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Použité zkratky
SŘ

soutěžní řád

RMS

rozpis mistrovských soutěží

SKFS

Středočeský krajský fotbalový svaz

OFS

Okresní fotbalový svaz

VV

výkonný výbor

RK

revizní komise

STK

sportovně technická komise

DK

disciplinární komise

KM

komise mládeže

KR

komise rozhodčích

TMK

trenérsko-metodická komise

RP

registrační průkaz

ČK

členský klub

R

rozhodčí

AR

asistent rozhodčího

D

delegát

SR

soutěžní ročník

OR

oddílový rozhodčí

OPR

oddílový pomezní rozhodčí

PF

pravidla fotbalu

IS

informační systém

FAČR

Fotbalová asociace České republiky

VV FAČR

Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky

IT

informační technika

ORK

odvolací a revizní komise

ID

identifikační číslo člena FAČR

ZoU

zápis o utkání

NZoU

náhradní zápis o utkání

OÚ

obsazovací úsek komise rozhodčích

ŘRD

řád rozhodčích a delegátů
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FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ
FOTBALOVÝ SVAZ PŘÍBRAM IČO: 22880167
Gen. R. Tesaříka 162
261 01 Příbram I
web: www.fotbal.cz
KM OFS:www.mladezofspb.cz

Předseda OFS:

Ing. Havel Martin

736 530 287; 602 341 831
havel@h-pc.cz

místopředseda
předseda DK:
Bílek Miroslav
721 639 845
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------sekretariát OFS:
sekretář
Hadraba Jan
737 336 665
ofspribram@fotbal.cz
účetní:

Handlová Jana

602 376 087
jana.handlova@seznam.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------předseda STK:
Josef Kuba
( v zastoupení Jan Hadraba) 737 336 665
ofspribram@fotbal.cz

předseda KR:

Škvára Eduard

606 277 408
e.skvara@gmail.com

předseda EK:

Mgr. Chán Pavel

739 306 237
peechan@seznam.cz

předseda KM:

Lhota Lubomír

602 193 851
lhota@diamo.cz

členové VV:

Kyselý Petr

605 129 004
petr.kysely@email.cz

Nepivoda Miloš

608 660 220
m.nepivoda@centrum.cz

Mgr. Glogar Petr

724 708 740
petrglogar@seznam.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------předseda TMK:

Barák Antonín

606 147 014

předseda IaPÚ:

Kobík Josef

723 089 443

OÚ KR:

Eduard Škvára

606 277 408

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------předseda RK:

Nepivoda Jiří

605 155 383
j.nepivoda@tiscali.cz

Soukup Miloslav

702 420 577

Borovička Jiří

737 988 488
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FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Diskařská 100 - 160 07 Praha 6 - Břevnov
Sekretariát FAČR

tel.: 233 029 111 fax:
233 353 107 web:
www.fotbal.cz
e-mail: cmfs@fotbal.cz

Sekretariát předsedy
Miroslav Pelta

tel.: 233 029 107

Generální sekretář
Mgr. Rudolf Řepka

tel.: 233 029 147

Ředitel Oddělení TOP soutěží
Tomáš Bárta

tel.: 233 029 264

Ředitel Oddělení legislativně právního
JUDr. Jan Pauly

tel.: 233 029 247

Ředitel Finančního oddělení
Ing. Libor Kabelka

tel.: 233 029 125

Ředitel KFŢ
Zdeněk Muţík

tel.: 233 029 145

Ředitel Oddělení komunikace a IT
Ondřej Lípa

tel.: 233 029 114

Ředitel neprofesionálního a mládežnického fotbalu
Mgr. Otakar Mestek

tel.: 233 029 258

Vedoucí úseku registrace
Hana Hadrbolcová

Mezinárodní přestupy
Matěj Čmejla

tel.: 233 029 122
fax: 233 029 222

tel.: 233 029 105
fax.: 233 029 251

Řídící komise FAČR pro Čechy
Diskařská 100, P.O. BOX 11 160 17 Praha 6 - Břevnov
Sekretariát
Jiří Hořejší

tel.: 233 029 142
e-mail: horejsi@fotbal.cz

Jaroslav Švecová

tel.: 233 029 138
e-mail: svecova@fotbal.cz
fax: 233 029 128

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------
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STŘEDOČESKÝ KRA JSK Ý FOTB ALOVÝ SVAZ Zátopkova
100/2 P.O. BOX 40
160 17 Praha 6 – Břevnov email: info@skfs.cz web:
skfs.cz
č.ú. 175194679/0300
Předseda
Liba Miroslav

Sekretář
Tasch Zdeněk Mgr.

Administrativní pracovnice
Žáková Dagmar

Profesionální trenér mládeže
Kormaník Milan

Předseda STK
Kraus Jaroslav
Předseda DK
Havel Martin Ing.

Předseda komise rozhodčích a delegátů
Mareš Pavel Mgr.
Předseda ORK
Pařík Ivo JUDr.

Komise pro spolupráci OFS (KSO)
Ploch Robert PhDr.

MT: 724 112 651
e-mail: tasch@skfs.cz

MT: 724 200 667
e-mail: zakova@skfs.cz

MT: 724 112 661
e-mail: komarnik@skfs.cz
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Soutěže Okresního fotbalového svazu

Číslo soutěže

Počet družstev

Název soutěže

A1A

14

Okresní přebor

A2A

14

Okresní soutěž III. třídy skupina A

A2B

14

Okresní soutěž III. třídy skupina B

A3A

9

Okresní soutěž IV. třídy skupina A

A3B

9

Okresní soutěž IV. třídy skupina B

C1A

7

Okresní přebor dorostu

E1A

13

Okresní přebor starších žáků

13

Okresní přebor mladších žáků

G

21

Okresní přebor starších přípravek

H

19

Okresní přebor mladších přípravek

CP

26

Okresní kolo poháru

F1A

7
I.

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Článek 1 – Působnost
Dle Soutěžního řádu Fotbalové asociace České republiky a tohoto RMS se organizují okresní soutěže fotbalu na
okresu Příbram.
Článek 2 -Řízení soutěží
Soutěže řídí VV OFS Příbram prostřednictvím svých komisí.
Mistrovské soutěže se řídí pravidly fotbalu platných od 1. 7. 2016 a jejich doplňky, vydanými řády a předpisy FAČR
platnými od 9. 7. 2016 a jejich doplňky, a rozpisem mistrovských soutěží (dále jen RMS).
Článek 3 – Náležitosti klubů
Podmínky pro zařazení klubů do soutěží jsou stanoveny §16 SŘ platným od 9. 7. 2016.
Článek 4 – Náležitosti hráčů
SŘ §29, §34, §36, §37, §38, §58
1. Hráč, který k utkání nastupuje, musí být osoba, která je v souladu se Stanovami registrovaná jako člen FAČR se
zvláštními právy a povinnostmi hráče.
2. Kontrolu totožnosti hráčů a náhradníků družstev uvedených v zápisu o utkání je možné na žádost vedoucího
družstva provést hromadně nejdříve 15 minut před úředně stanoveným začátkem utkání a nejpozději do zahájení
druhého poločasu utkání. Do schválení zápisu o utkání oběma vedoucími družstev po ukončení utkání je možno
provést kontrolu pouze těch hráčů, kteří nastoupili v druhém poločase utkání. Kontrola totožnosti se provede dle SŘ
§58.
3. Provádění kontroly totožnosti řídí rozhodčí, kterému je vedoucí kontrolovaného družstva povinen předat Listinu
hráčů. Kontroly totožnosti jsou povinni se zúčastnit všichni hráči kontrolovaného družstva, vedoucí kontrolovaného
družstva a vedoucí soupeře. (SŘ §58/2)
4. Každý hráč je povinen zabezpečit ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci o své zdravotní způsobilosti
ke hraní fotbalu. U hráčů mladších 18-ti let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce.
V případě zdravotní způsobilosti pro hraní fotbalu je hráč povinen vlastnoručně podepsat prohlášení následujícího
znění: „Prohlašuji na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat fyzickou
zátěž fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví“. Za hráče mladšího osmnácti let podepíše
takové prohlášení jeho zákonný zástupce. Prohlášení musí být opatřeno datem a nesmí být starší než 1 rok.
Kluby jsou povinny mít k dispozici prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu prohlášení provádějí řídící orgány
soutěží, které v případě nedostatků (prohlášení s prošlou lhůtou, chybějící prohlášení hráčů) jsou oprávněny
postihnout klub pořádkovou pokutou.
5. Hráč nebo jeho zákonný zástupce či opatrovník odpovídá za škodu způsobenou výstrojí, která není označena jako
Základní výstroj Pravidly fotbalu.
O přípustnosti nestandardní výstroje rozhoduje rozhodčí utkání.

Článek 5 – Náležitosti družstev
SŘ§10, Příloha č. 2 SŘ §8
Termín předložení
Termín předložení
Termín předložení
Termín předložení

pro soupisek podzim 2016
seznamu podzim 2016
hlášenek pro podzim 2016
hlášenek starších a mladších přípravek pro podzim 2016

do
do
do
do

14. 08. 2016
20. 08. 2016
14. 08. 2016
18. 08. 2016

1. Soupisku družstva je oprávněn vyplnit pouze administrátor členského klubu na předepsané m formuláři v
elektronickém informačním systému. Na soupisce družstva je povinen uvést nejméně 11 hráčů, kteří spadají do
příslušné věkové kategorie soutěže.
2. Soupiska družstva se vyhotovuje vždy k jednotlivé části soutěžního ročníku, a to vždy nejpozději 7 dní, před
zahájením jednotlivé části soutěže.
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3. 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 STK provádět změny v soupisce družstva pouze v případě, že dojde k přestupu či hostování hráče ze
soupisky družstva nebo k doloženému dlouhodobému zranění hráče ze soupisky družstva.
4. Ze soupisek družstev členského klubu vyšší soutěže jsou oprávněni startovat v jednom soutěžním utkání nižší
soutěže pouze dva hráči.
5. Hráč uvedený na soupisce musí v daném soutěžním období (podzim, jaro) odehrát celkem 270 minut, týká se i
dorostu. U žáků musí odehrát 210 minut.
6. Členský klub, který má více družstev zařazeno v různých skupinách stejné soutěže, je v takovém případě povinen
vyhotovit seznam všech hráčů každého družstva startujícího v různých skupinách stejné soutěže, který zašle STK
nejpozději 7 dní před zahájením jednotlivé části soutěže. Hráči uvedeni na seznamu hráčů jednoho družstva nejsou
oprávněni startovat v jiném družstvu stejné soutěže.
Toto ustanovení se nevztahuje na věkovou kategorii přípravek.
7. Hlášenka může být vystavena jen v rámci víkendu. Pokud chce mužstvo hrát utkání ve všední den, musí být vždy
souhlas soupeře. Dohoda musí být schválená STK.
8. V případě neodevzdání hlášenky hraje mužstvo v úřední den a v úřední čas.
Za porušení ustanovení některého z odstavců článku 5 je STK povinna navrhovat uložení disciplinárního trestu
včetně pořádkové pokuty podle §7 SŘ

Článek 6 – Organizátor utkání
SŘ §39, §45, §46
1. Organizátorem utkání je členský klub, který je v zápise o utkání uveden na prvním místě
2. Organizátor utkání je povinen sehrát utkání na hřišti, jež v přihlášce do soutěže označil jako hřiště vlastní,
nestanoví-li STK jinak
3. Organizátor je povinen:
a) připravit vybavení k utkání a vyznačit hrací plochu dle Pravidel fotbalu;
b) poskytnout za účelem vyplnění zápisu o utkání nejpozději 60 minut před plánovaným začátkem soutěžního
utkání výpočetní techniku s připojením k internetu v kabině rozhodčích;
c) mít k dispozici formulář zápisu o utkání, píšťalku, červenou a žlutou kartu, hodinky, minci na losování a praporky
pro asistenty rozhodčích;
d) zajistit pro soupeře a rozhodčí nejpozději 60 minut před plánovaným začátkem soutěžního utkání dostatečně
velké, uzamykatelné, v chladných dnech vytápěné šatny a umožnit jim řádně se umýt;
e) vyhradit pro delegáta utkání, případně další delegované osoby místo, z něhož budou mít dobrý rozhled na
hrací plochu a celý prostor hřiště;
f) zajistit zdravotní službu s potřebným vybavením pro první pomoc. Za poskytnutí první pomoci v době utkání
odpovídá osoba, jejíž jméno, příjmení a ID se uvádí v zápise o utkání. Zdravotní služba je povinna poskytnou první
pomoc jak divákům, tak příslušníkům obou družstev, nemají-li vlastního lékaře či zdravotníka;
g) prostřednictvím rozhlasu vyzývat k pořádku a klidu v hledišti;
h) poskytnout vhodné občerstvení delegovaným osobám v poločase utkání;
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i) zajistit přítomnost člena pořadatelské služby před kabinou rozhodčích;
j) poskytnout místo k parkování dopravních prostředků delegovaných osob;
k) zajistit bezpečné uložení osobních věcí příslušníků družstev a delegovaných osob v šatnách a v případě
žádosti zabezpečit úschovu peněz a cenností příslušníků družstev a delegovaných osob;
l) umožnit pořízení audio-video záznamu nebo obdobnému záznamu utkání řídícímu orgánu soutěže a
hostujícímu družstvu pro vlastní nekomerční účely;
m) zajistit vhodné osoby pro výkon funkce rozhodčích v případě, že rozhodčí nejsou delegováni nebo pokud se
nedostaví;
n) zajistit pořadatelskou službu v potřebném počtu a kvalitě podle rozpisu soutěží a to tak, aby pořadatelská
služba vykonávala své povinnosti od okamžiku počátku soustřeďování diváků až do doby jejich odchodu ze
stadionu.

4. Pořádkové povinnosti organizátora utkání.
Organizátor utkání se zavazuje:
a) neumožnit přístup do prostoru stadionu osobám podnapilým, ozbrojeným či osobám vznášejícím
předměty, kterými by mohly ohrozit život nebo zdraví ostatních účastníků utkání;
b) zabezpečit zákaz vstupu do ohraničeného prostoru hřiště ( u neohraničených hřišť se za prostor hřiště
považuje vzdálenost dvou metrů od pomezních čar a čtyř metrů od brankových čar ) všem osobám vyjma;
- rozhodčí a příslušníků družstva
- členů pořadatelské služby
- příslušníků policie či pořádkových služeb
- podavačů míčů, resp. dalších osob oprávněných ke vstupu na základě řádu pořadatelské služby, či jiných předpisů
- fotoreportérů, rozhlasových, televizních a filmových pracovníků na základě povolení organizátora utkání
c) umožnit vstup na hrací plochu v průběhu utkání jen hráčům a rozhodčím, další osoby mohou vstoupit na hrací
plochu jen se souhlasem rozhodčího;
d) organizátor utkání odpovídá za to, že na hřiště nebudou vhazovány žádné předměty a že v hledišti nebude
docházet k výtržnostem, rvačkám či verbálním projevům hanobícím příslušnost k rase, národu, etniku či k jiným
projevům porušování občanského soužití.
Článek 7 – Pořadatelská služba
SŘ §40, §41, §42
1. Hlavní pořadatelem je fyzická osoba, člen FAČR, která je spolu s organizátorem utkání odpovědná za splnění
technických a pořádkových povinností organizátora utkání.
2. Hlavní pořadatel je oblečen do červené reflexní vesty s nápisem „Hlavní pořadatel“ a je uveden v zápise o utkání
jménem, příjmením a ID číslem.
3. Je zakázáno, aby hlavní pořadatel vykonával současně funkci rozhodčího utkání, delegáta utkání nebo příslušníka
družstva.
4. Pořadatelská služba je složena z fyzických osob starších 18 let, které jsou poučeni o svých právech a povinnostech
hlavním pořadatelem.
5. Počet členů pořadatelského sboru se stanovuje
takto:
Okresní přebor
5 pořadatelů
III. a IV. třídy
3 pořadatelé
Soutěže mládeže
2 pořadatelé
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6. Pořadatelé musí být označeni výrazným a nezaměnitelným způsobem. Hlavní pořadatel červenou reflexní vestou
s nápisem „Hlavní pořadatel“, ostatní pořadatelé zelenou reflexní vestou s nápisem „Pořadatel“.
7. Za neplnění nebo porušení povinností nebo porušení povinnosti pořadatelské služby odpovídá organizátor utkání
a hlavní pořadatel.
Článek 8 – Zápis o utkání
SŘ §9
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, popř. náhradní ZoU.
2. Zápis o utkání se pořizuje ve specializované aplikaci elektronického informačního systému pro zpracování
elektronického zápisu o utkání FAČR.
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 - Náhradní zápis o utkání - ručně a do elektronického informačního systému
bude dodatečně převeden organizátorem utkání a to nejpozději do 12:00 hodin následující dne po utkání. Organizátor
utkání odpovídá za doručení písemného zápisu o utkání řídícímu orgánu soutěže, nejpozději však do 48 hodin po
skončení utkání.
5. Nezpracuje-li klub zápis o utkání v elektronickém informačním systému bez závažného důvodu, bude řídícím
orgánem soutěže potrestán uložením pořádkové pokuty.
Článek 9 – místa utkání
SŘ §8
1. Utkání všech soutěží se hrají pouze na hřištích schválených STK. Jakékoli změny na hrací ploše a na hřišti
vůbec, musí být hlášeny STK a ta musí hřiště znova schválit. Hrací plocha musí odpovídat pravidlům fotbalu.
2. Nově zbudované hřiště s umělým trávníkem třetí a čtvrté generace, na než, klub obdrží písemné atestační
osvědčení od FAČR muže být používáno ke všem soutěžním utkáním mládeže a dospělých i bez výslovného
souhlasu řídícího orgánu. Na hřišti s tímto povrchem však v žádném případě nelze používat sportovní obuv
s vyměnitelnými kolíky.
3. Utkání soutěží řízených STK OFS Příbram se hrají na hřištích s travnatou plochou a můžou se i hrát na UMT s
atestačním osvědčením FAČR / uvedeno v rozlosování anebo dohodou oddílů před zápasem/. Výjimečně lze hrát na
ploše s jiným povrchem:
a) v období od 1. 11. do 31. 3. lze použít náhradní hrací plochu s méně kvalitním povrchem. Zneužitím této
možnosti se pořadatel utkání vystavuje finančnímu postihu STK;
b) rozhodčí neuzná travnatou plochu za způsobilou pro utkání;
c) je důvodná obava, že předzápas poškodí travnatou plochu natolik, že nebude způsobilá pro hlavní utkání
soutěží řízených SKFS nebo FAČR;
V případech uvedeném pod písmeny b/ a c/ rozhoduje výhradně rozhodčí utkání
4. V případě změny místa z důvodu nezpůsobilosti vlastního hřiště (rekonstrukce, zákaz startu na vlastním hřišti
apod.), je třeba oznámit STK i soupeři místo, na kterém budou utkání hrána. Toto hřiště musí být schváleno STK.
5. FK, které nemají náhradní hrací plochu, mají možnost si ji na uvedené období zajistit i mimo místo působení.
Místo konání schvaluje STK.
6. Náležitosti hřiště pro soutěže FAČR OFS Příbram:
a) travnatá plocha nebo UMT (viz odst. 2 a odst. 7 tohoto článku);
b) kryté hráčské lavice pro hráče a realizační tým s vyznačením technické zóny v souladu s Pravidly fotbalu I. – 9, c/
ohrazení hrací plochy v souladu s Pravidly fotbalu I. – 7;
d) prostor, kterým rozhodčí a hráči procházejí z kabin na hrací plochu, musí být zabezpečen proti vniknutí diváků
Pravidla fotbalu I. – 8.
7. V případě, že má oddíl k dispozici v areálu stadionu více hracích ploch, nahlásí oddíl hrací plochu, na které bude
určité družstvo hrát svoji soutěž. Pouze v případě nezpůsobilosti hlavní hrací plochy /podle posouzení rozhodčího
utkání/ se může hrát na vedlejší za předpokladu, že je způsobilá.
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Článek 10 – termíny a začátky utkání
SŘ §8, §13
1. Termínová listina se vydává samostatně pro podzimní část a samostatně pro jarní část v návaznosti na termínové
listiny vyšších tříd soutěží.
Hrací dny:
dospělí
neděle úřední začátek
dorost
neděle 10:15 hod.
mladší a starší žáci
2 hodiny a 15 minut před úředním začátkem dospělých
mladší a starší přípravka
neděle 10:00 hod.
Dorostenecké předzápasy začínají 2 hodiny a 30 minut před hlavním utkáním.
2. Termínová listina soutěže je seznam termínů utkání soutěže schválených řídícím orgánem soutěže. Termíny
utkání jsou závazné pro všechna družstva příslušné soutěže.
3. Družstva jsou oprávněna po vzájemné dohodě a souhlasu STK 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 STK dle
předchozí věty musí být proveden vždy prostřednictvím elektronického informačního systému nejpozději do 10 dnů
před stanoveným termínem utkání. Organizátor utkání je oprávněn navrhnout bez souhlasu soupeře STK, že
konkrétně vymezená soutěžní utkání odehraje v jiném termínu, než byl stanoven pro soutěžní ročník, a to pro
podzimní část soutěže nejpozději do 14. 08. 2016 a pro jarní část soutěže do 29. 02. 2017.
4. Termíny utkání schvaluje řídící orgán soutěže. Družstva mohou sehrát svá utkání mimo stanovený termín, jestliže
jejich dohodu schválí STK. Nejde-li o přesun ve dnech pracovního klidu (sobota, neděle, svátek) musí být utkání
předehráno.
5. STK OFS Příbram projedná pouze žádost na příslušném formuláři v prostředí
IS FAČR:
a) s uvedením důvodu;
b) s oboustranným souhlasem oddílů;
c)předloženou 21 dnů před stanoveným termínem;
d) souhlas statutárních zástupců oddílů musí být uvedeno datum, kdy dohodu potvrdili.
Nebude-li mít dohoda předepsané náležitosti, nebude projednána. STK výsledek projednání žádané změny
v termínové listině uveřejní v zápise STK.
6. U přípravek se změny termínu utkání provádí v prostředí informačního systému FAČR.
7. STK může vyhovět i žádosti o změnu při nedodržení předepsané lhůty 21 dnů před úředním termínem.
8. V mimořádných a zvlášť odůvodněných případech může STK povolit sehrání utkání i v jiném termínu, než je
stanoveno v bodě 4. tohoto článku.
9. STK má právo v odůvodněných případech provádět změny termínů utkání v termínové listině
bez souhlasu členských klubů. STK si tak vyhrazuje konečné potvrzení termínu.
10 Všechna utkání podzimní části mistrovských soutěží musí sehraná do 31. 12. 2016. Žádné utkání nebude
překládáno do jarních termínů a to z důvodu, že v okrese jsou plochy s umělým povrchem, které v případě
nutnosti mohou družstva využít. Náklady nese pořádající oddíl. V případě neodehraní utkání podzimní
části, bude utkání kontumováno ve prospěch hostujícího družstva.
11. Všechna utkání jarní části mistrovských soutěží musí být sehraná do posledního termínu, který uvádí jarní
termínová listina. Výjimku může schválit STK OFS Příbram, ale s termínem nejpozději do 30. 06. 2017.
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Článek 11 – Čekací doba
SŘ §49
1. Čekací doba pro obě družstva a rozhodčího je 20 minut po úředně stanoveném začátku utkání a je možné ji čerpat
pouze z důvodů zvláštního zřetele hodných. Čekací dobu není možné čerpat z důvodů stojících na straně asistentů
rozhodčího nebo čtvrtého rozhodčího utkání.
2. K posouzení, zda byla dodržena čekací doba, je příslušný rozhodčí.
3. STK je oprávněn stanovit zákaz čerpání čekací doby, a to v soutěžních utkáních, které v zájmu regulérnosti
průběhu soutěže nařídí sehrát ve shodném, úředně stanoveném začátku utkání.
4. Oznámí-li hostující družstvo organizátorovi utkání v průběhu čerpání čekací doby, že se dostaví a utkání bude
možné zahájit nejpozději 40 minut po úředně stanoveném začátku utkání, prodlužuje se čekací doba o dalších
20 minut. Prodlouženou čekací dobu lze čerpat pouze z důvodů zcela nezávislých na osobě, která čekací dobu čerpá.
5. Hraje-li se utkání s použitím umělého osvětlení, je v případě poruchy na zařízení či přerušení dodávky proudu ze
sítě organizátor utkání oprávněn čerpat čekací dobu v délce 60 minut. Čerpá-li se v jednom utkání čekací doba
opakovaně, nesmí čekací doba v součtu trvat déle než 60 minut.
6. Členský klub, jehož družstvo čerpalo čekací dobu, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů,
prokázat STK důvody čerpání čekací doby.
7. Delegovaný rozhodčí, který čerpal čekací dobu, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů,
prokázat komisi rozhodčích, důvody čerpání čekací doby

8. Nedostaví-li se družstvo hostů k utkání v průběhu čekací doby, je povinno uhradit organizátoru utkání paušální
částku náhrady nákladů spojených s přípravou utkání. Výše této úhrady je stanovena paušálně a činí u dospělých
2.000,- Kč, u dorostu 1.000,- Kč, u žáků 800,- Kč a u přípravek 500,- Kč.
Článek 12 – Přerušení a předčasné ukončení utkání
SŘ §60
1. Rozhodčí je povinen, z důvodů uvedených v Pravidlech fotbalu, utkání přerušit, popřípadě ukončit.
2. O předčasném ukončeném utkání rozhodne STK takto:
a) pokud není prokázána příčinná souvislost mezi zaviněním členského klubu a předčasně ukončeným utkáním,
utkání se opakuje v novém termínu;
b) pokud bude prokázána příčinná souvislost mezi zaviněním družstva či členského klubu a předčasně ukončeným
utkáním, STK navrhne projednání věci v disciplinárním řízení.
3. Ukončí-li rozhodčí utkání předčasně zjevně bez zavinění některého z družstev členských klubů, dohodnou se
členské kluby neprodleně na novém termínu opakovaného utkání.
Článek 13 – Věkové kategorie
1. Věkové kategorie jsou uvedeny v Soutěžním řádu mládeže a žen §2, §3, §4
2. Věkové kategorie mládeže:
a/ v soutěži staršího dorostu hráči narození 1. 1. 1998 a mladší
b/ v soutěži mladšího dorostu hráči narození 1. 1. 2000 a mladší
c/ v soutěži starších žáků hráči narození 1. 1. 2002 a mladší
d/ v soutěži mladších žáků hráči narození 1. 1. 2004 a mladší
e/ v soutěžích starších přípravek: hráči narození 1. 1. 2006 a mladší
f/ v soutěžích mladších přípravek: hráči narození 1. 1. 2008 a mladší po dosažení věku 5-ti let

V mládežnických družstev jsou oprávněny startovat dívky o jeden rok starší, něž mládež zařazena do věkových
kategorií a to až do kategorie žáci starší.
Po dosažení vyšší věkové kategorie může hráč dohrát rozehraný SR ve věkové kategorii, ve které byl zařazen při
začátku SR.
3. Věkovou kategorií nad 18 let je kategorie dospělých.
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4. Hráč může být zařazen do soutěží fotbalu nejdříve v den, kdy dovrší 5 let.
5. Hráči mohou vedle jejich kategorie mládeže startovat i v utkáních bezprostředně vyšší kategorie mládeže;
start ve vyšší kategorii je povolen i v případě, že jde o start hráče nižší kategorie mládeže v soutěži, která v rámci
vyšší kategorie není dělena na mladší a starší kategorii mládeže, jakož i v případě, že jde o start mladšího
dorostence v kategorii dospělých nebo o start hráče staršího žáka v kategorii mládeže staršího dorostu.
Článek 14 – Zařazení družstva členského do soutěže
SŘ §16, §17
1. STK na základě
a) členským klubem nabytých práv k účasti v příslušné soutěži;
b) členským klubem včasně doručených přihlášek družstva členského klubu do soutěží;
c) umístění družstev členského klubu v příslušných soutěžích v předcházejícím soutěžním ročníku;
d) členským klubem splněných podmínek stanovených SŘ, přílohou č. 2 §8/1 SŘ a RMS
pro účast v soutěži;
zařadí družstva členského klubu do soutěží a příslušných skupin dle Bergerových tabulek (příloha SŘ 3 §1).
2. Přihlášku družstva členského klubu do soutěže 2017-18 je členský klub doručit na sekretariát OFS do 31. 05. 2017.
3. Losovacího aktivu jsou povinni účastnit se zástupci všech členských klubů, které podaly přihlášku družstva do
soutěží. Komise mládeže pro přihlášené družstva členských klubů starších a mladších přípravek pořádá losovací
aktiv těchto kategorií samostatně.
4. Zpětné přihlášky družstva do soutěže jsou členské kluby oprávněny podat pouze do zahájení losovacího aktiv.
Článek 15 – Práva a povinnosti členského klubu
SŘ §35
1. Členský klub je povinen
a) podat ve stanoveném termínu přihlášku družstva do příslušné
soutěže;
b) zajistit, aby družstvo členského klubu dohrálo soutěž, do které bylo přihlášeno;
c) uvolňovat hráče v mládežnických kategorií do Okresních výběrů;
d) mít trenéra s trenérskou licencí podle Řádu trenérů FAČR;.
e) mít registrovaného, alespoň jednoho administrátora členského klubu;
f) dodržovat předpisy FAČR a jejich pobočných spolků;
g) mít k dispozici prohlášení hráče o své zdravotní způsobilosti;
h) do zápisu o utkání uvést pouze hráče oprávněné startovat v utkání a ostatní příslušníky družstva oprávněné
vy\konávat funkce, v níž jsou v zápise o utkání uvedeni;
i) umožnit nastoupení k utkání pouze hráčům uvedených v zápise o utkání;
j) mít odpovídající výpočetní techniku s internetovým připojením pro )účely přístupu a administrace v elektronickém
informačním s\stému;
k) hrát domácí soutěžní utkání na hřišti, které schválilo STK.
Článek 16 – Střídání
SŘ §5
1.
2.

V utkáních Okresního přeboru a III. tříd je možné vystřídat maximálně 5 hráčů
V utkáních IV. tříd je možno opakovaně střídat neomezený počet hráčů, vždy v přerušené hře. V zápise o utkání
může družstvo napsat maximálně 18 hráčů

3.

V soutěžích kategorie starších dorostenců, jakož i v soutěžích kategorie mladších dorostenců, kde řídícím
orgánem soutěže je okresní fotbalový svaz, je počet hráčů družstva 10+1 a v průběhu soutěžního utkání je
povoleno opakované střídání; V zápise o utkání může družstvo zapsat maximálně 18 hráčů

4.

V utkání starších žáků je možno opakovaně střídat neomezený počet hráčů, vždy v přerušené hře. V zápise o
utkání může družstvo zapsat maximálně 18 hráčů.

5.

V utkáních mladších žáků a přípravek dle pravidel fotbalu malých
forem.

6. Opakované střídání se provádí vždy v přerušené hře dle PF pravidla 3 a platí zásada, že každý střídající hráč
musí mít jiné číslo než vystřídaný. Rozhodčí může nařídit, že odstupující hráč musí opustit hrací plochu nejkratším
směrem, jako při zranění. Hráči, kteří jdou na hrací plochu, musí být připraveni u lavičky pro příslušníky družstva
v prostoru technické zony a na hrací plochu mohou vstoupit až poté, co ji střídaný hráč opustí. Hráči, kteří odcházejí
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z hrací plochy, ji mohou opustit kdekoliv, tedy i na opačné straně hrací plochy, ale poté se musí co nejdříve
přesunout na lavičku do technické zony.
7. V případě výměny místa brankaře s hráčem z pole hraje každý nadále pod číslem, které je uvedené v Zápise o
utkání. Pokud není k dispozici dres pro hráče a brankaře se stejnými čísly, pod kterými do zápasu nastoupili, upraví
se číslo na dresu, ve kterých hráči pokračují, například přelepením lepenky nebo jiným způsobem. Rozhodčí je
povinen výměnu brankaře s hráčem v poli zaznamenat v Zápise o utkání.
8. Vystřídaný hráč se smí zdržovat na lavičce pro příslušníky družstva a v ohraničeném prostoru hřiště pouze, je-li
řádně ustrojen a označen způsobem, který umožňuje jeho identifikaci podle zápisu o utkání.
9. V posledních 10 minutách utkání dospělých, dorostu a starších žáků již nelze provádět
opakované střídání, lze střídat pouze standardním způsobem, nejvýše však 2 hráče.

Článek 17 – Doba hry
1. Utkání mužů a dorostu se hrají 2 x 45 minut
2. Utkání starších žáků se hrají 2 x 35 minut
3. Utkání mladších žáků se hrají 2 x 30 minut
4. Utkání starších přípravek se hrají 3 x 20 minut / v turnajích se hraje 1x 20 minut
5. Utkání mladších přípravek se hrají 3 x 16 minut / v turnajích se hraje 1x 16 minut
6. Poločasová přestávka nesmí včetně odchodu a příchodu na hrací plochu přesáhnout 15 minut. U mladších žáků
a přípravek trvání přestávek určují pravidla fotbalu malých forem.
Článek 18 – Systém soutěží
1. Mistrovské soutěže dospělých /OP, III. třída, IV. třída/ se hrají dvoukolově podzim – jaro
2. Mistrovská soutěž OP dorostu se hraje čtyřkolově podzim – jaro.
3. Mistrovská soutěž starších žáků se hraje:
a) Ve skupině A dvoukolově na soutěžních 14 kol v podzimní části a ve skupině B dvoukolově na soutěžních 10 kol
v podzimní části, vždy doma venku. Poté družstva členských klubů budou rozdělena dle umístění, z každé skupiny
první tři v pořadí a jeden nejlepší z obou skupin podle počtu bodů, Tyto družstva sehrají utkání o přeborníka okresu,
který se bude hrát v jarní části dvoukolově doma/venku, vítěz skupiny se stane okresním přeborníkem 2016-2017.
Ostatních družstva, která se umístila na dalších místech budou rozděleny do druhé skupiny, která se bude hrát
dvoukolové doma/venku.
b) STK si vyhrazuje právo změn počtu účastníku v jednotlivých skupinách dle aktuálního počtu družstev.

4. Mistrovská soutěž mladších žáků se hraje:
a)Ve skupině A dvoukolově na soutěžních 14 kol v podzimní části a ve skupině B dvoukolově na soutěžních 10 kol
v podzimní části, vždy doma venku. Poté družstva členských klubů budou rozdělena dle umístění z každé skupiny první
tři v pořadí a jeden nejlepší z obou skupin podle počtu bodů o přeborníka okresu, který se bude hrát v jarní části
dvoukolově doma/venku, vítěz skupiny se stane okresním přeborníkem 2016-2017. Ostatních družstva, která se
umístila na dalších místech, budou rozděleny do druhé skupiny, která se bude hrát dvoukolové doma/venku.
b) STK si vyhrazuje právo změn počtu účastníku v jednotlivých skupinách dle aktuálního počtu družstev.
5. Starší a mladší přípravka hraje soutěžní utkání:
a) dle "Systému soutěží pro starší a mladší přípravku pro ročník 2016 - 2017" vypracovaný KM,
b) Soutěže starších přípravek jsou rozděleny do tří skupin po sedmi družstvech. Soutěže se hrají
dvoukolově doma/venku. Družstva na prvním a druhém místě postupují do soutěže o přeborníka
okresu a s nimi nejlepší družstvo na třetím místo ze všech skupin. Družstva na ostatních místech
se rozdělí na dvě sedmi-členné skupiny.
c) Soutěže mladších přípravek jsou rozděleny do jedné skupiny po sedmi družstvech a dvou po
šesti družstvech. Soutěže se hrají dvoukolově doma/venku. Družstva na prvním a druhém místě
postupují do soutěže o přeborníka okresu a s nimi nejlepší družstvo na třetím místo ze všech
skupin. Družstva na ostatních místech se rozdělí na jednu sedmi-člennou a jednu šesti-člennou
skupinu.
d) STK si vyhrazuje právo změn počtu účastníku v jednotlivých skupinách dle aktuálního počtu družstev.
6. Okresní pohár se hraje podle systému, který je uveden v tomto RMS.
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Článek 19 – Hodnocení výsledků v soutěžích
SŘ §14
1. Za vítězství v utkání se družstvu přidělují 3 body. V případě nerozhodného výsledku obdrží každé družstvo po
jednom bodu a provedou se kopy z pokutové značky dle pravidel fotbalu, v celkovém počtu pět kopů a poté do
rozhodnutí. Vítězné družstvo si do tabulky připíše další bod, do tabulky se zapíše skóre po 90 minutách.
2. Za předpokladu, že byl členskému klubu uložen disciplinární trest kontumace utkání, budou druhému členskému
klubu účastnícímu se tohoto utkání přiděleny 3 body a aktivní brankový poměr 3:0; to neplatí, pokud družstvo v
utkání dosáhlo příznivějšího výsledku.
3. Za předpokladu, že byl členskému klubu uložen disciplinární trest kontumace utkání, nebude tomuto členskému
klubu přidělen žádný bod a bude mu započten pasivní brankový poměr 0:3, pokud družstvo v utkání dosáhlo
nepříznivějšího výsledku.
4. Za předpokladu, že byl oběma členským klubům za téže soutěžní utkání uložen disciplinárně trest kontumace
utkání, nebude žádnému členskému klubu přidělen žádný bod a oběma bude ze soutěžního utkání započten
brankový poměr 0 : 3.
5. Za předpokladu, že byl členskému klubu uložen disciplinární trest vyloučení družstva ze soutěže, anulují se
všechny dosavadní výsledky družstva členského klubu a na družstvo členského klubu se pohlíží jako by se soutěže
v soutěžním ročníku neúčastnilo.
Článek 20 – Postupy a sestupy
Postupy a sestupy z jednotlivých soutěží se řídí dle ustanovení SŘ §19, §20, §21 a počty postupujících a
sestupujících vycházejí z dále uvedeného klíče.
Dospělí:
Okresní přebor – 14 účastníků
počet družstev
14
14
14
14
14
sestup z I.B třídy
0
+1
+2
+3
+4
postup do I.B třídy
-1
-1
-1
-1
-1
postup z III. třídy
+2
+2
+2
+2
+2
sestup do III. třídy
-1
-2
-3
-4
-5
počet družstev
14
14
14
14
14

Okresní soutěž III. třídy - 28 účastníků ve dvou skupinách
počet družstev
28
28
28
28
28
sestup z OP
+1
+2
+3
+4
+5
postup
do
OP
-2
-2
-2
-2
-2
Okresní soutěž III. třídy - 28
postup
z
IV.
třídy
+3
+3
+3
+3
+3
účastníků ve dvou skupinách
početdo
družstev
sestup
IV. třídy
-2 28
-3 28
-4 28
-528
-6 28
sestup
z
OP
+1
+2
+3
+4
počet družstev
28
28
28
28
28 +5
postup do OP
-2
-2
-2
-2
-2
postup ze IV. třídy
+3
+3
+3
+3
+3
Dorost:
sestup do IV. třídy
-2
-3
-4
-5
-6
Vítěz
Okresního
třídy dorostu.
počet
družstevpřeboru staršího dorostu
28 má právo
28 postupu
28 do I. A28
28
Žáci:
D
Vítěz
o Okresního přeboru starších žáků má právo postupu do I. A třídy žáků.
r
Článek
21 – Protest, uložení pořádkové pokuty
o
SŘ §62; Procesní řád §30, §31, §32, §33, §34
s
t
1. Členský klub je oprávněn podat protest za podmínek stanoveným Procesním řádem FAČR.
:
V
2. Řízení podle Soutěžního řádu jsou řízení o:
í
a)protestu;
t
b)uložení
pořádkové pokuty;
ě
c)přezkumu
rozpisu soutěží.
z
O
k
r
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Článek 22 - Odvolání proti řízení podle Soutěžního řádu
Procesní řád §25, §37, §38, §39, §40; Procesní řád, Příloha 1- Sazebník poplatků §1, §2, §3
1. Z odvolání musí být patrné:
a)kterému orgánu je určeno;
b) kdo jej činí a kdo jej podepsal;
c)označení rozhodnutí, proti němuž
směřuje;
d)z jakých důvodů je rozhodnutí napadeno;
e) označení důkazů, které odvolatel navrhuje v odvolacím řízení provést;
f)čeho se odvolatel domáhá;
g) kdy bylo podepsáno
2. Nesplňuje-li odvolání uvedené podmínky, vyzve odvolací orgán k odstranění vad odvolání ve lhůtě pěti dnů od
doručení vyzvání. Nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, odvolací orgán odvolání zastaví.
3. Odůvodnění rozhodnutí o odvolání se vyhotovuje pouze tehdy, pokud je ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení
rozhodnutí účastníkem řízení uhrazen poplatek za odůvodnění a účastník řízení v téže lhůtě požádá o vyhotovení
odůvodnění.
4. V případě, že orgán v I. stupni řízení pravomocně zastaví, poplatek se nevyměřuje, případně již uhrazený
poplatek se vrátí zpět účastníkovi řízení.
5. Vyhoví-li odvolací orgán podanému opravnému prostředku, a to i zčásti, uhrazený poplatek se vrátí účastníkovi
řízení.
6. Poplatky za řízení o protestu:
a) za podání
soutěže mužů
a) za podání odvolání
soutěže mužů
c) za odůvodnění rozhodnutí soutěže mužů
7. Poplatky za řízení o uložení
a) I. instance
b) za podání odvolání
c) za odůvodnění rozhodnutí

pořádkové pokuty:
soutěže mužů
soutěže mužů
soutěže mužů

500,- Kč
1.000,- Kč
500,- Kč

osvobozeno
800,- Kč
500,- Kč

dorost a žáci
dorost a žáci
dorost a žáci

250,- Kč
500,- Kč
500,- Kč

dorost a žáci
dorost a žáci
dorost a žáci

osvobozeno
500,- Kč
500,- Kč

8. Vyhoví-li odvolací orgán podanému opravnému prostředku, a to i zčásti, uhrazený poplatek se vrátí účastníkovi
řízení.
Článek 23 – Odvolání proti rozhodnutí DK
DŘ §104, §105, §106, §107, §108, §109, §110, DŘ Příloha 1- Sazebník poplatků §1, §2, §3, §4
1. Odvolání proti rozhodnutí DK se podává ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
2. Z odvolání musí být patrné:
a) kterému disciplinárnímu orgánu je určeno;
b) kdo jej činí a kdo jej podepsal;
c) označení rozhodnutí, proti němuž směřuje;
d) z jakých důvodů je rozhodnutí napadeno;
e) označení důkazů, které odvolatel navrhuje v odvolacím řízení provést;
f) čeho se odvolatel domáhá;
g) kdy bylo učiněno;
h) že byl uhrazen poplatek za odvolání, pokud odvolání podává fyzická osoba.
3. Poplatníkem poplatku za projednání v I. stupni je potrestaný, to neplatí je-li potrestán hráč klubu, člen
realizačního týmu nebo funkcionář klubu za disciplinární přečin související s činností pro klub, kdy je poplatníkem
tento klub.

4. Poplatníkem poplatku za odvolání a poplatku za odůvodnění je odvolatel.
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5. Poplatky
a) za disciplinární řízení
soutěže mužů
b) odvolání
soutěže mužů
c) za odůvodnění rozhodnutí soutěže mužů

150,- Kč
1.500,- Kč
800,- Kč

dorost a žáci
dorost a žáci
dorost a žáci

100,- Kč
1.000, Kč
500,- Kč

Článek 24 – Okresní pohár
1. Okresní pohár řídí STK OFS Příbram podle platných PF, SŘ, DŘ a tohoto RMS
2. Účast je povinná pro všechny účastníky okresního přeboru. Družstva III. a IV. tříd se mohou přihlásit dobrovolně.
STK si vyhrazuje právo rozhodnout o počtů účastníků v 1.kole, aby vznikl jasný systém dalších kol.
3. Systém hry: hraje se na hřišti prvně jmenovaného ČK. Soupeři se nasazují výkonnostně a územně (domácí je
většinou ČK nižší soutěže). STK přihlédne k eventuálním žádostem ČK hrát přednostně na domácím či
soupeřově hřišti. Náklady na utkání, rozhodčí, příprava hřiště a kabin hradí domácí klub.
4. Utkání 1. až 4. kola se hrají jednokolově. Z utkání musí vzejít vítěz. Skončí-li utkání v normální hrací době
nerozhodně, rozhodnou o vítězi kopy ze značky PK dle PF Příloha A „ Postupy pro určení vítěze utkání“.
5. Finále okresního poháru se hraje dvoukolově, střídavě na hřištích finalistů, na náklady klubů.
6.Vítězem okresního poháru se stává družstvo jež z dvou finálových
utkání
a) získá větší počet bodů;
b) je-li počet bodů shodný, má lepší skóre z obou utkání – branka dosažena na hřišti soupeře se počítá 2x;.
c) jeli počet bodů a i skóre shodné, rozhodnou o vítězi kopy ze značky PK dle PF Příloha A „Postupy pro určení
vítěze utkání“.
7. Rozhodčí: Obsazení 3 rozhodčí – provádí OÚ KR OFS Příbram.
8. Protest: V rozsahu SŘ §62, PŘ .
.
9. Hlášení výsledků:
Pořádající klub, pokud nebyl zápis o utkání z jakéhokoliv důvodu vypracován v IS FAČR a v něm uveden, oznámí
výsledek utkání do 1 hodiny po jeho ukončení OFS Příbram prostřednictvím e-mailu (ofspribram@fotbal.cz)
nebo sms zprávy 737336665. Hlásí se konečný výsledek, poločas, střelci branek obou týmů, vyloučení, jména
rozhodčích, počet diváků a sestavy
10. Termíny – viz termínová listina 2016 - 2017 podzimní část a jarní část.
11. Disciplinární provinění: Projedná DK OFS za podmínek jako u mistrovské soutěže.
12. ČK, který se k utkání nedostaví, uhradí pokutu dle sazebníku. Při zaviněném nedostavení nebo při nedohraní
utkání může domácí oddíl požadovat úhradu výdajů spojených s nesehraným utkání SŘ §49/7. Výše této úhrady je
stanovena a činí paušálně 2.000,- Kč.
13. Vítěz okresního poháru obdrží 6.000,- Kč, poražený finalista 4.000,- Kč.
14. Vítěz má právo postupu do dalšího kola řízeného STK SKFS. V případě, že vítěz je zároveň postupujícím do
I. B třídy nebo odmítne účast, má právo postupu do dalšího kola finalista.
15. V utkáních Okresního poháru není povoleno opakované střídání
16. V utkáních Okresního poháru B popř. C družstva není povolen start žádného hráče se soupisky družstva z vyšší
kategorie.

II.

SOUTĚŽE ML ÁDEŽE

Článek 25 – řízení soutěží mládeže
1. Mistrovské soutěže dorostu, žáků a přípravek se řídí Soutěžním řádem mládeže FAČR a ustanoveními tohoto
RMS.
2. Mistrovské soutěže mladších žáků a přípravek se hrají podle Pravidel fotbalu pro malé formy.
3. V soutěžních utkání mládeže nemůže být vedoucí mužstva uveden zároveň jako hráč (SŘ mládeže §13).
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4. Start ve vyšší kategorii.
a) Hráči mohou hrát ve vyšší kategorii (SŘ mládeže § 4).
b)Vedoucí družstva musí mít k dispozici potvrzení o povolení hrát ve vyšší věkové kategorii podepsané zákonnými
zástupci hráče.
5.Reprezentace
a) kluby mají povinnost uvolňovat své hráče pro účely reprezentačních výběrů OFS (SŘ §35, RMS čl. 15/1c); b)
nezúčastní-li se nominovaný hráč výběru, nesmí nastoupit za mateřský ČK v nejbližším mistrovském utkání. c)
prokáže-li se, že ČK měl spekulativní úmysly, bude postupováno proti němu dle SŘ a DŘ.
Článek 26 – Sdružený start družstev
SŘ příloha číslo2 §9
1. V soutěžích OP dorostů, OP žáků starších a mladších a v OP starších a mladších přípravek je povolen sdružený
start družstev.
2. Jedná se o start hráčů nejvýše ze dvou klubů za jedno družstvo v mládežnické kategorii.
3. ČK podají žádost o povolení sdruženého startu družstev STK a vyhotoví smlouvu podepsanou statutárními
zástupci obou klubů. Přílohou této smlouvy musí být seznam hráčů sdruženého družstva.
4. Hráč, uvedený na seznamu hráčů sdruženého startu družstev není oprávněn startovat ve svém mateřském klubu
za družstva shodné kategorie. Za ostatní družstva mateřského klubu je hráč oprávněn startovat, pokud splní
ostatní podmínky dané SŘ a tímto RMS.
5. Seznam hráčů sdruženého startu družstev nesmí obsahovat hráče, kteří jsou v klubu na hostování nebo
střídavý
start.
6. Kluby jsou povinny označit v elektronickém informačním systému hráče sdruženého startu družstev dle přílohy
smlouvy o sdruženém startu družstev.
7. STK pro soutěžní ročník 2016-17 schválí smlouvy o sdruženém startu družstev do 14. 08. 2016.

III.

OPATŘENÍ K ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ

Článek 27 – upřesnění některých povinností oddílů
1. Domácí oddíl musí mít připravenou, řádně vyznačenou hrací plochu dle Pravidel kopané a SŘ.
2. Je-li přítomen delegovaný RO a z každého družstva minimálně sedm hráčů musí být dodržen úředně
stanovený čas zahájení utkání.
3. Hráči mohou mít čísla dresů od 1 do 99.
4. Každý ČK musí mít v areálu stadionu umístěnou (v místě přístupném všem) viditelnou adresu tísňových
telefonních čísel (první pomoc, hasiči a policie).
5. Domácí i hostující mužstvo je povinno zajistit označení členů realizačního týmu viditelnými jmenovkami s
označením funkce totožné se zápisem o utkání. Rozhodčí má právo neoznačeného člena realizačního týmu
vykázat z technické zóny. V technické zóně platí zákaz kouření.
6. Kapitán, vedoucí družstva i trenér zodpovídají za to, že hráč, který je v utkání vyloučen ihned opustí prostor
hřiště. Nesmí zůstat na lavičce náhradníků.
7. Domácí klub je povinen zajistit administrátorovi hostujícího družstva, rozhodčímu a delegátovi výpočetní
techniku s připojením na internet
Článek 28 – Ustanovení disciplinární komise
1. Pokud DŘ a tento RMS stanoví, odpovídají členské kluby a družstva za disciplinární provinění, jichž se dopustili
jejich členové, hráči, funkcionáři a další osoby, které pověřily vykonáváním funkcí nebo činností při soutěžích FAČR.
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2. DK OFS může uložit peněžitou pokutu nejvýše do 50.000,- Kč. (DK §20/6). Při úhradě pokuty musí být jako
plátce uveden vždy ten, jemuž byla pokuta uložena. (DŘ §20/10)
3. Muže-li hráč startovat za více družstev, nesmí po dobu výkonu disciplinárního trestu stanoveného na počet utkání
startovat za žádné družstvo.
4. Opakované napomínání hráče DK v soutěžním ročníku 2016-17 u žádné okresní soutěže nebude evidovat (DŘ
§47/4)
5. Rozhodčí nebo jiná osoba, která:
a) převezme před uplynutím čekací doby stanovené pravidly fotbalu řízení utkání, na které se delegovaný rozhodčí
nedostavil, nebo se řízení ujme svévolně, nebo
b) pokračuje v řízení utkání, které bylo rozhodčím předčasně ukončeno, nebo se ujme řízení utkání na hřišti, jehož
hrací plocha byla prohlášená za nezpůsobilou,
bude potrestán zákazem činnost až na jeden rok, popřípadě pokutou až do výše 10.000,- Kč (DŘ §51)
6. Delegovaná osoba, která se bez závažného důvodu nedostaví k utkání, dostaví se opožděně nebo se dostaví ve
stavu, který vylučuje plnění jejích povinností, bude potrestána zákazem činnost až na jeden rok popřípadě peněžitou
pokutou do výše 20.000,- Kč. (DŘ § 57)
7. Delegovaná osoba, která ve zprávě o utkání pro OFS neuvede nebo nesprávně uvede údaje, která jsou podstatné
pro řízení před STK nebo DK a podstatně tím ztíží nebo zmaří účel tohoto řízení, zejména neuvede výsledek utkání,
skutečný začátek utkání, odešle zápis o utkání se zpožděním nebo se dopustí jiného podobného pochybení bude
potrestán zákazem činnosti na jeden až dva týdny nebo peněžitou pokutou do výše 5.000,- Kč. (DŘ §58/1)
8. Delegovaná osoba, která ve zprávě o utkání pro OFS neuvede napomínaného nebo vyloučeného hráče, vykázaného
člena realizačního týmu nebo neuvede či úmyslně nesprávně uvede popis přestupku, bude potrestaná zákazem
činnosti na dva týdny až dvanáct měsíců, nebo peněžitou pokutou do výše 30.000,- Kč. (DŘ §58/2)
9. Delegovaná osoba, která:
a) úmyslně do hry připustí osobu, která nemá status hráče podle Stanov;
b) úmyslně křivě svědčí před orgány OFS;
c) úmyslně požaduje nesprávnou výši náhrad nebo se dopustí jiného závažného porušení předpisů FAČR
bude potrestána peněžitou pokutou až do výše 50.000,- Kč nebo zákazem činnosti na dva měsíce až dva roky. (DŘ
§58/3)
10. Kdo maří nebo podstatně ztěžuje činnost orgánů OFS tím, že
a) se nedostaví, byť řádně předvolán, bez důvodné omluvy na jednání orgánů OFS;
b) dopustí se jiného jednání, aby zmařil nebo ztížil činnost orgánů OFS;
c) úmyslně v jiném postavení než účastníka řízení křivě svědčí pře orgány OFS
bude potrestán zákazem činnosti až na jeden měsíc, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 5.000,- Kč. (DŘ §61).
11. Účastník je vždy oprávněn se disciplinárního řízení zúčastnit nebo může své vyjádření učinit i písemně.
Nedostaví-li se účastník bez řádné omluvy na zasedání DK, může být případ projednán bez jeho účasti. V případě
výslovného písemného předvolání disciplinární komisí je účastník povinen se disciplinárního řízení zúčastnit. V
případě, že účastník je členem či příslušníkem členského klubu, odpovídá klub za jeho účast.
12. Družstvu lze po skončení soutěže odebrat maximálně dvacet soutěžních bodů (DŘ §37). V případě, že
k provinění družstva dojde v průběhu soutěže, budou body odečteny v soutěžním ročníku, ve kterém k provinění
došlo. Pokud tato soutěž byla sportovně technicky uzavřena (SŘ §5), odečtou se družstvu body v následujícím
ročníku soutěže.
13. Odebrání soutěžních bodů družstvu se použije i jako opatření k vynucení úhrady peněžitých trestů (DŘ §20
odst. 9)
14. Byl-li hráč v utkání vyloučen, nebo funkcionář vykázán, nebo dopustil-li se v době mezi ukončením utkání a
podpisem zápisu vedoucím provinění, které rozhodčí zapsal do zápisu, je tím hráč, nebo funkcionář vyrozuměn o
tom, že jeho provinění bude projednávat na nejbližším zasedání disciplinární komise. Dostaví-li se hráč, nebo
funkcionář na zasedání disciplinární komise a ta nemůže z jakýchkoli důvodů případ projednat, budou cestovní
výlohy hráče nebo funkcionáře na toto zasedání uhrazeny z prostředků řídícího orgánu.
15. Za jedno provinění je možno uložit i více trestů, pokud to jejich povaha nevylučuje.
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Článek 29 – Ustanovení komise rozhodčích:
1. Rozhodčí deleguje k utkání KR OFS pomocí webu FAČR, emailu, SMS nebo telefonicky. Vždy platí poslední
delegace.
2. Oddíly, nastupující k utkání, mají možnost po společné domluvě, požádat KR o delegování rozhodčího, kterého
společně vybraly a KR jim vyhoví pokud:
a) bude žádost písemná a bude se shodovat v osobě rozhodčího;
b) bude doručena oběma oddíly na sekretariát OFS (třeba mailem) nejpozději 5 dní před úředním začátkem
tohoto utkání;
c) pokud nebude v trestu nebo nebude mít omezenou delegaci.
3. Rozhodčí, má za povinnost se omluvit včas, tedy do nedělního večera toho týdne, který předchází tomu, na který
se omlouvá. Rozhodčí se omlouvá vždy sám za sebe. Rozhodčí se omlouvá písemně, formou SMS, nebo mailu.
Pokud opakovaně nedodrží tento způsob, bude mu omezena delegace k utkáním.
4. Rozhodčí utkání musí být členem FAČR a do zápisu o utkání uvádí své platné ID číslo. Toto ustanovení platí jak
pro rozhodčí, asistenty OFS, rozhodčí a pomezní rozhodčí oddílové a i pro rozhodčí a pomezní rozhodčí laiky.
5. Výměna delegací bez vědomí OÚ KR není možná. OÚ žádost nově delegovanému rozhodčímu potvrdí,
v opačném případě není změna platná.

6. ČK může v soutěžním období (podzim, jaro) vetovat rozhodčí, kteří jsou na listině rozhodčích OFS Příbram.
Žádost v e t o v a t musí být písemná a podepsaná dvěma statutárními zástupci ČK. Pokud vetování rozhodčího bude
doručena na OFS po obsazení příslušného kola, bude se na vetování brán zřetel až od následujícího kola.
7. Kabina rozhodčích musí být přístupná 60 minut před začátkem utkání.
8. Delegovaný rozhodčí je povinen:
a) dostavit se nejméně 60 minut před úředně stanoveným začátkem utkání na místo, které organizátor utkání uvedl
jako místo konání utkání;
b) provést kontrolu hrací plochy a vybavení hřiště a rozhodnout, zda hrací plocha je řádně připravena a je způsobilá
k odehrání utkání; při rozhodování postupuje podle Pravidel fotbalu a současně musí dbát na bezpečnost a zdraví
příslušníků družstev.;
c) zkontrolovat zda nebylo překročeno čerpání čekací doby;
d) provést kontrolu výstroje hráčů obou družstev prostřednictvím asistentů rozhodčího, jsou-li delegováni;
e) vyplnit zápis o utkání;
f) dodržet hrací dobu;
g) zahájit utkání v úředně stanoveném začátku, při respektování ustanovení o čekací době;
h) omluvit se bez zbytečného odkladu z řízení utkání komisi rozhodčích, jakmile nastanou skutečnosti bránící mu
dostavit se k utkání.
9. Rozhodčí utkání nejdříve 15 minut před úředně stanoveným 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.
10. Rozhodčí je povinen neprodleně po ukončení utkání do zápisu o utkání uvést: (SŘ §61/1)
a) skutečný čas zahájení utkání;
b) konečný výsledek utkání;
c) střelce branek;
d) uložené tresty příslušníkům družstva se stručným popisem skutku;
e) střídání;
f) dobu hry
g) hodnocení svého výkonu v utkání známkou 0 až 10
11. Vedoucí družstev jsou povinni po vyplnění zápisu o utkání dle odstavce 10. na výzvu rozhodčího zkontrolovat
zapsané údaje v zápisu o utkání. Kontrolu zapsaných údajů jsou vedoucí družstev povinni za přítomnosti rozhodčích
potvrdit ověřením své totožnosti v elektronickém informačním systému prostřednictvím čísla za lomítkem svého
rodného čísla, případně svým podpisem. (SŘ §61/2)

12. Rozhodčí je povinen do 12,00 hodin dne následujícího po utkání v zápisu o utkání vyplnit ve zprávě rozhodčího
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následující údaje: (SŘ §61/3)
a) čerpání čekací doby včetně uvedení důvodů tohoto čerpání;
b) závady zjištěné na hřišti, a to především z hlediska připravenosti hrací plochy k utkání;
c) odůvodnění vyloučení hráčů nebo vykázání ostatních příslušníků družstva s detailním popisem skutku a zejména
okolností, za nichž k jednání došlo;
d) ostatní údaje, které musí rozhodčí zaznamenat do zápisu o utkání podle Pravidel fotbalu;
e) vyjádření k přestupkům hráčů, funkcionářů, diváků nebo ostatních účastníků utkání zapsaných do zápisu o utkání
na základě sdělení delegáta utkání.
13. Pokud delegovaný rozhodčí poruší některá ustanovení SŘ a tohoto RMS postupuje řídící orgán podle §11 Řádu
rozhodčích a delegátů FAČR .
14. Protest nebo stížnost proti výkonu rozhodčího lze uplatnit dle Procesního řádu FAČR.
15. Po skončení utkání (jedná se o okresní přebor dospělých, III. a IV. třídy) uvede delegovaný rozhodčí do zápisu o
utkání hodnocení výkonu rozhodčího známkou 0 – 10. Hodnocení nadiktují rozhodčímu vedoucí družstev a ten je
uvede do zápisu. Známka se uvede číslicí a slovně.
16. Oddílový rozhodčí musí mít platný průkaz a musí být členem FAČR. Platnost průkazu je 1 rok, poté nutno jeho
platnost prodloužit. Platnost platí vždy do 31. 7. vyznačeného příslušného roku. Oddílový rozhodčí s platným
průkazem mají při nedostavení se některého s delegovaných rozhodčích přednost i před rozhodčím, který se
prokáže průkazem rozhodčího, ale s nepotvrzenou licencí pro příslušný rok. Průkaz musí být opatřen fotografií,
jinak je neplatný.
17. V případě nedostavení se delegovaného rozhodčího přednost má přítomný jiný organizovaný rozhodčí s platnou
licencí, pokud není žádný na utkání přítomen, má přednost oddílový rozhodčí s platným průkazem, pokud ani ten
není přítomen, odřídí utkání laik, který musí být členem FAČR. U oddílových rozhodčích a rozhodčích laicích,
pokud je mají k dispozici oba oddíly rozhoduje los. Výsledek losování se uvede do zápisu o utkání a svým podpisem jej
stvrdí vedoucí obou družstev.

19. KR pořádá pro rozhodčí dva řádné semináře v jednom soutěžním roce. Účast na seminářích je povinná.
Neúčast musí být omluvena dopředu a musí být odůvodněná. Omluvu i s důvodem sděluje rozhodčí včas
s dostatečným předstihem. KR v případě potřeby může svolat semináře mimořádné.
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Článek 30 – Delegáti
SŘ §52
1. Delegát je povinen:
a) dostavit se nejméně 60 minut před úředně stanoveným začátkem utkání na místo, které organizátor utkání
uvedl jako místo konaní konání utkání;
b) dohlížet na dodržování předpisu FAČR a OFS v případě zjištěných nedostatků přijímat opatření k zajištění
nápravy;
c) sledovat chování hráčů, trenérů, funkcionářů, diváků a rozhodčích a v případě nutnosti vyzvat organizátora utkání
prostřednictvím hlavního pořadatele k zajištění klidu a pořádku v prostoru hřiště a hlediště až do doby, kdy účastníci
utkání bezpečným způsobem opustí prostor hřiště a hlediště;
d) na žádost vedoucího družstva hostujícího klubu a rozhodčího vyzvat organizátora utkání prostřednictvím hlavního
pořadatele k zajištění policejního doprovodu až na hranice obce, v případě vážného narušení pořádku s ohledem
na
závažnost situace.
e) sledovat před utkáním, v průběhu utkání a i po jeho skončení všechny události související s utkáním a pravdivě je
uvést ve zprávě delegáta o utkání.
2. Náklady na delegáta v soutěžích OFS hradí OFS.
3. ČK může požádat o delegování delegáta na jeho utkání doma i na hřišti soupeře. V takovém případě hradí
náklady delegáta žádající ČK.
4. Pro výkon funkce D je pořádající oddíl povinen připravit místo k sezení, dle jeho přání (v rámci možnosti oddílu).
5. Pokud nejsou na utkání delegováni tři rozhodčí anebo se některý z nich nedostaví, je povinností DS zajistit
doplnění jinými rozhodčími dle PF , SŘ a toho RMS.
6. Delegát, který je delegován k utkání, nemůže převzít funkci rozhodčího, nebo asistenta rozhodčího.
7. Je-li při utkání pořizován videozáznam, je povinností D uvést to ve své zprávě o utkání.
8. Delegát je povinen do 12 hodin dne následujícího po utkání vyplnit ve zprávě delegáta následující údaje:
a) Hodnocení výkonu rozhodčího.
b) Podstatné skutečnosti, o kterých se v souvislosti s utkáním dozvěděl.
Článek 31 – Sportovně-technické komise
SŘ §7
1. STK je povinna navrhovat k projednání následující disciplinární přečiny s návrhem na uložení disciplinárního
trestu kontumace utkání:
a) odmítne-li družstvo v případě vyplňování písemného zápisu o utkání předložit listinu hráčů a současně
neumožní kontrolu totožnosti startujících hráčů;
b) odehraje-li ČK soutěžní utkání v jiném termínu nebo na jiném hřišti, než schválil řídící orgán soutěže;
c) není-li možné sehrát soutěžní utkání, protože organizátor utkání nepřipravil bez oprávněného důvodu hrací plochu
tak, aby byla způsobilá ke hře nebo ji nevyznačil podle pravidel fotbalu anebo nepřipravil osvětlení, ačkoli bylo
stanoveno, že utkání se hraje za umělého osvětlení;
d) nenastoupí-li družstvo ČK bez závažných důvodů k soutěžnímu utkání anebo nastoupí k utkání po uplynutí čekací
doby stanovené Pravidly fotbalu;
e) opustí-li družstvo ČK bez závažných důvodů svévolně hrací plochu v průběhu soutěžního utkání nebo v takovém
utkání bez závažných důvodů odmítne pokračovat a soutěžní utkání se z tohoto důvodu nedohraje;
f) bylo-li soutěžní utkání předčasně ukončeno v důsledku inzultace rozhodčího některým příslušníkem družstva;
g) bylo-li soutěžní utkání ovlivněno způsobem, který odporuje principu poctivého sportovního soutěžení;
h) nastoupí-li hráč neoprávněně k soutěžnímu utkání.
2. STK je povinna navrhnout k projednání disciplinární přečin odhlášení družstva ČK ze soutěže s návrhem na
uložení disciplinárního trestu vyloučení družstva ze soutěže.
3. STK je oprávněna uložit za porušení ustanovení SŘ a tohoto RMS, pokud nejde o porušení podle odstavce 1 a 2
pořádkovou pokutu do výše 10.000,- Kč.
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IV. HOSPODÁŘS KÉ NÁLEŽITOSTI
Článek 32 – Mistrovské soutěže
1. Mistrovské soutěže hrají družstva na své vlastní náklady. Nezbytné sportovně technické výdaje (rozhodčí,
pořadatele apod.) hradí pořádající ČK. Delegáty hradí OFS mimo ustanovení toho RMS článek 30, odstavec 3.
Článek 33 – Soutěžní poplatky
1. startovné (SŘ §8)
Je to poplatek, který klub uhrazuje svému řídícímu orgánu jako nevratné plnění za účast jeho družstva v soutěži
za jedno družstvo dospělých v okresních soutěží
každé druhé a další družstvo dospělých v okresních soutěží
družstva mládeže

3.000,- Kč za
1.500,- Kč
bez poplatku

Startovné bude uhrazeno prostřednictvím sběrné
faktury členského klubu
2. ČK uhradí poplatek za projednání žádosti v STK:
a) Dohody o změně termínu, začátku nebo místa konání, předložené v době kratší 21 dní před původně stanoveným
termínem utkání a uložených do elektronického informačního systému méně než 17 dní před stanoveným termínem
utkání (SŘ §8; příloha č. 2 SŘ §11):
dospělí,
200,- Kč
dorost, žáci
100,- Kč
b) Dohody o jiné změně termínu, začátku nebo místa konání, předložené v tak krátké době že uložené do
elektronického informačního systému budou méně než 7 dní před původně stanoveným termínem utkání (SŘ §8;
příloha č. 2 SŘ §11) :
dospělí
500,- Kč
dorost, žáci
300,- Kč
st. a ml. přípravky
100,- Kč
3. Pořádková pokuta za porušení SŘ a RMS (SŘ §7/3)
a) neuhrazení startovného do stanoveného termínu
do 2.000,- Kč
b) pozdní předložení nebo nedostatečné vyplnění soupisky do 2.000,- Kč
c) nestartování hráčů ze soupisky dle tohoto RMS
do 2.000,- Kč
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Článek 34 – Porušení povinnosti rozhodčími (ŘRD §11)
Komise rozhodčích může uložit rozhodčímu pořádkovou pokutu do výše 1 000,- Kč za:
a) nedostatky v zápise o utkání
b) pozdní doručení zápisu o utkání
c) nedoručení zápisu o utkání vůbec
d) pozdní dostavení se k utkání – úřední začátek nebyl zpožděn
e) pozdní dostavení se k utkání – úřední začátek byl zpožděn

f) pozdní dostavení se k utkání – utkání proto nebylo sehráno
g) nedostavení se k utkání bez řádné omluvy
h) nedodržení pokynů KM v oblasti výstroje a oblečení
i) porušení jiných podstatných povinností rozhodčího
Článek 35 – Pokuty za disciplinární provinění (DŘ §20)
1. Vyloučení nebo odstoupení družstva ze soutěže z důvodu odhlášení družstva ČK z rozehrané soutěže (DŘ
§38, RMS čl.19/5)
a) OP mužů
20.000,- Kč
b) soutěže III. Třídy
14.000,- Kč
c) soutěže IV. Třídy
14.000,- Kč
d) soutěže dorostu
8.000,- Kč
e) soutěže žáků
4.000,- Kč
f) soutěže přípravek
2.000,-Kč
2. Vyloučení družstva ze soutěže z důvodu odhlášení družstva ČK v době od losovacího aktivu do zahájení
mistrovské soutěže
a) OP mužů
10.000,- Kč
b) soutěže III. Třídy
7.000,- Kč
c) soutěže IV. Třídy
7.000,- Kč
d) soutěže dorostu
4.000,- Kč
e) soutěže žáků
2.000,-Kč
f) soutěže přípravek
1.000,- Kč
3. Zaviněné nedostavení, nenastoupení k soutěžnímu utkání nebo jeho zaviněné nedohraní a jiná závažná
porušení řádů a směrnic spojené s vyhlášením kontumačního výsledku se trestá pokutou (DŘ §36):
a) OP mužů
do 10.000,- Kč
b) soutěže III. třídy
do 7.000,- Kč
c) soutěže IV. třídy
do 6.000,- Kč
d) soutěže dorostu
do 3.500,- Kč
e) soutěže žáků
do 2.000,- Kč
f) soutěže přípravek
do 1.000,- Kč

4. Ostatní porušení řádů a směrnic,
které je možno kvalifikovat jako
disciplinární provinění do 50.000,- Kč
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Článek 36 – Sazebník odměn rozhodčích a delegátů
Příloha 1 ŘRD
1. Dopravné činí 5,- Kč za každý kilometr z místa bydliště do místa konání utkání nejkratším směrem.
2. Za výkon funkce rozhodčího nebo delegáta při nemistrovském utkání, v němž se střetávají soupeři různých
kategorií (věkových i výkonnostních), náleží jim odměna podle kategorie družstva pořádajícího utkání.
3. Za výkon funkce rozhodčího nebo delegáta na turnaji musí být odměna stanovena v propozicích turnaje ve výši
uvedeného sazebníku odměn.
4. Jestliže je k utkání delegován 4. rozhodčí, přísluší mu odměna ve výši 50% odměny asistenta rozhodčího.
5. Jestliže v průběhu hry není rozhodčí dále schopen utkání řídit a jeho funkci převezme jiný kvalifikovaný rozhodčí,
vyplatí se oběma rozhodčím adekvátní část příslušné odměny. Rozhodující pro určení adekvátní části bude v zápise
o utkání uvedená minuta doby hry, ve které došlo k převzetí funkce.
6. Je-li utkání po jeho zahájení předčasné ukončeno z jakýchkoliv důvodů, přísluší rozhodčímu i delegátovi odměna
v plné výši.

7. Sazebník odměn
Druh soutěže

utkání mistrovská

utkání přátelská, turnaje
utkání přátelská,
turnaje norm. hrací čas
zkrác. hrací čas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------DOSPĚLÍ
R
AR
R
AR
R
AR
--------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------okresní přebor
500
300
100
50
50
30
III. třída

400

250

80

50

50

30

IV. třída

400

250

80

50

50

30

Pohár ČMFS

200

120

Dorost

300

200

60

30

30

20

Žáci

250

150

50

30

30

20

Minifotbal

100

Ženy

100

50
50

30

30
20

30

20

Delegátovi náleží paušální odměna ve výši 200,- Kč u všech soutěží mužů.
8. V případě, že se utkání neuskuteční, nelze rozhodčím a delegátům vyplatit odměny. Rozhodčí a delegát obdrží
pouze cestovné.
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Článek 37 – Přímé úhrady na účet OFS
1. Školení a semináře pořádané OFS.
2. Ostatní platby ( např. sponzorské příspěvky).
3. Úhradu je možno provést složením hotovosti, složenkou anebo bankovním
převodem.
a) úhradu složením v hotovosti se provádí na sekretariátě OFS Příbram
b) úhrada složenkou nebo bankovním převodem se provede na účet: ČSOB Poštovní spořitelna
Příbram číslo účtu 246334350/0300
c) na složence, nebo na příkaze k úhradě se vyplní standardní kolonky dle předtisku, variabilní symbol –
evidenční číslo fotbalového klubu u FAČR a to tak, že místo písmena B se uvede 0.
d) Specifický symbol:
102 - školení a semináře
103 - ostatní platby
4. Za úhradu je považováno předložení příjmového dokladu od OFS Příbram, kopie složenky anebo
potvrzená kopie převodního příkazu.

V. INFORMACE
Článek 38 - Odvolací komise
- řídí se Procesním řádem FAČR
1. VV OFS Příbram vykonává funkci odvolacího orgánu proti rozhodnutím ve věcech soutěžních a
disciplinárních, které v I. instanci vydaly komise OFS Příbram ( STK, KM, DK, TMK, KR). Jeho rozhodnutí jsou
konečná.
2. Odvolací poplatek proti rozhodnutí STK, KM, TMK a KR podle tohoto RMS článek 22, odstavce 6 a 7.
3. Odvolací poplatek proti rozhodnutí DK podle tohoto RMS článek 23, odstavec 5.
Bez zaplacení odvolacího poplatku nebude odvolání projednáno!

Článek 39 – Nemistrovské soutěže a přátelská utkání
SŘ §43
1. Pořadatel turnaje je povinen předat propozice turnaje STK OFS ke schválení.
2. Pořadatel turnaje vyplatí odměny a náhrady rozhodčím dle sazebníku odměn RO (RMS čl.34/7)
Článek 40 – schůze odborných komisí v soutěžním období:
VV OFS - 1x za měsíc
STK každé úterý v 14:30 hodin na OFS Příbram – Sokolovna
DK každý čtvrtek v 15:00 hodin na OFS Příbram –
Sokolovna. KM - dle potřeby, minimálně 4x ročně
TMK – dle potřeby, minimálně 4x ročně
VKR – 1x měsíčně
IaPÚ každou středu v 13:30 hodin na OFS Příbram - Sokolovna
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Článek 41 – informace pro oddíly
1. Závazné úkoly, povinnosti, zápisy z jednání, rozhodnutí disciplinární komise a další dokumenty pro členské
kluby a jejich družstva budou klubům sdělovaná prostřednictví Úřední desky FAČR.
2. Komuniké z VV a komisí budou uveřejňována prostřednictvím Úřední desky FAČR.
3. Komuniké z komisí budou uveřejňovaná v Příbramském deníku a to takto:
a) z komise STK, KM, TMK vycházejí ve čtvrtek
b) z komisí DK, KR vycházejí v sobotu
4. Zprávy a informace komise mládeže jsou zveřejňovány na webových stránkách mladezofspb.cz

VI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Tento rozpis je nedílnou součástí Soutěžního řádu fotbalu platného od 9. července 2016, včetně jeho
doplňků. VV OFS Příbram může na základě změn fotbalových norem FAČRu a regulérnosti soutěží v
okrese provádět v RMS změny.

Schváleno VV OFS Příbram

Jan Hadraba
Sekretář OFS Příbram

V Příbrami dne 16. 08. 2016

Ing. Martin Havel
Předseda

