
rozhoduje řídící orgán soutěží. 
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4. Odhlásí-li oddíl družstvo ze soutěže po podání přihlášky a před 
losovacím aktivem, činí pořádková pokuta za odstoupení : 
Dospělí 15.000,- Kč za každé družstvo 
Mládež                   10.000,- Kč za každé družstvo. 
 
 

5. Odhlásí-li oddíl družstvo ze soutěže v období po rozlosování  vystoupí-
li nebo bylo-li vyloučeno z řádně rozehrané soutěže, musí uhradit 
řídícímu orgánu pořádkovou pokutu : 
Dospělí krajský přebor  30.000,- Kč 
 I. A a I. B třída  20.000,- Kč 
Mládež všechny soutěže  15.000,- Kč 
 

Náhradu jízdného za již odehraná mistrovská utkání uplatní příslušný 
klub na odstoupivším klubu dle bodu 3 tohoto článku (2.500,- Kč u 
všech soutěží a kategorií).  
 

 6. Startovné v soutěžním ročníku 2022/2023 nebude vybíráno. 
 

 7. Poplatky – termíny utkání : 
 

změna utkání uložená do elektronického systému méně než 17 dní 
před původně stanoveným termínem 200,- Kč 
změna utkání uložená do elektronického systému méně než 10 dní 
před původně stanoveným termínem utkání 500,- Kč 

 
8. Poplatky dle čl. 9 – chybějící mládežnická družstva : 
  
 účastník krajského přeboru 30.000,- Kč za jedno družstvo 
 účastník I.A třídy   20.000,- Kč za jedno družstvo 
 účastník I.B třídy   10.000,- Kč za jedno družstvo 

 
9.  Pořádkové pokuty dle čl. 10 soupisky – nedodržení odstavce 9 : 
  

- za 1 hráče 500,- Kč dále  
- 500,- Kč za každého dalšího hráče ze soupisky. 
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10. Pořádkové pokuty za nedohrané soutěžního utkání z důvodu 
nedostatečného počtu hráčů  1.500,-  Kč. 
 

11. Pokuty za kontumace utkání ( nesehrané utkání, dle DŘ)  
 - muži  10.000,- Kč, 
      - dorost    5.000,- Kč 
      -  žáci    3.000,- Kč, 
 - přípravky     1.500,- Kč.    
  
12. Přestupky proti ustanovení SŘ, Rozpisu soutěží a ostatním platným 

fotbalovým normám a nařízením řídících orgánů soutěží budou 
trestány 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.   Příslušné odměny se nevyplácí v hotovosti, ale jsou zasílány na účty  
      rozhodčím v souladu s novým elektronickým systémem. 
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VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
 

1. Tento Rozpis je nedílnou součástí SŘ FAČR F platného pro soutěžní 
ročník 2022/2023. VV Krajského fotbalového svazu Vysočina 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 KFS.     

  
  

 
 

          Radek Zima v.r.                                             Pavel Pech v.r. 
          předseda KFS Vysočina                                 předseda STK KFS Vysočina 
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VII. 
 
 
 
 
 
 

ROZLOSOVÁNÍ 
 
 

POHÁRU 
 
 

SR 2022-2023  
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KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ VYSOČINA 

 

Krajský pohár mužů 
CONSTRUCT CUP 2022/2023 

 
1.kolo – NE 24.07.2022, zač. 17.00 hod. 
 

 
 postup přímo do 2.kola: Nedvědice, Nová Ves,  

Světlá nad Sázavou, Třebíč FŠ 
 
2.kolo – NE 31.07.2022, zač. 17.00 hod. 
 

Číslo 
utkání 

Soupeři Výsledek 

5 Vítěz 1 – Světlá nad Sázavou  
6 Vítěz 2 – Nedvědice  
7 Vítěz 3 – Nová Ves  
8 Vítěz 4 – Třebíč FŠ  

 
Poznámka: 
 
 1. a 2.kolo se hraje vždy u klubu hrající nižší soutěž, při shodě se losuje 
 semifinále se losuje a bude odehráno v jarní části SR 2022/2023 

 

Číslo 
utkání 

Soupeři Výsledek 

1 MÍROVKA – BEDŘICHOV  
2 KŘIŽANOV – RAPOTICE  
3 MYSLIBOŘICE – KOUTY  
4 VELKÝ BERANOV – POLNÁ Slavoj  
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VIII. ADRESÁŘ - KLUBY 
 

 
Použité zkratky: S – sekretář,  Mob – mobilní telefon, EP – elektronická 
pošta, ZP – zasílání pošty 
 
 
6120011 TJ Sklo Bohemia Antonínův Důl                                
A: Vladislav Čurda                   
 Antonínův Důl 197                
Mob: 724 280 069                         
EP:   vlad.curda@seznam.cz 
ZP: viz výše                                
 
6120021      1.FC Batelov, z.s. 
S: Miroslav Marek, DiS 
 Soukenická 627/15, 588 51 Batelov 
Mob.: 777 739 026 
EP: baty11@seznam.cz , marek@elma-batelov.cz  
ZP: na sekretáře 
 
6120031 Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov                                
S: Filip Novák                  
 Žižkova 87,  586 00  Jihlava                
Mob: 730 623 073  
EP: novak.filip13@seznam.cz           
ZP: na sekretáře 
 
6150031 Tělovýchovná jednota Sokol Bohdalov, z.s.                                
S: Ladislav Řepa                   
 592 13  Bohdalov 6                
Mob: 773 909 609, 606 635 541 
EP: ladislav.repa@egd.cz ,  fcbohdalov@seznam.cz         
ZP: na sekretáře 
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6150361 Tělovýchovná jednota Družstevník Bory                                
S: Martin Pokorný                   
 Bory 185, 954 61 Bory                
Mob: 732 130 227 
EP: martin.pokas@seznam.cz   
ZP: na sekretáře 
 
6120051 Tělocvičná jednota Sokol Brtnice - MLÁDEŽ                      
S: Ptáček Michal                   
 Brtnice 
Mob: 733 117 433       
EP: Placa3@seznam.cz    
ZP: na sekretáře 
 
6140801 FC Budišov-Nárameč, z.s.                                      
S: Petr Karas                   
 675 79  Tasov 123                    
Mob: 725 014 704  
EP: karaspetr75@seznam.cz    
ZP: na sekretáře 
 
6150041 Sportovní klub Bystřice nad Pernštejnem, z.s. - MLÁDEŽ                        
S: Petr Slabý                    
 Příční 444, 593 01  Bystřice nad Pernštejnem                               
Mob: 603 944 748    
EP: slabyp@diamo.cz    
ZP:  SK Bystřice n.P., Dr. Veselého 268, 593 01  Bystřice nad 

Pernštejnem  
 
6110451       Fotbalový klub Česká Bělá, z.s.    
S: Ing. Martin Klofáč                      
 Česká Bělá 305  
Mob: 606 263 981 
EP: klofac.martin@seznam.cz                
ZP: na sekretáře  
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6120091         TJ Jiskra Dobronín, z.s.    
S: Jaroslav Smejkal                      
 Jižní 327,  588 12   Dobronín  
Mob: 777 201 642    
EP: neststavo@quick.cz , melounpetr@seznam.cz                
ZP: na sekretáře      
 
6140731 SFK DUKOVANY 2001, z.s.                                        
S: Denisa Pislcajtová                    
 675 56  Dukovany 271 
Mob: 724 468 623           
EP: sfkdukovany2001@seznam.cz  
ZP: na sekretáře  
 
6150501 Fotbalový klub Doubravník, z.s. - MLÁDEŽ 
S: Tomáš Beran 
 Doubravník 247, 592 61 Doubravník 
Mob.: 720 301 284 
EP:              FKDoubravnik@seznam.cz , SKPernstejnNedvedice@seznam.cz  
ZP: sekretář 
 
6110021 SK Habry, z.s.                                        
S: Václav Dobrý                    
 Brodská 387, 582 81 Habry  
Mob: 602 736 125          
EP: dobry@agrall.cz ,  vaha108@seznam.cz    
ZP: Zdeněk Vávra,  Brodská  259, 582 81  Habry, tel. 604 222 981  

 
6110151 

 
Tělovýchovná jednota Sokol Golčův Jeníkov, z.s.-MLÁDEŽ 

S: 
 

Mgr. Lucie Šulcová 
Jiráskova, Golčův Jeníkov 

Mob: 721 872 183  
  EP:    tjsokolgj@seznam.cz     
  ZP:            na sekretáře 

 
 

 
 



 41

6150481 Tělovýchovná jednota FC Hamry nad Sázavou z.s. 

S: 
 

David Russ 
Brodská 1931/60, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Mob: 731 778 281  
  EP:   russd@seznam.cz , fc.hamryns@seznam.cz 
  ZP:            na sekretáře 
 
 
6110161 Tělovýchovná jednota Sokol Havlíčkova Borová                            
S: Karel Tonar 
 Polní 337, 582 23 Havlíčkova Borová             
Mob: 724 231 215 
EP: kareltonar@seznam.cz           
ZP: na sekretáře   
 
6110031 FC Slovan Havlíčkův Brod, z.s.                            
S: Radek Kolář                   
 582 91 Nová Ves u Světlé 16    
Mob: 774 123 854, 606 793 622          
EP: radek.kolar@fcslovanhb.cz        
ZP: FC Slovan H. Brod,  Ledečská 2848, 580 01 Havlíčkův Brod   
 
6150081 Tělovýchovná jednota Sokol Herálec                                     
S: Petr Hamák 
 591 01  Žďár nad Sázavou, Veselská 12/21                                                 
MO : 775 180 491   
EP: petr.hamak@seznam.cz   
ZP: 592 01  Herálec 5   
 
6130391 Athleticko-footballový club Humpolec, z.s                                       
S: Jaroslav Kuba   
 Nerudova 452, 396 01  Humpolec                     
Mob: 777 329 570           
EP: sekretar@afchumpolec.cz    
ZP :    na sekretáře  
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6110041 FC Chotěboř                                       
S: Petr Žemlička                
 U Stadionu 66,  583 01  Chotěboř                     
Mob: 775 265 560 
EP : petr.zemlicka2@gmail.com , kzmekch@gmail.com            
ZP: sekretář 
 
6120131 Tělocvičná jednota Sokol Jamné                           
S: Ing. Tomáš Skryja                     
 588 27, Jamné 160 
Mob: 721 244 002 
EP: tomasskryja@seznam.cz , kubinjan@atlas.cz            
ZP: na sekretáře     
 
6140761 1. FC Jemnicko                           
S: Pavel Kincl                     
 671 07  Vratěnín 20 
Mob: 604 416 451 
EP: vratenin20@seznam.cz           
ZP: na sekretáře     
 
6120541 Fotbalový klub mládeže Vysočina Jihlava, z.s. -MLÁDEŽ                         
S: Josef Morkus                      
 Jiráskova 2603/69, 586 01  Jihlava                      
Mob: 724 339 882 
EP: jmorkus@seznam.cz  
ZP: na sekretáře  
 
 
6150101 Tělovýchovná Jednota Sokol Jimramov - MLÁDEŽ                      
S: Jaroslav Pajkr                   
 Padělek 63, 592 42 Jimramov 
Mob: 604 338 955       
EP: jpajkr@hotmail.cz , pborovsky@seznam.cz   
ZP: na sekretáře+předsedu 
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6130131 TJ Slovan Kamenice nad Lipou                             
S: Václav Spěváček                    
 Na Sušírně 706, 394 70  Kamenice nad Lipou 
Mob: 777 863 187  
EP: spevacek.v@seznam.cz           
ZP: na sekretáře 
 
6120471     Sportovní klub Kostelec  
S:          Radim Ohnsorg 
               588 61  Kostelec u Jihlavy 135  
Mob:      773 996 377   
EP:         ohmikworld@seznam.cz  
ZP: na sekretáře 
 
6130151     Sokol Košetice, z.s. 
S:          Tomáš Vejsada 
               394 22  Košetice 224 
Mob:      775 916 805 
EP:         sokolkosetice@email.cz  
ZP: na sekretáře 
 
6140201    SK Kouty, z.s.                                      
S: Zdeněk Zimola                   
 675 08  Kouty 3 
Mob: 721 332 292  
EP: fotbalkouty@seznam.cz       
ZP: na sekretáře  
 
6150121    SK FC Křižanov, z.s.                                      
S: Martin Petr                   
 U Školy 530, 594 51 Křižanov 
Mob: 776 761 976 
EP: skfckrizanov@gmail.com        
ZP: na sekretáře  
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6110051 FK Kovofiniš Ledeč nad Sázavou, z.s.                         
S: Pavel Storož                     
 Pivovarská 399,  584 01  Ledeč nad  Sázavou                
Mob: 777 115 982       
EP: pavel.storoz@gmail.com           
ZP: na sekretáře   
 
6110061 TJ Leština, z.s.                                        
S: Pavel Fiala                   
 582 44  Sázavka 125  
Mob: 607 281 239 
EP: sklestina@seznam.cz           
ZP: na sekretáře 
 
6110201 Tělovýchovná jednota Sokol Lípa, z.s.                                        
S: Ondřej Baloun                   
 582 57  Lípa 103   
Mob: 606 069 155  
EP: ondrej.baloun@tiscali.cz           
ZP: na sekretáře 
 
6140241 Hajduk Lipník, z.s.         - MLÁDEŽ                               
S: Tomáš Brabenec                   
 675 52  Lipník u Hrotovic 7   
Mob: 732 343 872  
EP: brabi.tomas@seznam.cz , petr.sames@gmail.co            
ZP: na sekretáře 
 
6110361 Tělovýchovná jednota Sokol Lučice                                        
S: Lukáš Kreuz                   
 582 41  Skuhrov 78   
Mob: 723 108 104  
EP: lukas.kreuz@gmail.com           
ZP: na sekretáře 
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6120211   SK BUWOL METAL Luka nad Jihlavou, z.s.                       
S: Martin Žatečka                   
 Školní 728, 588 22  Luka nad Jihlavou  
Mob: 734 722 828 
EP: martinzatecka@email.cz          
ZP: na sekretáře  
 
6150141 TJ Jiskra Měřín, z.s.                                       
S: Tomáš Hrad        
 Černická 378, 594 42  Měřín    
Mob: 723 039 555  
EP: fotbalmerin@seznam.cz  
ZP: na sekretáře  
 
6110281 TJ Sokol Mírovka, z.s.                                        
S: Jan Beděra         
 Žižkov II 1200, 580 01  Havlíčkův Brod 
Mob: 776 032 642 
EP: janbedera@seznam.cz  
ZP: na sekretáře 
 
6140261 SK Moravské Budějovice, z.s.                                        
S: Ondřej Dvořák         
 Tovačovského dasy 80, 676 02 Moravské Budějovice 
Mob: 725 820 543 
EP: odvorak@seznam.cz   
ZP: na sekretáře  
   
6140281 FC Náměšť nad Oslavou-Vícenice                           
S: Jan Jabůrek                 
       Hartvíkovice 27, 675 76 Hartvíkovice 
Mob: 602 717 642 
EP:           jenajab@seznam.cz  
ZP: na sekretáře 
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6150161  Sportovní klub Pernštejn Nedvědice, z.s.  
S: Ing. Pavel Vejrosta  
 592 62  Nedvědice 370 
Mob: 728 715 529 
EP:       vejrostapavel@seznam.cz  
ZP: na sekretáře 
 
6150171 TJ Nová Ves u Nového Města na Moravě, z.s.                                         
S: Václav Bureš               
 592 31   Nová Ves 132                    
Mob: 777 337 593 
EP: venda.bure@seznam.cz  , tjnovaves@email.cz         
ZP: na sekretáře 
                                
6130201 TJ Start Nový Rychnov                     
S: Vojtěch Březina                    
 394 04  Nový Rychnov 229 
Mob: 776 702 848   
EP: brezina.vojta@seznam.cz        
ZP: na sekretáře 
 
6140331 SK Huhtamaki Okříšky                                      
S: Petr Kremláček                      
 Cihelna 50,  675 21   Okříšky 
Mob: 606 635 023 
EP: petr.kremlacek@egd.cz ,  petinkremlacek@seznam.cz        
ZP: na sekretáře 
 
6130221 Tělovýchovná jednota Slavoj Pacov                                      
S: Jaroslav Kerouš                 
 Karmelitánská 1233,  395 01   Pacov                          
Mob: 739 296 538, 
EP: slavojpacov@gmail.com           
ZP: na sekretáře 
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6130231 FK MARATON Pelhřimov, z.s.                                 
S: Ing.  Jiří Matiášek            
 Táborská 1874,  393 01   Pelhřimov 
Mob: 777 568 071          
EP: jiri.matiasek@seznam.cz, sekretar@fkpelhrimov.cz                  
ZP: na sekretáře 
  
6150411 SK Transformátor Počítky                               
S:  František Šustr                      
  Počítky 77, 591 01 Žďár nad Sázavou                    
Mob:   724 151 949  
EP:  papaja.sury@seznam.cz          
ZP:  na sekretáře  
 
6110071 Tělovýchovná jednota Sokol Pohled, z.s.                               
S: Jan Růžička                      
  Přibyslavská  234,  582 21 Pohled                   
Mob:   728 106 168  
EP:  honza.ruzicka86@gmail.com          
ZP:  na sekretáře  
 
6120271 Slavoj Polná, z.s.                                  
S: Jindřich Skočdopole ml.               
 Žejdlicova 1230, 588 13   Polná 
Mob: 777 223 954    
EP: slavoj@fotbalpolna.cz  
ZP: na sekretáře   
 
6120141 TJ Sapeli Polná, z.s.                                    
 Jiří Babínek                    
 Havlíčkova 870, 588 13  Polná     
Mob : 777 553 177        
EP: jiri.babinek@koupelny-babinek.cz           
ZP: na sekretáře 
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6140351 Sokol Předín, z.s.   - MLÁDEŽ                                    
S: Zdeněk Kreuz               
 Novodvorská 1071, 674 01  Třebíč 
Mob: 775 087 787  
EP: zdenekkreuz@centrum.cz           
ZP: na sekretáře 
 
6110221 SK Přibyslav                                       
S: František Prchal               
 Tyršova 227,  582 22   Přibyslav 
Mob: 723 525 619 
EP: pribyslavfotbal@seznam.cz           
ZP: na sekretáře 
 
6140361 TJ Sokol Přibyslavice, z.s.                          
S: Antonín Kovář                      
 Pod Tratí 205, Přibyslavice, 675 21  Okříšky  
Mob: 604 864 705     
EP: antonin.kovar@mann-hummel.com        
ZP: na sekretáře 
 
6150231 Tělovýchovná jednota SOKOL Radostín nad Oslavou, z.s.                         
S: Aleš Kališ                          - MLÁDEŽ 
 594 44   Radostín nad Oslavou 249 
Mob: 777 658 284     
EP: kalis.ales@seznam.cz        
ZP: na sekretáře 
 
6150471 Fotbalový klub TJ Radešínská Svratka, z.s.                                   
S: Ladislav Šebek                    
 592 33  Radešínaká Svratka 45 
Mob: 605 786 800     
EP:  laco.seb@seznam.cz          
ZP: na sekretáře  
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6120291 TJ Ježek Rantířov, spolek     -MLÁDEŽ                              
S: Karel Hula                    
 588 41  Rantířov 84 
Mob: 737 879 300    
EP:  hula.karel@centrum.cz          
ZP: na sekretáře  
                                                       
6140401 Fotbalový Club Rapotice, z.s. 
S:   Milan Laš 
               K Sokolovně 170,  675 73  Rapotice 
Mob:      773 992 046     
EP:         mlas@seznam.cz   
ZP:         na sekretáře 
 
6140641 1. SK Rokytnice nad Rokytnou - MLÁDEŽ 
S: Radek Šulc 
 Rokytnice nad Rokytnou 45 
Mob.: 725 656 660 
EP: radek1.sulc@email.cz 
ZP: sekretář 
 
6110291 TJ Sokol Rozsochatec, z.s.                                  
S: Jakub Fiala                     
 582 71   Dolní Krupá 135 
Mob: 702 207 635 
EP: Jakub.Fiala1@seznam.cz  tjsokolrozsochatec@post.cz  
ZP: sekretář 
 
6150251 TJ Rozsochy, z.s. - MLÁDEŽ                                  
S: Josef Smolka                     
 592 57  Rozsochy 130 
Mob: 724 180 246 
EP: smolka.josef@atlas.cz  
ZP: na sekretáře 
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6140711  FK Rudíkov, z.s. 
S:              Vladimír Šula 
                 Rudíkov 276, 675 05 Rudíkov 
Mob.:      602 568 174 
EP:           sula@tes.eu 
ZP:           na sekretáře 
                         
6140471  Tělovýchovná jednota Sokol Stařeč, z.s.   
S:             Roman Linhart 
                NIVA 266,  675 22 Stařeč    
Mob.:     732 226 734  
EP:          fotbal.starec@seznam.cz                   
ZP: na sekretáře 
                       
6120341 Sokol Stonařov, z.s.                    
S: Petr Plavec                     
 Stonařov 403, 588 33 Stonařov 
Mob: 737 051 123 
EP: sokolstonarov@gmail.com           
ZP: na sekretáře 
 
6110101 Fotbalový klub Bohemia Světlá nad Sázavou                    
S: Dita Pohnětalová                     
 Nové Město 945, 582 91  Světlá nad Sázavou 
Mob: 608 741 447 
EP: fksvetlans@fksvetlans.cz           
ZP: Marie Bártová, Jelenova 981, 582 91 Světlá n. S. 
 
6140491 TJ Sokol Šebkovice, z.s.                   
S: Roman Růžička                  
 675 45   Šebkovice 49 
Mob: 723 019 347 
EP:  sebkovice.fotbal@seznam.cz           
ZP: na sekretáře 
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6110111 Tělovýchovná jednota Sokol Štoky, z.s.               
S: Aleš Dáňa                    
 Štoky 283, 582 53 Štoky   
Mob: 606 740 660 
EP: sokolstoky@seznam.cz    
ZP:   Tomáš Karlík, 582 53  Štoky 283     
 
6120361 SK Telč, z.s.                                           
S: Michal Kříž                   
 U Štěpnického rybníka 319, 588 56   Telč                       
Mob: 730 819 931  
EP: fc.barca@seznam.cz  
ZP: na sekretáře 
 
6110351 Tělovýchovná jednota Tis, z.s. 
S:             Viktor Kučera  
                Halasova 5679/12, 586 01 Jihlava  
Mob:      776 707 837 
EP:          tjtis@email.cz      
ZP: sekretář  
 
6140751     Horácký fotbalový klub Třebíč, o.s.             
S: Milan Bulička                    
 HFK Třebíč, Janáčkovo stromořadí 158/7, 674 01  Třebíč                          
Mob: 606 072 583 
EP: hfk.trebic@tiscali.cz   
ZP: na sekretáře 
 
6140671   SK Fotbalová škola Třebíč, z.s.  
S: Irena Křečková 
 Obránců míru 451/32,  674 01  Třebíč 
Mob: 602 861 723 
EP: irena.kreckova@fstrebic.cz     
ZP: na sekretáře 
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6120371 Tělovýchovná jednota Slavoj Třešť, z.s.                                       
S: Jaroslav Kříž                    
 Nerudova 1227/22,  589 01   Třešť  
Mob: 725 344 626  
EP: bodda@atlas.cz  
ZP: na sekretáře 
 
6150311 FC PBS Velká Bíteš, z.s.                              
S: Marek Zúbek                     
 Vlkovská 717, 595 01  Velká Bíteš 
Mob: 776 019 016     
EP: fcspartakvb@seznam.cz        
ZP: na sekretáře  
 
6150321 FC Velké Meziříčí, z.s.                                  
S: Jan Šimáček              
 Zelená 2244/2, 594 01  Velké Meziříčí   
Mob: 728 514 197 
EP: jansimacek@fcvm.cz           
ZP: na sekretáře   
 
6120381 TJ Velký Beranov 1975, z.s. 
S:             Rostislav Kittler  
   588 21  Velký Beranov 310 
Mob:   734 254 233 
EP:        kittler.rostislav@gmail.com , martsme.vb@seznam.cz  
ZP:           na sekretáře    
 
6150221 SFK Vrchovina, z.s.                    
S: Luboš Smetana                   
 Mendlova 1541, 592 31  Nové Město na Moravě  
Mob: 604 836 111    
EP: lusme61@seznam.cz          
ZP: na sekretáře  
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6150341 FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou, z.s.                             
S: Pavel Vašek                   
 Revoluční 45/22,  591 01   Žďár n.Sázavou 
Mob: 724 632 675, 775 951 982 
EP:   fc.zdas@seznam.cz , pavel.vasek@email.cz  
ZP:   na sekretáře 
 
 
6110141 TATRAN Ždírec nad Doubravou, z.s.  
S: Zdeněk Pleva  
 Jižní 623,  582 63 Ždírec nad Doubravou 
Mob: 723 840 889 
EP: pleva.z@zdirec.cz , vlasta.legat@seznam.cz  
ZP: na sekretáře   

6140621 Sokol  Želetava   
S: Václav Novák 
 Na Kopci 11, 586 01  Jihlava 
Mob: 777 087 786 
EP: vaclavn@email.cz    
ZP: na sekretáře 
 
6130321 FC Slavoj Žirovnice                      
S: Pavel Havelka                   
 Nad Výmolem 552, 394 68  Žirovnice  
Mob: 606 611 883        
EP: hapos.slavoj@email.cz  
ZP: na sekretáře  
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IX. ADRESÁŘ KFS VYSOČINA – ROZHODČÍ 2022-2023 
 

  
Seznam rozhodčích 
SR 2022-2023.pdf  

 
 
 
 

X. PŘÍLOHY 
 

SDRUŽENÉ DRUŽSTVO 
 

Sdružené družstvo se může soutěže zúčastnit za podmínek : 
 
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. 
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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. 

 
h) Kluby jsou povinny označit v elektronickém informačním systému 

hráče sdruženého družstva dle přílohy smlouvy o sdruženém 
družstvu. 
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    KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ VYSOČINA 
Evžena Rošického 6 

Jihlava  586 04 
e-mail: kfs.vysocina@seznam.cz 

 

            ŽÁDOST HRÁČE 
 

Jméno a příjmení:  _______________________________________ 
 
ID:                   ____________________________________________ 
 
Klub:  __________________________________________________ 
 
Ve smyslu DŘF žádám po vykonání nejméně poloviny trestu: 
 
A /  o podmínečném odložení zbytku trestu dle DŘF § 39 
 

B /  o prominutí zbytku trestu dle DŘF § 41 
 
Trest jsem obdržel za: ____________________________________ 
_______________________________________________________ 
 

Trest jsem vykonával : 
 

a /  v soutěžních utkáních od:______________________________ 
 

b /  v časovém období od:  ________________________________ 
 
V  _________________  dne  ______________        _____________ 
                                                                                              podpis hráče 
 

Klub souhlasí, že poplatek za projednání bude uhrazen přes sběrný účet 
klubu: 
 
 
………………………………………………………….  ……………………………………. 



 57

Podpis zástupce klubu    razítko 
 

Pravidla pro mladší přípravky : 
 
Mladší přípravky hrají podle pravidel fotbalu s těmito odlišnostmi: 
 
Počet hráčů: 4+1 (čtyři hráči v poli, jeden brankář). 
Počet týmů: Soutěžní utkání se hrají na dvě hřiště zároveň. 
Hřiště: 24m x 35m   + - 2m.   
Branky: 2m x 3m (opatřená sítěmi). Branky musí být zajištěné proti 
samovolnému spadnutí. 
Hrací doba: zápas 2x20 minut s 10 minutovou přestávkou bez odchodu do 
kabin. 
Maximální počet hráčů v mužstvu: 18. 
Míč: velikost číslo 3, hmotnost: 250-310g, obvod: 57-62cm. 
„Malá domů“ je povolena. 
Rozehra z autu: vhazováním rukama, přihrávkou nohou, nebo vyvedením 
míče. 
Kop od branky přes půlku hřiště bez dotyku země či hráče je zakázán, 
brankář smí „vyvážet“ míč, smí vyhodit míč rukou, první volná přihrávka 
v PÚ.  
Střídání hráčů: Opakované, bez přerušení, střídat se může kdykoliv a 
kdekoliv v průběhu hry tak, aby na hřišti byli vždy právě 4 hráči a 1 
brankář.  
 
Pravidlo I:  Velikost hřiště 
1. Hřiště má rozměry 24x35 metrů, + - 2 metry. Může být vymezeno 
barevnými metami. Mety pro vyznačení brankoviště a půlky jsou odlišné 
od met, vyznačující hřiště. 
2. PÚ je vymezeno čárou, metami či kužely ve vzdálenosti 5,5m od branky. 
Kužely se nachází 0,5 m od čáry od hřiště, z důvodu bezpečnosti. 
3. Obě hřiště musí být od sebe minimálně ve vzdálenosti 2 metry. 
4. Do prostoru hřiště nesmí zasahovat pevné branky, které musí být ve 
vzdálenosti minimálně 2 metry od hřiště. 
 
Pravidlo II:  Hra brankáře, rozehra od brány 
1. Brankář smí chytat úmyslnou malou domů do ruky. 
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2. Brankář chytá po celé šíři pokutového území. 
3. Při kopu od brány, smí brankář vyjet, rozehrát nohou či vyhodit míč 
rukou. Rukou může přehodit polovinu hřiště. Rozehrou nohou nesmí 
překopnout půlku hřiště bez dotyku země či hráče. Při výjezdu od brány 
smí být brankář napadán po prvním kontaktu míče s nohou.  
4. Rozehrává – li hráč kop od brány místo brankáře, nesmí překopnout 
půlku hřiště bez dotyku země či hráče. 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. 
5. V případě překopnutí poloviny hřiště brankářem z PÚ, či hráčem při 
kopu od branky, 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. 
 
Pravidlo III:  Standartní situace, střídání 
1. Autové „vhazování“ mohou hráči provádět třemi způsoby. Vhozením 
rukou, vyjetím či rozehrou nohou. Bránící hráč stojí 1m od rozehrávajícího 
hráče. Gól z autové rozehry neplatí, pouze vyjetím po třetím doteku 
s míčem.  
2. Volné kopy na vlastní polovině jsou nepřímé, na polovině soupeře jsou 
přímé. Zeď stojí 5 metrů od místa kopu.  
3. Při standardní situaci musí být útočící hráč nejméně 1m od brankáře.  
4. Pokutový kop se zahrává ze vzdálenosti 7 metrů od branky. 
5. Střídání hráčů je opakované, bez přerušení, střídat se může kdykoliv a 
kdekoliv v průběhu hry tak, aby na hřišti byli vždy právě 4 hráči a 1 
brankář. 
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Pravidla pro starší přípravky  
 
Mladší žáci hrají podle pravidel fotbalu s těmito odlišnostmi: 
Počet hráčů: 5+1 (pět hráčů v poli, jeden brankář). 
Počet týmů: Soutěžní utkání se hrají na dvě hřiště zároveň. 
Hřiště: 27m x 42m   + - 2m.   
Branky: 2m x 5m (opatřené sítěmi). Branky musí být zajištěny proti 
samovolnému spadnutí. 
Hrací doba: zápas 2x25 minut. 
Maximální počet hráčů v mužstvu: 20 
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 při kopu od branky míč 
pouze ze země. Hrát na soupeřovu polovinu může z PÚ výhozem z ruky. 
Střídání hráčů: Opakované, bez přerušení, střídat se může kdykoliv a 
kdekoliv v průběhu hry tak, aby na hřišti bylo vždy právě 5 hráčů a 1 
brankář.  
 
Pravidlo I:  Velikost hřiště 

1. Hřiště má rozměry 42x27 metrů, + - 2 metry. Může být vymezeno 
barevnými metami. Mety pro vyznačení brankoviště a půlky jsou odlišné 
od met, vyznačující hřiště. 

2. PÚ je vymezeno čárou, metami či kužely ve vzdálenosti 5,5m od branky. 
Kužely se nachází 0,5 m od čáry od hřiště, z důvodu bezpečnosti. 

3. Obě hřiště musí být od sebe minimálně ve vzdálenosti 2 metry. 
4. Do prostor hřiště nesmí zasahovat pevné branky, které musí být ve 

vzdálenosti minimálně 2 metry od hřiště. 
 
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 hranice PÚ na straně, kde došlo 
k přestupku. 

2. Brankář chytá po celé šíři pokutového území. 
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3. Při kopu od brány brankář rozehrává míč ze země. Rozehrou nohou nesmí 
překopnout půlku hřiště bez dotyku země či hráče.  

4. 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. 

5. 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 
1. Autové „vhazování“ se rozehrává vhozením rukou. Bránící hráč stojí 

nejméně 1m od rozehrávajícího hráče.  
2. Volné kopy na vlastní polovině jsou nepřímé, na polovině soupeře jsou 

přímé. Zeď stojí 5 metrů od místa kopu. 
3. Při standardní situaci musí být útočící hráč nejméně 1m od brankáře.  
4. Pokutový kop se zahrává ze vzdálenosti 7 metrů od branky. 
5. Střídání hráčů je opakované, bez přerušení, střídat se může kdykoliv a 

kdekoliv v průběhu hry tak, aby na hřišti bylo vždy právě 5 hráčů a 1 
brankář. 
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Pravidlo IV:  Rozhodčí, výsledek, diváci 

1. Rozhodčí u starších i mladších přípravek není delegovaný svazem a zavádí 
se povinnost každého týmu mít svého oddílového rozhodčího. Oddílový 
rozhodčí musí být pro utkání mládeže vždy starší 18 let. Pro utkání 
přípravek je povoleno užívat i rozhodčí starší 15 let. 

2. 2. Dle pravidel FAČR se nezveřejňují tabulky dlouhodobých soutěží 
kategorie přípravek. 

3. Diváci mají zákaz vstupu na hřiště, zůstávají v prostorách vymezených pro 
diváky. 

4. Zápisy o utkání se vypracovávají a zadávají do systému IS – odpovídá 
pořadatel turnaje. Zápis v IS může být vyplněn po skončení utkání. 

5. V případě hrubého nedovoleného zákroku či nesportovního chování má 
právo rozhodčí hráče dočasně vyloučit na dobu 5minut. Daný tým hráče 
vystřídá jiným hráčem a hraje ve stejném počtu. Toto právo může 
rozhodčí použít u daného hráče opakovaně.  
 
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:  2x35 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. 
 
Pravidlo I:  Hrací plocha 
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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. 



 63

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 Čl. 7 – Působení hráčů ve věkových kategoriích 
 Věkové kategorie – SŘ mládeže a žen FAČR – hlava I, § 2 : 

Kategorie mládeže  
- mladší přípravka  
- starší přípravka   
- mladší žáci 
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Účastníci soutěží KFS Vysočina 
 

              
 

KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ VYSOČINA 
Evžena Rošického 6, Jihlava   586 04 

e-mail: kfs.vysocina@seznam.cz 
www.fotbal.cz 

 
AGADOS - Krajský přebor mužů 

 

los.č. název družstva hrací den poznámky 

1. POLNÁ Slavoj „A“ NE – ÚZM  

2. KAMENICE nad Lipou SO – ÚZM  

3. NOVÁ VES NE – ÚZM  

4. NÁMĚŠŤ n. O.-Vícenice SO – ÚZM  

5. PELHŘIMOV „A“ SO – ÚZM  

6. DUKOVANY NE – ÚZM  

7. RAPOTICE SO – ÚZM  

8. VRCHOVINA „B“ Hlásí  

9. CHOTĚBOŘ „A“ NE – ÚZM  

10. OKŘÍŠKY SO – ÚZM  

11. POLNÁ Sapeli NE – 10:30 Hřiště Stáj 

12. LEDEČ nad Sázavou NE – ÚZM  

13. VELKÉ MEZIŘÍČÍ „B“ Hlásí  

14. ŽIROVNICE SO – ÚZM  
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KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ VYSOČINA 
Evžena Rošického 6, Jihlava   586 04 

e-mail: kfs.vysocina@seznam.cz 
www.fotbal.cz 

 
REALITY 11 - I. A třída, skupina „A“ - muži 

 
 

los.č. název družstva hrací den poznámky 

1. HAVLÍČKŮV BROD „B“ den hlásí-10:00  

2. TELČ NE - ÚZM  

3. SVĚTLÁ nad Sázavou „A“ NE – ÚZM  

4. TŘEŠŤ NE – ÚZM  

5. PACOV NE – 15:00  

6. MÍROVKA SO – ÚZM  

7. ŠTOKY SO – ÚZM  

8. POHLED NE – ÚZM  

9. ROZSOCHATEC SO – ÚZM  

10. HUMPOLEC „B“ NE – ÚZM  

11. LÍPA NE – ÚZM  

12. NOVÝ RYCHNOV SO – ÚZM  

13. KOSTELEC SO – ÚZM  

14. KOŠETICE SO - ÚZM  

 



 66

              
  

KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ VYSOČINA 
Evžena Rošického 6, Jihlava 586 04 

e-mail: kfs.vysocina@seznam.cz 
www.fotbal.cz 

 
AGADOS - I. A třída, skupina „B“ - muži 

 
 

los.č. název družstva hrací den poznámky 

1. HERÁLEC NE - ÚZM  

2. ŽELETAVA SO – ÚZM  

3. TŘEBÍČ FŠ Hlásí  

4. JEMNICKO SO – ÚZM  

5. MĚŘÍN NE – ÚZM  

6. NEDVĚDICE NE – ÚZM  

7. KOUTY NE – ÚZM  

8. VELKÁ BÍTEŠ „B“ Hlásí  

9. ŽĎÁR nad Sázavou „B“ Hlásí  

10. TŘEBÍČ HFK SO – ÚZM  

11. BUDIŠOV-Nárameč NE - ÚZM  

12. ŠEBKOVICE NE - ÚZM  

13. VELKÝ BERANOV SO – ÚZM  

14. BEDŘICHOV „A“ Hlásí  
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KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ VYSOČINA 
Evžena Rošického 6, Jihlava 586 04 

e-mail: kfs.vysocina@seznam.cz 
www.fotbal.cz 

 
darujdesatek.cz - I. B třída, skupina „A“ - muži 

 
 

los.č. název družstva hrací den poznámky 

1. DOBRONÍN SO – 14:30  

2. CHOTĚBOŘ „B“ SO – ÚZM  

3. SVĚTLÁ nad Sázavou „B“ SO – ÚZM  

4. HAVLÍČKOVÁ BOROVÁ NE – ÚZM  

5. BATELOV SO – ÚZM  

6. PŘIBYSLAV NE – ÚZM  

7. ANTONÍNŮV DŮL NE – čas hlásí  

8. LEŠTINA NE – ÚZM  

9. JAMNÉ NE – 10:30  

10. ČESKÁ BĚLÁ SO – ÚZM  

11. ŽDÍREC nad Doubravou „B“ Hlásí  

12. PELHŘIMOV „B“ Hlásí  

13. LUČICE SO – ÚZM  

14. TIS SO – ÚZM  
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KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ VYSOČINA 
Evžena Rošického 6, Jihlava   586 04 

e-mail: kfs.vysocina@seznam.cz 
www.fotbal.cz 

 
CONSTRUCT - I. B třída, skupina „B“ - muži 

 

los.č. název družstva hrací den poznámky 

1. BOHDALOV NE – ÚZM  

2. LUKA NAD JIHLAVOU NE – ÚZM  

3. HAMRY NAD SÁZAVOU SO – ÚZM  

4. RADEŠÍNSKÁ SVRATKA NE – ÚZM  

5. STAŘEČ NE – ÚZM  

6. KŘIŽANOV NE – ÚZM  

7. BEDŘICHOV „B“ Hlásí Hřiště Na Točně 

8. POLNÁ Slavoj „B“ SO – ÚZM  

9. BORY NE – ÚZM  

10. POČÍTKY NE – ÚZM  

11. STONAŘOV NE – 15:00  

12. MORAVSKÉ BUDĚJOVICE SO – ÚZM  

13. RUDÍKOV Hlásí  

14. PŘIBYSLAVICE NE – ÚZM  

 
POZNÁMKA: ÚZM – úřední začátek mužů 
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KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ VYSOČINA 
Evžena Rošického 6, Jihlava   586 04 

e-mail: kfs.vysocina@seznam.cz 
www.fotbal.cz 

   

AGADOS - Krajský přebor dorostu 
 

los.č. název družstva hrací den poznámky 

1. LIPNÍK/Valeč Hlásí  

2. TELČ NE – ÚZD  

3. SVĚTLÁ nad Sázavou NE – ÚZD  

4. KAMENICE nad Lipou SO – 10:00  

5. BYSTŘICE nad Pernštejnem Hlásí  

6. VELKÉ MEZIŘÍČÍ NE – 10:15  

7. TŘEBÍČ HFK NE – 10:00  

8. VRCHOVINA Hlásí  

9. VELKÁ BÍTEŠ NE – 10:30  

10. OKŘÍŠKY/Stařeč SO – 10:15  

11. ŽDÍREC nad Doubravou Hlásí  

12. RADEŠÍNSKÁ SVRATKA Hlásí  

13. NEDVĚDICE SO – ÚZM  

14. BEDŘICHOV „A“ Hlásí  

 
POZNÁMKA:  ÚZM – úřední začátek mužů 
                        ÚZD -  úřední začátek dorostu (3 hod. před ÚZM) 
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KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ VYSOČINA 
Evžena Rošického 6, Jihlava 586 04 

e-mail: kfs.vysocina@seznam.cz 
www.fotbal.cz 

 
REALITY 11 - I. třída dorostu, sk. „A“ 

 

los.č. název družstva hrací den poznámky 

1. GOLČŮV Jeníkov/Třemošnice SO – 13:30  

2. HABRY SO – 10:00  

3. Volný los   

4. PACOV NE – 9:00  

5. MÍROVKA/Pohled SO – 10:00  

6. ŠTOKY NE – 10:00  

7. CHOTĚBOŘ „B“ NE – ÚZD  

8. BEDŘICHOV „B“ Hlásí  

9. TŘEŠŤ SO – 10:00  

10. LEDEČ nad Sázavou SO – 10:00  

11. PŘIBYSLAV/Keřkov SO – ÚZM  

12. RANTÍŘOV SO - ÚZD  

 
POZNÁMKA:  ÚZM – úřední začátek mužů 
                        ÚZD -  úřední začátek dorostu (3 hod. před ÚZM) 
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KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ VYSOČINA 
Evžena Rošického 6, Jihlava 586 04 

e-mail: kfs.vysocina@seznam.cz 
www.fotbal.cz 

 
AGADOS - I. třída dorostu, sk. „B“ 

 

los.č. název družstva hrací den poznámky 

1. LUKA nad Jihlavou/Puklice NE – 3 ½ před ÚZM  

2. Volný los   

3. BRTNICE/Stonařov SO – 15:00 Hřiště Stonařov 

4. MĚŘÍN NE – ÚZD  

5. KŘIŽANOV NE – ÚZD  

6. POLNÁ Slavoj SO - ÚZD  

7. 
ROKYTNICE nad 
Rokytnou/Želetava 

SO – ÚZM  

8. JIMRAMOV/Vír SO – ÚZD  

9. PŘEDÍN NE – 10:00  

10. ROZSOCHY/Rožná SO – ÚZM  

11. VELKÝ BERANOV  Hlásí   

12. RADOSTÍN nad Oslavou SO - ÚZD  

 
 
POZNÁMKA:  ÚZM – úřední začátek mužů 
                        ÚZD -  úřední začátek dorostu (3 hod. před ÚZM) 
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KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ VYSOČINA 
Evžena Rošického 6, Jihlava 586 04 

e-mail: kfs.vysocina@seznam.cz 
www.fotbal.cz 

 
REALITY 11 - Krajský přebor žáků 

(starší + mladší) 
 

los.č. název družstva 
hrací den 

starší + mladší 
poznámky 

1. POLNÁ Slavoj SO-9:00 st., 11:00 ml.  

2. HUMPOLEC NE-9:00 st., 11:00 ml.  

3. OKŘÍŠKY/Stařeč SO-9:00 ml., 10:45 st. Hřiště Stařeč 

4. PELHŘIMOV Hlásí  

5. VELKÉ MEZIŘÍČÍ SO-9:00 ml., 10:45 st.  

6. VELKÁ BÍTEŠ SO-9:00 ml., 10:45 st.   

7. CHOTĚBOŘ SO-9:00 ml., 10:45 st.   

8. SVĚTLÁ nad Sázavou SO-9:00 st., 11:00 ml.  

9. NEDVĚDICE SO-9:30 st., 11:30 ml.  

10. BYSTŘICE nad Pernštejnem SO-10:00 st., 12:00 ml.  

11. BEDŘICHOV „A“ Hlásí  

12. VRCHOVINA Hlásí  

 
POZNÁMKA:   
 
ÚZD -  úřední začátek dorostu (3 hod. před ÚZM) 
ÚZM – úřední začátek mužů 
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KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ VYSOČINA 

Evžena Rošického 6, Jihlava 586 04 
e-mail: kfs.vysocina@seznam.cz 

www.fotbal.cz 
 

CONSTRUCT - I. třída žáků 
(starší + mladší) 

los.č. název družstva 
hrací den 

starší + mladší 
poznámky 

1. ŠTOKY/Lípa SO-9:00 ml., 11:00 st.  

2. 
ŽELETAVA/Rokytnice 
nad Rokytnou 

SO-9:00 ml., 10:45 st.  

3. ŽDÍREC nad Doubravou SO-9:00 ml., 10:45 st.  

4. ŽIROVNICE Hlásí  

5. BEDŘICHOV „B“ Hlásí Hřiště Na Točně 

6. RANTÍŘOV NE-9:00 st., 11:00 ml.  

7. TELČ SO-9:00 st., 11:00 ml.  

8. LIPNÍK/Valeč SO-10:00 st., 12:00 ml.  

9. KAMENICE nad Lipou SO-9:00 st., 11:00 ml.  

10. TŘEŠŤ NE-9:00 st., 11:00 ml.  

11. Volný los   

12. RAPOTICE/Březník SO-10:00 st., 12:00 ml.  
POZNÁMKA:  ÚZM – úřední začátek mužů 
                         ÚZD – úřední začátek dorostu             
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KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ VYSOČINA 
Evžena Rošického 6, Jihlava 586 04 

e-mail: kfs.vysocina@seznam.cz 
www.fotbal.cz 

 
AGADOS - Krajský přebor přípravek  

 
(starší + mladší) 

 

poř.č. název družstva hrací den poznámky 

 Bedřichov   

 Bystřice nad Pernštejnem   

 Doubravník/Nedvědice   

 Havlíčkův Brod   

 Humpolec   

 Chotěboř   

 Kamenice nad Lipou   

 Pelhřimov   

 Polná Slavoj   

 Třebíč FŠ   

 Třešť   

 Velká Bíteš   

 Velké Meziříčí   

 Vrchovina   

 Vysočina Jihlava FKM   

 Žďár nad Sázavou   
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