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Soutěže:
- PŘEBOR MUŽI
- III.třída muži sk. "A + B + C"
- Přebor dorostu, Soutěž dorostu
- Přebor starší žáci 1+10, Soutěže starší žáci 1+7 sk. "A + B"
- Soutěž mladší žáci 1+7 sk. "A + B" a Soutěž mladší žáci 1+5 sk. "A + B"
- starší přípravky – MINI žáci 1+5 sk."A + B + C + D"
- mladší přípravky – MINI žáci soutěž 1+4 sk. "A + B + C"
- Pohár FAČR – okresní kola: „O POHÁR MĚSTA OPAVY“
Rozpis soutěží OFS Opava je určen:
-

členům VV OFS Opava, členům odborných komisí v rámci OFS Opava

-

všem klubům hrajících v soutěžích řízených OFS Opava

-

rozhodčím a delegátům svazu v rámci OFS Opava

-

FAČR, ŘK FAČR pro Moravu, MS KFS
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1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1 – Řízení soutěží:
1.1
Okresní fotbalový svaz (dále OFS) Opava je pobočný spolek, který je zapsán ve
spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl L, vložka 57518 a jehož
zakladatelem a hlavním spolkem je Fotbalová asociace České republiky (dále jen FAČR),
zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 1066.
1.2
Soutěže se řídí v souladu se „SOUTĚŽNÍM ŘÁDEM FAČR“ (dále jen SŘ).
Výkonný výbor OFS Opava (dále jen VV OFS Opava) pověřuje pro soutěžní ročník
2018-2019 (dále SR) dle SŘ řízením soutěží Sportovně-technickou komisi (dále STK) OFS
Opava, která zasedá v průběhu SR ve čtvrtek od 16:00 hodin do 18:00 hodin v budově sídla
OFS Opava (viz sekretariát OFS Opava) nebo v ojedinělých případech po telefonické dohodě
se sekretářem OFS Opava dle potřeby.
1.3
Zástupci klubů, funkcionáři oddílů, hráči, delegáti svazu a rozhodčí jsou povinni se při
jednání prokázat platným průkazem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem
apod.).

Článek 2 – Pořadatel utkání:
Pořadatelem utkání je fotbalový oddíl nebo klub uvedený v rozlosování na prvním místě
při dodržování ustanovení SŘ.

Článek 3 – Termíny utkání:
Termíny utkání schvaluje řídící orgán soutěží (viz SŘ) a jsou uvedeny v termínové
listině OFS Opava. Jsou závazné pro všechny kluby zařazené v mistrovských soutěžích OFS
Opava pro SR 2018-2019.
3.1
STK OFS Opava vydává termínovou listinu (viz SŘ §8) zvlášť pro podzimní a zvlášť
pro jarní část mistrovských soutěží. Hracími dny pro družstva mužů a dorostů jsou N E D Ě L
E, pro žákovská družstva S O B O T Y a pro přípravky – MINI žáky P O N D Ě L Í.
3.2
Výjimky ze stanovených hracích dnů a úředních začátků utkání byly projednány a
schváleny na losovacím aktivu s kluby. Změny hracích dnů a úředních začátků utkání pro
jarní část SR, mohou kluby nahlásit do 31.1.2019 bezplatně, potom dle SŘ a RS OFS Opava.
3.3
Změny termínů, začátků utkání, místa konání utkání nebo pořadatelství utkání je
povinen pořádající nebo hostující klub předložit ke schválení STK OFS Opava nejméně 17
dnů před původně stanoveným termínem utkání, a to v elektronické podobě prostřednictvím
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Informačního systému FAČR (dále jen IS FAČR) potvrzenou oběma kluby. Za těchto
podmínek STK OFS Opava schválí dohody klubů s uvedením nového termínu (začátku, místa
či pořadatelství) utkání s automatickým stažením manipulačního poplatku na sběrné faktuře
v IS FAČR ve výši 100,- Kč za každé utkání.
V mimořádném případě může STK OFS Opava vyhovět i změně termínu (začátku,
místa či pořadatelství) při nedodržení předepsané lhůty 17 dnů, avšak s automatickým
stažením manipulačního poplatku na sběrné faktuře ve výši 300,- Kč za každé utkání. Pokud
je změna vynucena jinými okolnostmi (kolize utkání apod.) může STK OFS Opava od
poplatku upustit.
Utkání musí být předehráno (v mimořádných případech rozhodne STK OFS Opava),
je nepřípustné utkání odkládat - pro všechny věkové kategorie (muži, dorost, žáci a
přípravka)!!! STK OFS Opava přihlédne ke stanoviskům obou klubů a proti nesouhlasu
jednoho z klubů rozhodne jen v případě veřejného zájmu.
Sekretář OFS Opava má právo odvolat soutěžní utkání v případě mimořádných
klimatických podmínek po konzultaci a potvrzení pořádajícího a hostujícího klubu nejpozději
v den utkání.
3.4
Úřední začátky mistrovských utkání jsou stanoveny v termínové listině a v rozlosování
u jednotlivých soutěží zveřejněném na webových stránkách www.ofsopava.cz .
3.5
K zajištění regulérnosti soutěží může stanovit STK OFS Opava pro některá utkání
jednotné termíny (hrací den a hodinu) a to zejména v závěrečných kolech SR.
3.6
Zaviněné nedostavení se k mistrovskému utkání bude kromě herního postihu SŘ §7
(kontumace utkání) sankcionováno pořádkovými pokutami dle pokutového řádu RS OFS
Opava. Klub, jehož družstvo se k utkání nedostavilo zaviněně, je zároveň povinen uhradit
soupeři utkání (na základě vystavené faktury) prokazatelné náklady spojené s pořádáním
utkání (např. příprava hřiště, cestovné rozhodčím apod.) formou paušálního výdaje dle
kategorie (MUŽI: 500,- Kč, dorost: 400,- Kč a žáci: 300,- Kč) a k tomu dále zaplatí soupeři
cestovní náklady ve výši 15,- Kč/km tam a zpět do místa utkání.
3.7
Pokud nemůže být utkání odehráno nebo dokončeno z vyšší moci (živelná pohroma,
nezpůsobilá hrací plocha apod.), je povinností klubů dohodnout se na novém termínu utkání a
tuto dohodu prostřednictvím R utkání uvést v Zápise o utkání. Utkání musí být odehráno
nejpozději do 14 dnů po původním termínu (v mimořádných případech rozhodne STK OFS
Opava). V případě, že se kluby nedohodnou (nebo dohodnutý termín koliduje s utkáními
vyšších soutěží, s pohárovými zápasy, se zákazem pořádání sportovních soutěží, utkáními
reprezentace atd.), nový termín nařídí STK OFS Opava.
3.8
Pokud z důvodu různého počtu družstev v daném klubu a množství schválených
výjimek (v návaznosti na soutěže řízené vyšším svazem) dojde ke kolizi termínů některých
utkání, je povinností pořadatele utkání obeznámit řídící orgán soutěže a soupeře formou
dohody dle znění výše uvedeného článku 3.3 tohoto rozpisu. V takovém případě však nebude
klubu účtován za provedenou změnu utkání žádný manipulační poplatek.

Článek 4 – Místa utkání:
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Mistrovská utkání v soutěžích OFS Opava se hrají výhradně na hřištích, která schválil
řídící orgán soutěží nebo na hřištích UT3G s platnou atestací FAČR. Jedná se o hlavní i
náhradní hrací plochu, která musí splňovat stanovená kritéria pro stávající SR mistrovských
soutěží. Ověřené plánky hřišť (hlavního i náhradního) STK OFS Opava musí být vyvěšeny v
kabině rozhodčích. Jakékoliv změny na hracích plochách a na hřišti vůbec musí být
hlášeny STK OFS Opava, která je schvaluje.
4.1
V případě změny místa utkání z důvodů nezpůsobilosti hřiště (rekonstrukce, uzavření
hřiště DK, výpověď z pronájmu apod.), musí pořádající klub nejméně 17 dnů předem oznámit
STK OFS Opava náhradní hřiště, na kterém budou mistrovská utkání hrána. Pokud se bude
jednat o cizí hřiště (stadión), musí být vyrozumění pro STK OFS Opava potvrzeno klubem,
kterému hřiště (stadión) náleží s doložením dokladu o jeho schválení (přiložením kopie
schváleného plánku hřiště). Pro změny míst utkání platí stejná ustanovení jako u změn
vyplývajících z výše uvedeného článku 3.3 tohoto rozpisu.
4.2
Mistrovská utkání v soutěžích OFS Opava se hrají zásadně na hřištích, které kluby
uvedly v přihláškách do soutěží jako hlavní a vedlejší hřiště (oddíly, které nevlastní hřiště
předloží platnou smlouvu pronajímatele), která musí být schválena STK OFS Opava.
a) Kluby, které mají uvedeno jako hlavní hřiště travnatou hrací plochu pro soutěže mužů a
mládeže, mohou odehrát mistrovská utkání v období od 20.10.2018 do 21.4.2019 i na
náhradních (travnatých, umělých travnatých) hřištích, pokud tato byla schválena STK
OFS Opava. Utkání se přednostně odehrají na travnaté hrací ploše (zneužití této výhody
se domácí klub vystavuje možnosti finančního postihu STK OFS Opava dle RS OFS
Opava). V ostatních termínech rozhoduje o změně hrací plochy výhradně R utkání,
který své rozhodnutí uvede povinně v Zápise o utkání. Odmítne-li hostující družstvo
odehrát mistrovské utkání na náhradní hrací ploše a poruší tím ustanovení SŘ,
vystavuje se hernímu i pořádkovému postihu.
b) Veškerá mistrovská utkání v soutěžích OFS Opava se odehrají na hřištích s travnatou
hrací plochou nebo s umělým trávníkem s platným atestačním osvědčením FAČR. Toto
opatření se nevztahuje na kluby, které travnatou hrací plochu nebo umělý trávník
nemají. O případné změně hrací plochy rozhoduje výhradně R utkání. V případě, že R
utkání neuzná hlavní hrací plochu (tráva) ke hře za způsobilou, je povinností klubů
utkání odehrát na náhradní hrací ploše, pokud byla schválena STK OFS Opava. Pokud
utkání neodehrají a poruší tím ustanovení SŘ, vystavují se hernímu i pořádkovému
postihu.
c) V souladu s ustanovením SŘ není povoleno používat umělé trávníky bez atestačního
osvědčení k jakémukoliv soutěžnímu utkání FAČR.
4.3
Stanovené náležitosti hřiště v soutěžích OFS Opava:
a) řádně připravená a vyznačená hrací plocha (PF pravidlo 1),
b) kryté hráčské lavičky pro členy a funkcionáře družstva - 10 osob, minimální délka 5
metrů, musí být odděleny od prostoru pro diváky – viz PF pravidlo 1 a 3, v tomto
prostoru je zákaz kouření pro členy a funkcionáře družstva,
c) vyznačená technická zóna ve směru od bočních stran laviček pro členy a funkcionáře
družstva – 1 metr na obě strany a 1 metr od pomezní čáry, v tomto prostoru je zákaz
kouření pro členy a funkcionáře družstva,
d) ohraničení hrací plochy v souladu s PF pravidlem 1,
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e)

f)
g)

h)

samostatné šatny pro soupeře a rozhodčí musí být čisté, dostatečně velké,
uzamykatelné, v chladných dnech vytápěné, které jsou vybaveny lavicemi a věšáky a
umožnit jim řádně se umýt – přístupné nejméně 60 minut před zahájením utkání,
koupelna s tekoucí teplou a studenou vodou v rámci kabiny nebo do 10 metrů od
kabiny,
místnost a zajištění zdravotní služby s potřebným vybavením pro první pomoc,
s příslušnými zdravotnickými potřebami, zejména nosítky a pohotovostní, potřebně
vybavenou lékárničkou,
vyhradit pro delegáta utkání případně další úřední osoby místo, z něhož budou mít
dobrý rozhled na hrací plochu a celý prostor hřiště.

Článek 5 – Účastníci soutěží:
Jednotlivá družstva jsou zařazována do soutěží řízených OFS Opava podle své
výkonnosti a věkových kategorií. Toto zařazení je uvedeno v rozlosování mistrovských
soutěží, které je zveřejněno na webových stránkách svazu: www.ofsopava.cz .

Článek 6 – Pořadatelská služba:
Povinnosti pořadatele utkání vymezuje SŘ.
Povinnosti hostujícího družstva určuje SŘ.
Pořadatel utkání (klub) zajistí pořadatelský sbor v potřebném počtu a kvalitě tak, aby byl
funkční od doby soustřeďování diváků až do doby jejich odchodu ze stadionu, případně
zajistit účast policie za účelem jeho klidného a regulérního průběhu.
Řád pořadatelské služby musí být schválen STK OFS Opava a musí být na vyžádání
předložen k nahlédnutí rozhodčímu a delegátu utkání (vyvěšen v kabině rozhodčích).
V soutěžích OFS Opava kategorie mužů a mládeže musí být hlavní pořadatel (HP) i
pořadatelé ustrojeni do barevných rozlišovacích trik (vesty), HP musí být označen odlišně od
označení ostatních pořadatelů.
STK OFS Opava stanovila pro SR 2018-2019 minimální počet pořadatelské služby:
- utkání dospělých………………………………….…….1 + 5,
- utkání dorostů…………………………………………..1 + 3,
- utkání žáků…………………………………………….. 1 + 2.
Pořadatel utkání je povinen:
-

-

-

Převzít dopravní prostředky rozhodčích a delegátů, určit jim místo k parkování a řádně je
opatrovat. Za škody na převzatých dopravních prostředcích odpovídá pořadatel utkání
podle zákona.
Neumožnit přístup do prostor stadionu osobám zjevně pod vlivem alkoholu či pod
vlivem jiných návykových látek, ozbrojeným či osobám vnášejícím předměty, kterými
by mohli ohrozit život nebo zdraví ostatních účastníků utkání.
Zabezpečit stálou službu před kabinou rozhodčích.
Poskytnout vhodné občerstvení hostujícímu družstvu a rozhodčím v poločase utkání.
Umožnit videozáznam utkání řídicímu orgánu soutěže a hostujícímu družstvu, který to
před utkáním uvede do zápisu o utkání.
V souladu se SŘ zajistit vhodné osoby pro výkon funkce oddílových asistentů rozhodčích
(laik) v případě, že by nebylo možné tyto osoby zajistit dle SŘ a PF.
Hlavní pořadatel nesmí zároveň vykonávat funkci oddílového hlavního ani pomezního
6

-

rozhodčího a nesmí být ani příslušníkem družstva. Bez hlavního pořadatele rozhodčí
utkání nezahájí.
Odborné komise přijmou jako důkaz o provinění či incidentech hráčů, funkcionářů nebo
rozhodčích jakýkoliv videozáznam či fotodokumentaci z daného utkání, v němž
k provinění došlo.

Článek 7 – Startující:
7.1
Hráči startují ve své nebo vyšší věkové kategorii. Start hráče z vyšší věkové kategorie
za nižší věkovou kategorii je považován za neoprávněný start a musí být postižen herními a
disciplinárními důsledky. Dle SŘ jsou věkové kategorie pro SR 2018-2019:
mladší přípravka ..................................................................... hráči nar. 1.1. 2010 a ml.
starší přípravka ........................................................................ hráči nar. 1.1. 2008 a ml.
mladší žáci .............................................................................. hráči nar. 1.1. 2006 a ml.
starší žáci ................................................................................ hráči nar. 1.1. 2004 a ml.
mladší dorost ........................................................................... hráči nar. 1.1. 2002 a ml.
starší dorost .............................................................................. hráči nar. 1.1. 2000 a ml.
Po dosažení příslušné věkové hranice může hráč dohrát rozehraný soutěžní ročník v
dané věkové kategorii.
V soutěžním utkání OFS Opava může v družstvu nastoupit 5 hráči, kteří nejsou občany
členského státu Evropské unie (dle SŘ).
V kategorii starších a mladších žáků, starších a mladších přípravek mohou v soutěžních
utkáních OFS Opava nastoupit dívky vždy o rok starší, než povoluje daná věková kategorie
(viz SŘ mládeže a žen FAČR).
7.2
Sdružená družstva
V soutěžích v rámci OFS Opava (III.třída muži a mládežnické soutěže: dorost, starší a mladší
žáci, starší a mladší přípravka) se může zúčastnit sdružené družstvo – dle modifikace SŘ,
příloha č.2 SŘ FAČR §9.
7.3
Více družstev klubu ve shodné soutěži
V soutěžích OFS Opava je povolen start více družstev stejného členského klubu v různých
skupinách stejné soutěže. V takovém případě je členský klub povinen vyhotovit seznam všech
hráčů každého družstva startujícího v různých skupinách stejné soutěže, který zašle řídícímu
orgánu soutěže nejpozději 3 dny před zahájením jednotlivé části soutěže (hráči uvedeni na
seznamu hráčů jednoho družstva nejsou oprávněni startovat v jiném družstvu stejné soutěže –
toto se nevztahuje na věkovou kategorii přípravek).

Článek 8 – Podmínky účasti hráčů v soutěžích:
Všichni členové družstva musí být řádně zaregistrováni podle registračního řádu FAČR,
musí být přihlášeni za členy FAČR a mít zaplacené členské příspěvky FAČR.
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8.1
a)

b)

c)

Vedoucí družstva nemůže současně vykonávat pořadatelskou funkci, funkci rozhodčího
nebo pomezního rozhodčího. Bez vedoucího družstva rozhodčí utkání nezahájí a vše
popíše v Zápise o utkání.
Povinnou základní výstroj hráče tvoří uvedené samostatné součásti: dres nebo tričko,
trenýrky (pokud jsou pod nimi termo-kalhoty, musí být stejné barvy jako trenýrky nebo
barva, která na trenýrkách převládá), stulpny (podkolenky), chrániče holení, kopačky
(sportovní obuv).
Brankáři mohou v základní sestavě nastoupit s číslem 1 nebo 12 až 99, hráči a
náhradníci mohou nastoupit k utkání s libovolným číslem.

8.2
a) Družstva v okresním přeboru mužů hrají domácí utkání vždy v barvách, kterou uvedla
v přihlášce do soutěží pro daný SR. Hostující družstvo je povinné tuto skutečnost respektovat.
b) Neliší-li se podle názoru rozhodčího dostatečně barva oblečení hráčů a brankářů obou
družstev, je na pokyn rozhodčího povinen oblečení změnit pořádající oddíl. Ke změně může
za souhlasu rozhodčího nebo na jeho pokyn dojít i o poločasové přestávce.
8.3
Kontrolu totožnosti členů družstva ve všech soutěžích OFS Opava je možné na
vyžádání kapitána provést před utkáním a nejpozději před zahájením druhého poločasu; u
hráčů, kteří nastoupili do druhého poločasu utkání i po ukončení utkání, nejpozději však do
potvrzení zápisu oběma vedoucími po skončení utkání. V utkání mládeže žádá o kontrolu
totožnosti vedoucí nebo trenér spolu s kapitánem družstva.
8.4
Pokud dojde k rozporu při identifikaci hráče, doporučuje se rozhodčímu utkání pořídit
foto kontrolovaného hráče.
8.5
a)

b)

c)
d)

Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady
informaci o své zdravotní způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráčů mladších 18 let má
tuto povinnost jejich zákonný zástupce.
Hráč proto musí 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 18 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 podle bodu b)
provádějí řídicí orgány soutěží, které v případě nedostatků (prohlášení s prošlou
lhůtou, chybějící prohlášení hráčů) jsou oprávněny postihnout klub pořádkovou
pokutou.

8.6
Kluby, jejichž družstva budou postupujícími do KS žáků v rámci MS KFS z přeboru
žáků, musí současně přihlásit svá družstva v kategoriích mladších žáků 1+7.
8.7
Žákovské soutěže - v mistrovských utkáních starších i mladších žáků (hracího systému
1+7) se hraje podle Pravidel fotbalu malých forem, které upravuje řídící orgán soutěží OFS
Opava.
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8.8
Žákovské soutěže - v mistrovských utkáních mladších žáků a starších přípravek
(hracího systému 1+5) se hraje podle Pravidel fotbalu malých forem, které upravuje řídící
orgán soutěží OFS Opava.
8.9
Žákovské soutěže - v mistrovských utkáních mladších přípravek (hracího systému 1+4)
se hraje podle Pravidel fotbalu malých forem, které upravuje řídící orgán soutěží OFS Opava.

Článek 9 – Soupisky:
Soupiska je doklad, který určuje příslušnost hráče k určitému družstvu v klubu. Musí
být vyplněna v IS FAČR dle SŘ. Od něj se odvozuje režim startu těchto hráčů i za jiná
družstva klubu. Vyhotovuje se zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jarní část mistrovských
soutěží. Zpracovávají ji pouze kluby, které mají v soutěžích "A" a "B" družstva ve stejné
kategorii (např. "A" muži - "B" muži apod.). V případě nepředložení soupisky družstva či
seznamů hráčů v daném termínu, se klub (oddíl) vystavuje porušení SŘ a postihu řídícím
orgánem soutěží.
9.1
Na soupisku uvede klub (družstvo) 11 hráčů včetně brankáře, z nichž mohou průběžně
vždy 2 hráči startovat za "B" družstvo. Za družstva hrající nižší soutěže mohou celkem
nastoupit maximálně 2 hráči ze všech vyšších soutěží. Hráči uvedeni na soupisce družstva
musí startovat nejméně ve 3 utkáních mistrovských soutěží za to družstvo, pro něž je soupiska
vyhotovena. V uvedených utkáních musí odehrát nejméně 30 minut. V případě, že dojde k
porušení tohoto ustanovení, vystavuje se klub postihu dle SŘ, respektive tohoto RS.
9.2
Změny v soupisce družstva je administrátor klubu oprávněn provést v souladu se SŘ §10.
9.3
Soupiska družstva se vyhotovuje vždy k jednotlivé části SR, a to vždy nejpozději tři dny před
zahájením jednotlivé části soutěže – viz SŘ §10.

Článek 10 – Doba hry:
V soutěžích řízených OFS Opava je v souladu se SŘ hrací doba soutěžních utkání:
muži a dorost ............................................................................................... 2 x 45 minut
starší žáci .................................................................................................... 2 x 35 minut
mladší žáci .................................................................................................. 2 x 30 minut
starší přípravky - MINI žáci ....................................................................... 2 x 25 minut
mladší přípravky - MINI žáci ..................................................................... 2 x 20 minut
Přestávka mezi oběma poločasy ve všech kategoriích trvá 15 minut, včetně odchodu
z hrací plochy a návratu družstev na hrací plochu. V utkáních mládeže musí být doba
poločasové přestávky vždy dodržena. Za dodržení doby poločasové přestávky odpovídá
rozhodčí utkání.

Článek 11 – Střídání hráčů:
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Vedoucí družstev obdrží při předzápasové poradě od R kartičky ke střídání hráčů, které
budou předány AR1 (či R – delegován pouze 1 kvalifikovaný rozhodčí) při samotném střídání
hráčů.
V soutěžích OFS Opava je střídání hráčů upraveno v souladu se SŘ takto:
o v utkání mužů ...................................................................................... 5 hráčů včetně brankáře,
o v utkáních mládeže ............... opakovaným střídáním (PF 3, Rozhodnutí FAČR – procedura).

Článek 12 – Systém soutěží:
Mistrovské soutěže mužů, dorostů a žáků se hrají systémem každý s každým,
dvoukolově nebo čtyřkolově (popřípadě šestikolově) – podle rozlosování a stanovené
termínové listiny.

Článek 13 – Hodnocení výsledků soutěží:
Hodnocení výsledků v soutěžích OFS Opava je prováděno v souladu se SŘ a platí pro
všechny kategorie (dospělí a mládež):
za vítězství v utkání se přidělují ........................................................................... 3 body,
za nerozhodný výsledek se přiděluje ....................................................................... 1 bod,
za prohrané utkání .............................................................................................. …0 bodů,
při kontumaci utkání 3:0 resp. 0:3 se přidělují 3 body družstvu, v jehož prospěch bylo
utkání kontumováno.

Článek 14 – Titul a ceny:
-

vítězná družstva v okresních přeborech ve všech kategoriích získávají titul "Přeborník
OFS Opava" a diplom + věcnou cenu,
vítězná družstva ve všech ostatních soutěžích ve všech kategorií obdrží diplom + věcnou
cenu.

Článek 15 – Doprava:
Za schválený dopravní prostředek se považuje běžný veřejný dopravní prostředek (vlak,
MHD, autobus), vlastní klubový autobus nebo autobus jiného registrovaného přepravce.
Případné nedostavení se k utkání nebo opožděný nástup k utkání řeší STK OFS Opava dle SŘ
na svém nejbližším zasedání.
15.1
V případě, že dojde k poruše, havárii či jiné závadě na výše uvedených dopravních
prostředcích, je klub povinen předložit na nejbližším zasedání STK OFS Opava následující
doklady:
prohlášení provozovatele dopravního prostředku potvrzené razítkem, jménem, funkcí a
podpisem,
potvrzení o poruše, havárii či jiné závadě z místa, kde k ní došlo, a to od policie,
obecního úřadu, odtahové či havarijní služby, s uvedením data a času, razítkem, jménem,
funkcí a podpisem,
v případě nepřistavení objednaného dopravního prostředku - kopii objednávky,
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odůvodnění, proč nemohl být přistaven ze strany provozovatele náhradní dopravní
prostředek, opatřené razítkem, jménem, funkcí a podpisem.
15.2
V případě porušení výše uvedených ustanovení, nebo nedostavení se fotbalového klubu
na nejbližší zasedání řídícího orgánu, bude STK OFS Opava postupovat ve smyslu SŘ a RS
OFS Opava.

Článek 16 – Reprezentace OFS Opava:
Z důvodů plnění reprezentačních povinností ve výběrech FAČR, ŘK FAČR pro Moravu, MS KFS a OFS Opava povolí STK Opava na základě dohody mezi kluby předehrávání
mistrovských utkání, jsou-li povoláni do výběru tři a více členů družstva z klubu (družstva),
který žádá o změnu termínu utkání. V případě, že se kluby vzájemně nedohodnou, stanoví
termín utkání STK OFS Opava, a to i případnou dohrávkou, nejpozději však do 14 dnů po
původním termínu utkání (mimo posledních tří kol mistrovských soutěží).
16.1
Účast člena družstva nominovaného do výběru FAČR, ŘK FAČR pro Moravu, MS KFS
a OFS Opava je ve smyslu fotbalových norem povinná. Při neomluvené neúčasti se člen
družstva i klub vystavuje disciplinárnímu řízení dle Disciplinárního řádu FAČR.

Článek 17 – Rozhodčí:
Kluby mají možnost vyjádřit se písemně k výkonu rozhodčích přímo ke KR OFS
Opava. Kluby mohou uplatnit písemný požadavek na změnu jmenovitého obsazení
rozhodčích v určitém utkání proti úhradě manipulačního poplatku ve výši 200,- Kč
splatného na účet OFS Opava (kopie bankovního příkazu se přikládá k písemnému
požadavku).

Článek 18 – Protesty a odvolání:
Klub má právo vnést protest v IS FAČR dle podmínek uvedených v Souboru předpisů
FAČR.

Článek 19 – Kritéria pro postupy a sestupy družstev
Postupy a sestupy z jednotlivých soutěží OFS Opava v SR 2018-2019 se řídí
ustanoveními SŘ a počty postupujících i sestupujících jsou dány níže uvedenými postupovými a sestupovými klíči.
Jednotlivé soutěže OFS Opava:
Ø Okresní přebor muži:
Počet klubů:
Sestup z I.B třídy MS KFS
Postup do I.B třídy MS KFS
Postup z OS III.třídy sk.A, B a C

14
0
-1
+3
11

14
+1
-1
+3

14
+2
-1
+3

14
+3
-1
+3

14
+4
-1
+3

Sestup do OS III.třídy sk.A, B a C

-2

-3

-4

-5

-6

42
+2
-3

42
+3
-3

42
+4
-3

42
+5
-3

42
+6
-3

Ø Okresní soutěž III.třídy sk.A, B a C muži:
Počet klubů:
Sestup z OPM
Postup do OPM
Ø Okresní přebor dorostu:
Počet klubů
Sestup z KSD MS KFS
Postup do KSD MS KFS
Postup z OSD
Sestup do OSD

10
0
-1
+1
0

10
+1
-1
+1
-1

10
+2
-1
+1
-2

10
0
0
+1
-1

10
+1
0
+1
-2

10
+2
0
+1
-3

Ø Okresní soutěž dorostu:
Počet klubů
Sestup z OPD
Postup do OPD

10
0
-1

10
+1
-1

10
+2
-1

10
+3
-1

19.1
Podmínky pro určení postupů i z nepostupového místa řeší SŘ.
O konečném pořadí v tabulce družstev po skončení SR 2018-2019, jakožto určení
postupujících a sestupujících družstev se bude rozhodovat dle SŘ (vzájemné zápasy,
popřípadě bodový koeficient na utkání - porovnání mezi skupinami) – SŘ §18:
a) umístění družstva (větší počet bodů),
b) v případě stejného počtů bodů (více oddílů) rozhodne větší počet bodů získaných ve
vzájemných utkáních,
c) lepší brankový rozdíl ze vzájemných utkání,
d) větší počet branek vstřelených ve vzájemných utkání,
e) lepší brankový rozdíl ze všech utkání v soutěži,
f) větší počet vstřelených branek v celé soutěži,
g) kvalifikace nebo los.
19.2
Vyšší počet postupujících a sestupujících z přeboru mužů a přeboru dorostu a přeboru
starších žáků může nastat při reorganizaci soutěží nebo v případě nízkého počtu přihlášených
družstev do soutěží OFS Opava.

Článek 20 – Hodnocení soutěží:
Hodnocení soutěží bude prováděno na losovacím aktivu OFS Opava, kterého se
zúčastní všechny kluby hrající soutěže OFS Opava včetně postupujících a doplňujících
povinně na své vlastní náklady. Neomluvená neúčast bude postihována v souladu s RS OFS
Opava.

Článek 21 – Krátkodobé soutěže a přátelská utkání:
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Podmínky pořádání krátkodobých soutěží (turnajů) a přátelských utkání jsou stanoveny
v SŘ §43.

Článek 22 – Povinnosti klubů v rámci soutěží OFS Opava:
a)
b)

c)

Domácí klub je povinen zabezpečit k mistrovskému utkání ukazatel či tabulky s čísly
předepsané velikosti (minimální výška čísla 25 cm) a jejich obsluhu.
Členové a funkcionáři družstva, kteří jsou oprávněni zdržovat se v průběhu utkání
v technické zóně, musí být před začátkem utkání řádně označeni visačkou s uvedením
své funkce nebo číslem dresu uvedeným v Zápise o utkání.
U hřišť, kde je kolem hrací plochy atletický ovál, je povinen domácí klub zajistit
sběrače míčů podél celé hrací plochy.

22.1
V souladu s rozhodnutím Trenérsko-metodické komise (TMK) OFS Opava se pro SR
2018-2019 stanoví tato povinnost klubům: u všech družstev zařazených do soutěží OFS
Opava mít trenéra s licencí "C". Kluby, jejichž trenéři licenci "C" nemají či ji mají propadlou,
mohou zájemce přihlásit do 30.11.2018 u TMK OFS Opava k absolvování školení či
doškolení. Pokud tak neučiní, vystavují se postihu ze strany OFS Opava.
22.2
Předpokládané zahájení jarní části mistrovských soutěží OFS Opava:
- muži = 24.3.2019,
- dorost = 31.3.2019,
- žáci = 7.4.2019.
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2. Pohár FAČR – okresní kola: „O POHÁR MĚSTA OPAVY“
Statutární město OPAVA
Adresa: Horní Náměstí 69
746 26 Opava
Tel.: +420 553756111
Fax: +420 553756141
Email: info@opava-city.cz
Web: www.opava-city.cz

Článek 23 – Řízení soutěží:
Pohár FAČR – okresní kola: „O POHÁR MĚSTA OPAVY“ pro SR 2018-2019
doplňuje mistrovské soutěže mužů, dorostenců, starších a mladších žáků, starších a mladších
přípravek. V kategorii mužů se jedná o kvalifikační soutěže pro krajská kola poháru FAČR.

Článek 24 – Systém soutěží:
Pohár FAČR – okresní kola: „O POHÁR MĚSTA OPAVY“ se hraje v kategoriích
(muži, dorost) dle systému, který je uveden na webových stránkách svazu: www.ofsopava.cz
a to vylučovacím způsobem. Utkání poháru se neprodlužují. Skončí-li utkání v normální hrací
době nerozhodným výsledkem, určí vítěze pokutové kopy z pokutové značky dle PF.
V kategorii starších a mladších žáků a starších a mladších přípravek – MINI žáků se hraje
turnajovým způsobem dle propozic (garant: Komise mládeže OFS Opava).

Článek 25 – Různé:
25.1
Pořadatel utkání - platí v plné míře povinnosti dle SŘ.
25.2
Vítězové kategorie mužů postupují do krajského kola.
25.3
Vzájemné dohody změn termínů, začátků či míst utkání řeší STK OFS Opava stejným
způsobem jako by se jednalo o mistrovské utkání, ale bez stažení manipulačního poplatku.
25.4
Finálové utkání mužů a dorostů v rámci Poháru FAČR – okresních kol: „O POHÁR
MĚSTA OPAVY“ se odehraje na hřišti a místě, které určí řídící orgán soutěží.

Článek 26 – Titul a ceny:
Finalisté ve všech kategorií obdrží pohár a věcné ceny, vítěz navíc velký putovní pohár
(nutno vrátit OFS Opava za SR 2019-2020 do 28.2.2020).
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3. ŘÍZENÍ UTKÁNÍ – ROZHODČÍ
Článek 27 – Rozhodčí:
Rozhodčí je povinen mít u sebe kartičky ke střídání členů družstva, které předá
vedoucím družstev při předzápasové poradě.
Rozhodčí pro SR 2018-2019 deleguje k utkání KR OFS Opava dle Řádu rozhodčích a
delegátů FAČR z nominační listiny rozhodčích OFS Opava, a to prostřednictvím
internetových stránek, písemně nebo telefonicky či emailem.
Práva a povinnosti delegovaných rozhodčích jsou stanovena v SŘ, PF a v tomto RS
OFS Opava s tím, že delegovaní rozhodčí jsou povinni se dostavit nejpozději 60 minut před
začátkem utkání.
27.1
Každý rozhodčí musí mít platnou lékařskou prohlídku, která platí 1 rok. Za dodržování
této povinnosti odpovídá rozhodčí. Řídící orgán má právo kdykoli při přezkoušení požádat
rozhodčího o předložení platného potvrzení lékařské prohlídky (Licenční řád pro rozhodčí
fotbalu).
27.2
Rozhodčí je povinen uvádět veškeré informace z utkání dle PF a SŘ v IS FAČR.

Článek 28 – Odměňování rozhodčích:
Rozhodčí působící v soutěžích OFS Opava jsou za řízení utkání odměňováni dle
"Sazebníku odměn rozhodčích" uveřejněném v "Řádu rozhodčích a delegátů FAČR".
28.1
Rozhodují-li rozhodčí utkání přátelská, přípravná nebo mezinárodní (dále jen
nemistrovská), v nichž se střetávají soupeři různých kategorií (věkových i výkonnostních),
náleží jim odměna podle pořadatele utkání.
28.2
Odměna rozhodčích na turnajích musí být stanovena v propozicích turnaje v rozpětí
částek uvedených v "Sazebníku odměn rozhodčích". Jejich výše se řídí v rozmezí
minimálních a maximálních sazeb podle úrovně kategorie zúčastněných družstev.
28.3
Odměny rozhodčích v okresních kolech poháru FAČR – muži (R: 200,- a AR: 120,- Kč)
a dorost (R: 150,- a AR: 100,- Kč).
28.4
Stanovené odměny "Sazebníkem odměn rozhodčích" jsou maximální. Odměny
vyplacené rozhodčím jsou uvedeny v Kč před zdaněním.
28.5
V případě, že se utkání neuskuteční, nelze odměny rozhodčím vyplatit. Cestovní výdaje
si rozhodčí vyřídí přes IS FAČR.
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Druh soutěže

Sazebník odměn rozhodčích
Soutěže řízené OFS
Utkání
Utkání mistrovské přátelské, turnaje
norm. hrací čas

HR
Dospělí
výběry OFS
okresní přebor (II. třída)
okresní soutěže (III. a IV. tř.)
Dorost
výběry OFS
okresní soutěže
(II. III. a IV. třída)
Žáci
výběry OFS
okresní soutěže
Minifotbal
Ženy
výběry OFS
okresní soutěž

AS

HR

AS

Utkání
přátelské, turnaje
zkrác. hrací čas

HR

AS

x
500
400

X
300
250

150
100
80

80
50
50

50
50
50

30
30
30

x

X

100

50

50

30

60

30

30

20

50
30

50
30
30

30
20

300

200

x
250
100

X
150
X

100
50
50

X

40

30

30

20

30

20

30

20

x
100

50
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x

x

4. DELEGÁTI SVAZU A DOHLÍŽECÍ ORGÁNY
Článek 29 – Práva a povinnosti:
Práva a povinnosti delegáta svazu (DS) jsou uvedeny v SŘ. Delegace k utkání se
provádí prostřednictvím internetových stránek, písemně nebo telefonicky či emailem.
29.1
Delegát svazu je povinen v soutěžích OFS Opava u mužů dostavit se nejpozději 60
minut před stanoveným začátkem utkání na hřiště, kde je utkání pořádáno.
29.2
Řádně vyplněnou zprávu delegáta je povinen delegát svazu odeslat doporučenou poštou
či elektronicky první pracovní den po utkání nebo doručit osobně na sekretariát OFS
Opava. V případě vyloučení hráče nebo jiného disciplinárního řízení nebo události, kterou
musí řešit neprodleně STK OFS Opava a je-li v týdnu vložené kolo, je povinen delegát svazu
svou zprávu neprodleně odeslat faxem či e-mailem na sekretariát svazu (v pondělí či čtvrtek).

Článek 30 – Odměňování delegátů svazu:
30.1
Odměny vyplacené delegátům jsou uvedeny v Kč před zdaněním. Delegátům svazu
v mistrovských soutěžích OFS Opava přísluší cestovní náklady a odměna ve výši:
soutěže mužů .................................................................................................... 150,- Kč,
soutěže dorostů ................................................................................................. 100,- Kč,
soutěže žáků ........................................................................................................ 50,- Kč.
dohlížecím orgánům pověřených VV (STK) OFS Opava je stanovena paušální odměna
100,- Kč + jízdné.
30.2
Odměny a cestovní náklady delegátů svazu či pověřeným dohlížejícím orgánům jsou
v plné režii OFS Opava. Výše uvedené odměny jsou maximální.
30.3
V případě, že se utkání neuskuteční, nelze vyplatit delegátovi svazu odměnu. Cestovní
výdaje je povinen OFS Opava delegátu svazu či dohlížejícímu orgánu vyplatit.
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5. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ
Článek 31 – Působnost disciplinární komise:
Zasedání DK OFS Opava bude pravidelně během SR 2018-2019 vždy každý čtvrtek
(mimořádně v úterý, pokud je ve středu rozlosováno sehrání mistrovského kola). Zasedání
DK OFS Opava začíná v 16:00 hodin v budově sídla OFS Opava.
Pravomoc disciplinární komise (DK) se vztahuje na kluby hrající soutěže OFS Opava,
sestupující ze soutěží MS KFS a to od 1.7.2017 do 30.6.2018. DK řeší provinění všech
startujících družstev v soutěžích OFS Opava včetně funkcionářů, rozhodčích a delegátů
svazu. Neřeší provinění hráčů, funkcionářů, rozhodčích a delegátů svazu zařazených do
soutěží FAČR, ŘK FAČR pro Moravu a MS KFS v krátkodobých soutěžích a přátelských
utkáních, která podléhají pravomoci příslušné DK vyššího stupně.

Článek 32 – Poplatky za projednání:
Za každý projednávaný případ v DK OFS Opava bude klubům započítán poplatek na
sběrný účet:
Ø kategorie dospělých:
150,- Kč,
Ø kategorie mládeže
100,- Kč.
32.1
Přizvaní zástupci klubů, funkcionáři, rozhodčí a delegáti svazu se prokazují při jednání
DK OFS Opava občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Článek 33 – Změny trestů:
Po vykonání nejméně poloviny trestu zastavení závodní činnosti, zákazu funkce,
uzavření hřiště apod., lze na základě písemné žádosti potrestaného zbytek trestu prominout,
případně podmíněně odložit na zkušební dobu. Žádost může podat jen ten, kdo byl potrestán.
O změně trestu rozhoduje orgán, který o něm rozhodl s konečnou platností (DK nebo
odvolací orgán).
V rámci soutěží OFS Opava platí, že se vyloučený hráč či provinivší se funkcionář
nemůže ze svého disciplinárního trestu finančně vyplatit – viz DŘ FAČR.

Článek 34 – Napomínání hráčů:
Za napomínání hráče (ŽK) se v soutěžích OFS Opava nezastavuje hráči činnost. Po
udělení ŽK v počtu 4, 8, 12, …… atd., v součtu ŽK u jednotlivých hráčů za družstvo, se
klubu přičítá na sběrnou fakturu postih dle níže uvedené tabulky:
počet napomenutí (ŽK)
po udělení 4 ŽK
po udělení 8 ŽK

kategorie dospělých
200,- Kč
400,- Kč
18

kategorie mládeže
100,- Kč
200,- Kč

po udělení 12 ŽK
po udělení 16 ŽK
atd.

600,- Kč
800,- Kč
atd.

300,- Kč
400,- Kč
atd.

ŽK se načítají za jednotlivá mužstva postupně v průběhu SR 2018-2019. Po jeho
ukončení se evidence ŽK uzavírá a nepřevádí se do nového SR.
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6. EKONOMICKÉ NÁLEŽITOSTI
Článek 35 – Ekonomické náležitosti soutěží:
35.1

Mistrovská a pohárová utkání hrají kluby na vlastní náklady. Nezbytné sportovně
technické výdaje (zejména rozhodčí, delegáty, pořadatelé apod.) hradí pořádající FK.

35.2

Hospodářské náležitosti pro turnaje a turnajová utkání stanoví pořadatel v propozicích
turnaje nebo jsou řešeny vzájemnou dohodou mezi startujícími kluby.

35.3

Poskytování náhrad při nesehraném či nedohraném utkání se řídí ve smyslu SŘ (řídící
orgán případ od případu).

35.4

Při odstoupení, eventuálně vyloučení družstva ze soutěže v průběhu SR 2018-2019 je
povinen FK uhradit peněžní náhradu ve výši (prostřednictvím IS FAČR na sběrnou
fakturu): v kategorii dospělých 10.000,- Kč, v dorostenecké kategorii 5.000,- Kč, starší
žáci 3.000,- Kč, mladší žáci 2.000,- Kč a přípravka (MINI žáci) 1.000,- Kč.

Článek 36 – Náklady rozhodčím a delegátům:
Ø Náklady se rozumí výdaje, kterými jsou jízdné tam i zpět a stravné.
36.1

Pokud rozhodčí utkání použije osobního vozidla, lze mu vyplatit náhradu ve výši 5,Kč/km od místa bydliště do místa konání mistrovského nebo pohárového utkání a zpět
nejkratším směrem pouze v případě, že osobního vozidla použijí společně nejméně 2
rozhodčí tak, že rozhodčí nejdéle vzdálen bere druhého rozhodčího či rozhodčí na
trase z místa svého bydliště do místa konání utkání, aniž pro něj (ně) zajíždí. Druhý
rozhodčí nebo další dva rozhodčí se dopraví nejkratším směrem k jeho trase na utkání.
Těmto rozhodčím lze pak vyplatit náhradu ve výši 5,- Kč/km z místa bydliště k místu
na trase jízdy rozhodčího, se kterým se pak společně dopraví do místa konání utkání.
V mimořádném případě, že rozhodčí cestuje k utkání mužů sám, lze mu pak vyplatit
náhradu 5,-Kč/km z místa bydliště do místa konání utkání nejkratším směrem.
Rozhodčí, kteří bydlí v obvodu města Opavy a řídí utkání v této lokalitě, použijí
dopravní prostředky městské hromadné dopravy (cestovné jim náleží dle jízdních
sazeb v autobusu, či trolejbusu MHD). Pokud by však cestovali k utkání 2-3 rozhodčí,
obdrží řidič náhradu ve výši 5,- Kč/km nejkratším směrem do místa konání utkání.

36.2

V případě podání stížnosti či reklamace ze strany FK k vyúčtování rozhodčích
postupuje EK OFS Opava dle nejkratší trasy. V povinnostech uživatelů osobních
vozidel je upozornit EK OFS Opava na případné změny a úpravy tras, objížďky apod.

36.3

Pokud delegát svazu použije osobního vozidla, lze mu vyplatit náhradu ve výši 5,Kč/km z místa bydliště do místa konání mistrovského nebo pohárového utkání a zpět
nejkratším směrem. DS je vždy povinen osobní vozidlo předvést pořadateli utkání. DS
vyplácí OFS Opava dle RS OFS Opava článku 30.2.
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Článek 37 – Vstupné a vstupenky:
37.1

37.2

37.3

Výši vstupného a ceny permanentních vstupenek stanoví pořádající klub, který je
povinen vyvěsit přehled o cenách vstupného na vhodném místě u všech vstupů a
pokladen do areálu stadiónu (hřiště).
Volný vstup bez nároku na sedadlo mají: hráči soupeřova družstva (11+7) a jejich
vedoucí, trenér a lékař (masér) - celkem 21 osob.
Dále: pořadatelé konající službu, příslušníci policie, příslušníci hasičského sboru a
zdravotní služby. Volný vstup na vyhrazená sedadla mají: DS v rozsahu 2 míst,
funkcionáři FAČR, ŘK FAČR pro Moravu, MS KFS, OFS Opava a funkcionáři
příslušných odborných komisí OFS Opava na základě platného průkazu.
Jestliže utkání nebylo zahájeno nebo bylo předčasně ukončeno z důvodu technických
(špatné povětrnostní podmínky, nezpůsobilost hrací plochy atd.), prodané vstupenky
platí pro utkání v náhradním termínu. Jestliže dojde ke změně programu (změna
soupeře, místa utkání atd.), platí vstupenky na náhradní program nebo na požádání
vstupné v plné výši pořádající FK vrací.

Článek 38 – Pokutový řád OFS Opava:
OFS Opava si vyhrazuje právo kontroly sportovního charakteru mistrovských a pohárových utkání, plnění povinností klubů dle SŘ, PF, DŘ, PŘ, RŘ FAČR, Rozpisu soutěží
OFS Opava a Ekonomických směrnic FAČR, a za zjištěné nedostatky nebo provinění
udělovat peněžité pokuty podle níže uvedeného sazebníku. Peněžité pokuty jsou uváděny v
Kč. Vyměřené peněžité pokuty jsou vládány klubům na sběrné faktury.
38.1 – Sazebník pokutového řádu STK OFS Opava
Muži
1.
2.
3.
4.a
4.b
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pořádání turnajů, přátelská utkání bez vědomí
STK OFS Opava
Přeložení utkání bez vědomí STK OFS Opava
Nastoupení po čekací době
První nebo třetí nedostavení se nebo
nenastoupení k utkání (řeší DK OFS Opava)
Druhé nedostavení se nebo nenastoupení
k utkání (řeší DK OFS Opava)
Za nedohrané utkání pro pokles hráčů pod 7
(řeší DK OFS Opava)
Neúčast na akcích pořádaných OFS Opava
(aktivy, školení, výběry OFS Opava….)
Nevyplnění zápisu o utkání rozhodčím, DS,
pořadatelem utkání v IS FAČR dle PF, SŘ a
RS OFS Opava
Porušení soupisky RS OFS Opava článek 9 za každého hráče
Zneužití možnosti výběru hrací plochy RS
OFS Opava článek 4.2
Neoprávněné nastoupení hráče (cizí registraci,
neplatná registrace, start za nižší věkovou
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Dorost

Žáci

200,-

100,-

100,-

500,200,-

400,150,-

300,100,-

1000,-

800,-

500,-

2000,-

1500,-

600,-

800,-

600,-

400,-

200,-

200,-

200,-

100,-

100,-

100,-

200,-

150,-

100,-

do 2000,dle DŘ,
§50

do 2000, do 2000,dle DŘ,
§50

dle DŘ,
§50

kategorii, start v době zastavení činnosti či jiný
neoprávněný start
11. Nepředložení soupisek v daném termínu
Ostatní neuvedené neplnění povinností vůči
12. OFS Opava a porušení SŘ, PF, RS a dalších
fotbalových norem a řádů FAČR

200,-

150,-

100,-

do výše
10.000,-

do výše
10.000,-

do výše
10.000,-

38.2 – Sazebník pokutového řádu DK OFS Opava
1. Za nedohrané utkání:
a) inzultaci HR, AR hráčem, divákem, funkcionářem ............................................ dle DŘ,
b) předčasný odchod z hrací plochy ........................................................................ dle DŘ.
2. Nepřístojnosti na hřišti (nevhodné relace, inzultace HR, AR – hráčem, divákem,
funkcionářem, vzájemné napadení, urážky HR, AR po utkání) ………………...…..dle DŘ.
3. Nevhodné chování trenérů, vedoucích družstev, funkcionářů klubů, nevhodné chování
hráčů a diváků po utkání ............................................................................................. dle DŘ.
4. Ostatní neuvedené neplnění povinností vůči OFS Opava (porušení SŘ, DŘ, RŘ, PŘ,
Rozpisu soutěží OFS Opava)………………………………………….do výše 10.000,- Kč.
5. Neplnění platební povinnosti vůči OFS Opava (pokuty, lic. poplatky, poplatky a jiná
peněžitá plnění)………………………………………..100,- Kč za každý i započatý týden.
6. Neomluvená neúčast pozvaných 24 hodin před jednáním DK …………do výše 1.000,- Kč.

38.3 – Sazebník pokutového řádu Ekonomické komise OFS Opava
V případě jednání a dokazování na příslušných odborných komisích OFS Opava ohledně
neoprávněného startu hráče v soutěžním utkání a jeho prokázání, uhradí provinivší oddíl
(klub) veškeré náklady související s daným případem všem předvolaným a pozvaným třetím
osobám k jednání a to:
- cestovní náhrady v plné výši prokázaných jízdních výdajů (v případě použití vlastního
osobního vozidla ve výši 5,- Kč/km) dle místa bydliště do místa jednání podle
kilometrovníku, který je součástí tohoto RS.
Obdobný postup bude uplatněn i v případě nezbytné účasti osob na jednání ostatních
odborných komisí v případech sporu mezi oddíly (kluby) nebo nutnosti jejich svědectví (např.
cestovné delegáta, rozhodčích a svědka při jednání DK apod.).

Článek 39 – Pojistná smlouva:
Číslo pojistné smlouvy FAČR (ČUS) a pojišťovnou Kooperativa a.s.:
Adresa pro zasílání vyplněného hlášení o úraze:
Pojišťovna Kooperativa a.s.
Centrum zákaznické podpory
Centrální podatelna, Brněnská 634, 664 42 Modřice
Tel: 957105105 a email: podatelna@koop.cz
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4950050842

7. ZÁSADY PRO ZAŘAZOVÁNÍ A DOPLŇOVÁNÍ
DRUŽSTEV DO SOUTĚŽÍ
Zásady jsou uvedeny v SŘ. Plně platí pro SR 2018-2019 v soutěžích v rámci OFS Opava.
Doplňování soutěží se provádí dle SŘ a poplatek za postup z nepostupového místa pro SR
2018-2019 se nestanoví.
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8. ZÁSADY PRO SLUČOVÁNÍ A ROZDĚLOVÁNÍ
KLUBŮ
Společná ustanovení pro slučování a rozdělování klubů jsou uvedena v Souboru předpisů
FAČR platných od 1.7.2017.
Pro SR 2018-2019 je při sloučení nebo rozdělení klubů v rámci OFS Opava
stanoven v souladu s Předpisy FAČR jednorázový poplatek do výše 10.000,- Kč.
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9. TERMÍNOVÁ LISTINA – PODZIM 2018

OPM
.

Den Datum

Úřední III.třída
začátek A+B+C

14

OPD
.
OSD

10

Starší Žáci
1+7
A+B
.
Mladší Žáci
1+7
A+B
.
Mladší Žáci
1+5
A
8

Mladší
Žáci
1+5
B

OPŽ

6
4
2.kolově 3.kolově

Starší
MINI
1+5
Starší
B
MINI
.
1+5
Mladší
A+C+D
MINI
1+4
A+B+C
10

Pohár FAČR
Okresní kola

Muži

Dorost

8

Ne

22.7.

17:00

1.kolo

Ne

29.7.

17:00

2.kolo

Ne

5.8.

17:00

3.kolo

Ne

12.8.

17:00

St

15.8.

17:00

Ne

19.8.

17:00

3.

Ne

26.8.

17:00

4.

Po

27.8.

17:00

St

29.8.

17:00

Ne

2.9.

16:30

Po

3.9.

17:00

Ne

9.9.

16:00

Po

10.9.

16:30

Ne

16.9.

16:00

Po

17.9.

16:30

Ne

23.9.

16:00

Po

24.9.

16:30

Ne

30.9.

15:30

Po

1.10.

16:00

Ne

7.10.

15:00

Po

8.10.

16:00

Ne

14.10.

15:00

Po

15.10.

15:30

Ne

21.10.

14:00

Po

22.10.

15:00

Ne

28.10.

14:00

13.

Ne

4.11.

14:00

1.

1.kolo
UZD

2.
2.kolo

4.

4.

6.
4.
Semifinále Semifinále

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

5.

6.

7.

8.

9.

3.

2.

5.

5.

6.

8.

7.

7.

4.

6.

1.

9.

3.

3.

2.

2.

1.

1.

7.
5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

4.

9.

1.

3.

3.

2.

2.

8.

9.

4.

5.

3.

2.

1.
1.

10.
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10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
a)
b)
c)

Tento Rozpis soutěží OFS Opava 2018-2019 navazuje na ustanovení SŘ platného od
1.7.2018 včetně doplňků vydaných v platnost po 1.7.2018.
VV OFS Opava si vyhrazuje právo schválit a vydat v průběhu SR 2018-2019 taková
opatření, která zajistí regulérní průběh soutěží OFS Opava.
Všechny změny a opatření vydané FAČR, ŘK FAČR pro Moravu, MS KFS nebo přijaté
VV OFS Opava budou zveřejňovány v rozhodnutích či informacích VV OFS Opava,
v tisku, na webových stránkách OFS Opava či zaslány elektronickou komunikací (se
sekretariátem OFS Opava a nahlášenými elektronickými kontakty v přihláškách do
soutěží).

V Opavě dne 11.července 2018.

David KOŘÍNEK v. r.
předseda STK OFS Opava

Martin NEDĚLA v.r.
předseda DK OFS Opava

Šárka GERECKÁ v.r.
předsedkyně EK OFS Opava

Jiří ŠALATA v.r.
předseda KR OFS Opava

Ing. Radek KOTÍK, Ph.D. v.r.
sekretář OFS Opava
Bc. René ČERNOHORSKÝ v. r.
místopředseda VV OFS Opava

Ing. Miroslav ZÁLOHA v. r.
předseda VV OFS Opava
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Abecední seznam kontaktů na funkcionáře klubů v rámci soutěží
OFS Opava pro SR 2018-2019
Tělovýchovná jednota Sokol Bělá, z.s. – 8050051
Emailová komunikace:

sokolbela@seznam.cz , kamil.bocek@seznam.cz , jindramzik@seznam.cz
Předseda
Jindřich Mžik
Bělá 64, 747 23 Bělá
732913637

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

sekretář
Jan Krupa
Bělá 7, 747 23 Bělá
739134965

Sportovní klub Bohuslavice, z.s. – 8050061
Emailová komunikace:

info@skbohuslavice.cz , tomfoxop@volny.cz
Předseda
Bc. Tomáš Liška
Na Svahu 368, 747 19 Bohuslavice
732183999

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

sekretář
Martin Kučera
Opavská 232, 747 19 Bohuslavice
737757123

Fotbalový klub Bolatice, z.s. – 8050181
Emailová komunikace:

fk.bolatice@seznam.cz
Předseda
Josef Boček
Květinová 29, 747 23 Bolatice
606166080

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

sekretář
Tomáš Sebrala
Opavská 45, 747 23 Bolatice
731825837

Tělovýchovná jednota Slezská Hořina Brumovice, z.s. – 8050291
Emailová komunikace:

silbermiroslav@seznam.cz , silber@dkv.cd.cz
Předseda
Ing. Miroslav Silber
Hlavní 246/44, 747 71 Brumovice
776644508 nebo 602776628

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

sekretář
Ing. Miroslav Silber
Hlavní 246/44, 747 71 Brumovice
776644508 nebo 602776628

Tělovýchovná jednota Vítěz Březová, z.s. – 8050331
Emailová komunikace:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

krtek5@seznam.cz
Předseda
Rostislav Krejčí
Březová 36, 747 44 Březová
732468318

sekretář
Rostislav Krejčí
Březová 36, 747 44 Březová
732468318

Tělovýchovná jednota Spartak Budišov nad Budišovkou, z.s. – 8050251
Emailová komunikace:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

nemecek.radim@centrum.cz , barbora1@tiscali.cz , kostecki@seznam.cz ,
pecnik@amaroautodily.cz
Předseda
Bc. Libor Fluss
ČSA 378, 747 87 Budišov n/B
732607284

sekretář
Radim Němeček
Bezručova 570, 747 87 Budišov
604983873

Tělovýchovná jednota Sokol Budišovice, z.s. – 8050391
Emailová komunikace:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

trojek@csshrabyne.cz , jpopiolek@email.cz , vavreckal@gmail.com ,
zima.jarek@seznam.cz
Předseda
Jaromír Zima
Ostravská 7, 747 64 Budišovice
774457960

Sekretář
Bc. Zdeněk Trojek
Školní 18, 747 64 Budišovice
724133660

Fotbalový klub Darkovice, z.s. – 8050071
Emailová komunikace:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

fotbal@fkdarkovice.cz
předseda
Jaroslav Tvrdý
Dlouhá 177/87, 757 17 Darkovice
737438342

sekretář
Tomáš Miketa
Dlouhá 104, 757 17 Darkovice
777613309

Fotbalový klub Darkovičky, z.s. – 8050031
Emailová komunikace:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

tkacik.jirka@seznam.cz , radim.kempny@seznam.cz ,
fkd1931@seznam.cz , luki.tkacik@seznam.cz
předseda
Jiří Tkačík
Sadová 19, 748 01 Darkovičky
603367410

sekretář
Lukáš Tkačík
Sadová 19, 748 01 Darkovičky
732848173

Tělovýchovná jednota Sokol Deštné – 8050501
Emailová komunikace:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

jan.kamrad@seznam.cz , miroslavmosny@seznam.cz ,
zbynhon@seznam.cz , ciminga@seznam.cz
předseda
Miroslav Mosný
Deštné 40, 747 55 Litultovice
606388435

sekretář
Václav Ciminga
Deštné 21, 747 55 Deštné
774842792

Tělovýchovná jednota Sokol Dobroslavice, z.s. – 8050371
Emailová komunikace:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

kepci@seznam.cz , patulin@volny.cz , jindra.pavel@seznam.cz
předseda
Zdeněk Bochňák
Osvobození 36/68, 747 94
Dobroslavice
731750324

sekretář
Pavel Jindra
Spartakiádní 10, 747 94
Dobroslavice
704071906

FC Dolní Benešov z.s. – 8050091
Emailová komunikace:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

fcdb@seznam.cz
předseda
Petr Machovský
Osada Míru 687, 747 22 Dolní
Benešov
724023173

sekretář
Jan Adamík
Osada Míru 687, 747 22 Dolní
Benešov
721140337

Fotbalový klub Dolní Životice, z.s. – 8050491
Emailová komunikace:

vavreckadusan.dz@seznam.cz , profilipa@seznam.cz ,
rvhp.radek@centrum.cz , svetlik.adm@seznam.cz
předseda
Dušan Vavrečka
Hlavní 9, 747 56 Dolní Životice
608469691

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

sekretář
Dušan Vavrečka
Hlavní 9, 747 56 Dolní Životice
608469691

Tělovýchovná jednota Háj ve Slezsku, z.s. – 8050691
Emailová komunikace:

vrchovecky@volny.cz , info@vibrobeton.cz , ivo.sofer@lpefekt.cz

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

předseda
Ivo Šofer
Zahradní 121, 747 92 Háj ve Slezsku
603258485

sekretář
Emil Vrchovecký
Mírová 305, 747 92 Haj ve Slezsku
777213753

Tělovýchovná jednota Sokol Hať, z.s. – 8050571
Emailová komunikace:

sokolhat@email.cz
předseda
Jiří Cima
Na Chromině 10, 747 16 Hať
739666365

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

sekretář
Gabriela Štverková
Na Chromině 55, 747 16 Hať
732212219

Tělovýchovná jednota Družba Hlavnice, z.s. – 8050341
Emailová komunikace:

rudapavelek@centrum.cz , davidnowicky@seznam.cz ,
Radovan.Sina@seznam.cz
Předseda
David Nowický
Hlavnice, 747 52 Hlavnice
723523414

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

Sekretář
Rudolf Pavelek
Hlavnice 153, 747 52 Hlavnice
731428952

Sportovní klub FC Hlučín, z.s. – 8050871
Emailová komunikace:

petrik@fchlucin.cz , Peca.Lukas@seznam.cz , janik@fchlucin.cz
Předseda
Ing. Josef Trejtnar
U Stadionu 1798, 748 01 Hlučín
602563559

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

sekretář
Lukáš Petřík
U Stadionu 1798, 748 01 Hlučín
739189091

Tělovýchovná jednota Sokol Hněvošice, z.s. – 8050631
Emailová komunikace:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

tjsokolhnevosice@seznam.cz , stanislav.hartmann@seznam.cz ,
macekmuller@seznam.cz
Předseda
Ing. Stanislav Hartmann
Opavská 63, 747 35 Hněvošice
608642532

sekretář
Martin Müller
Za Humny 189, 747 35 Hněvošice
776221910

Tělovýchovná jednota Sokol Holasovice, z.s. – 8050261
Emailová komunikace:

obec.holasovice@opava.cz , jiri.dehner@gmail.com ,
petr.bolik@agroup.cz
Předseda
Ing. Petr Bolík
Holasovice 85, 747 74 Holasovice
603278284

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

sekretář
Ing. Petr Bolík
Holasovice 85, 747 74 Holasovice
603278284

TJ Sokol Horní Lhota – 8050651
Emailová komunikace:

dalibor.rataj@seznam.cz , phhrbacovi@volny.cz

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

předseda
Dalibor Rataj
Na Kolonii 142, 747 64 Horní Lhota
602586890

sekretář
Ing. Petr Hrbáč
Zahumení 131, 747 64 Horní Lhota
736432127

Tělovýchovná jednota Sokol Hrabyně, z.s. – 8050431
Emailová komunikace:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

jurca.peter@centrum.cz , vit.onderka@email.cz , jiri.onderka@fin-it.cz ,
jozef_molnar@email.cz
předseda
Bc. Vít Onderka
Hrabyně 8, 747 63 Hrabyně
728858933

Sekretář
Bc. Vít Onderka
Hrabyně 8, 747 63 Hrabyně
728858933

Tělovýchovná jednota Hradec nad Moravicí, z.s. – 8050561
Emailová komunikace:

Jméno a příjmení:

radim.kvasnicka@seznam.cz , weinhold590@gmail.com ,
davidzurek@seznam.cz
předseda
Pavel Kuzník

Adresa:

Opavská 476, 747 41 Hradec n/M

Mobil:

777748762

Sekretář
Radim Kvasnička
Pod Hanuší 361, 747 41 Hradec
n/M
602524903

SK Viktorie Chlebičov, z.s. – 8050131
Emailová komunikace:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

kamil.stanjura@mariuspedersen.cz , skviktoriechlebicov@seznam.cz
Předseda
Kamil Stanjura
Větrná 211, 747 32 Chlebičov
606607955

Sekretář
Jakub Lokoč
Lipová 192, 747 32 Chlebičov
731428554

Tělovýchovná jednota Spartak Chuchelná, z.s. – 8050081
Emailová komunikace:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

o.georg@seznam.cz , fojtik-jiri@seznam.cz
Předseda
Ondřej Gargoš
Závada 62, 747 19 Závada
603995143

sekretář
Jiří Fojtík
Mírová 154, 747 24 Chuchelná
730173348

Tělovýchovná jednota Sokol Chvalíkovice, z.s. – 8050361
Emailová komunikace:

jarda.hendrych@email.cz , david.gibes@seznam.cz , r.ventus@centrum.cz
Předseda
Jaromír Hendrych
Žlabinská 8/103, 747 06
Chvalíkovice
734697229 nebo 731251334

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

sekretář
Ing. Radomír Věntus
U Sokolovny 1/114, 747 06
Chvalíkovice
605722706

Fotbalový klub Jakartovice z.s. – 8050101
Emailová komunikace:

fkjakartovice@seznam.cz , balcar.karel3@gmail.com
Předseda
Martin Matyáš
Jakartovice 58, 747 53 Jakartovice
721742598

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

sekretář
Karel Balcar
Jakartovice, 747 53 Jakartovice
776283620

Tělovýchovná jednota Sokol Kobeřice, z.s. – 8050401
Emailová komunikace:

jiri.oberherr@centrum.cz , halfarmartin@centrum.cz ,
p.stuchlik@seznam.cz
Předseda
Martin Halfar
Mírová 545, 747 27 Kobeřice
736627193

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

sekretář
Ing. Jiří Oberherr
Dubová 791, 747 27 Kobeřice
602786833

Sportovní klub Komárov, z.s. – 8050191
Emailová komunikace:

Jan.Tuma@brano.eu , novakja@seznam.cz , michal.radek@metrostav.cz ,
max88@seznam.cz
Předseda
Ing. Michal Rádek
Pekařská 397/48, 746 01 Opava
724219404

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

sekretář
Jan Tůma
Pekařská 118, 747 05 Opava
731401960

Tělovýchovná jednota Sokol Kozmice, z.s. – 8050161
Emailová komunikace:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

ali.mlcoch@seznam.cz , tomas.gai68@seznam.cz ,
petrkania66@seznam.cz
Předseda
Petr Kania
K Točně, 747 11 Kozmice
777605113

sekretář
Aleš Mlčoch
K Točně 18, 747 11 Kozmice
777225446

Městský fotbalový klub Kravaře z.s. – 8050891
Emailová komunikace:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

karel.peterek@seznam.cz , mfk-kravare@seznam.cz ,
jiri.benna@gmail.com
Předseda
Karel Peterek
Alejní 728/13, 747 21 Kravaře
601333183

sekretář
Karel Peterek
Alejní 728/13, 747 21 Kravaře
601333183

FC Kyjovice, z.s. – 8050441
Emailová komunikace:

jirimartinik@seznam.cz , radas.volnas@seznam.cz ,
truhlarstvi.richter@seznam.cz , lucie-pohlova@seznam.cz
Předseda
David Richter
Nová 102, 747 64 Čavisov
604556789

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

sekretář
Jiří Martiník
Kyjovice 26, 747 68 Kyjovice
728551662

Fotbalový klub Kylešovice, z.s. – 8050111
Emailová komunikace:

reznictvi@gebauer.cz , frantisek.jelen@gmail.com
předseda
Lukáš Gebauer
Hlavní 54, 747 81 Otice
777072760

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

sekretář
František Jelen
Budišovská 7, 747 06 Opava
734479969

Tělovýchovná jednota Sokol Litultovice, z.s. – 8050531
Emailová komunikace:

tomas.leifert@seznam.cz , stanislavsteiner@seznam.cz
předseda
Tomáš Leifert
Litultovice 218, 747 55 Litultovice
734155903

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

sekretář
Ing. Stanislav Steiner
Litultovice 19, 747 55 Litultovice
602708945

Tělovýchovná jednota Slavia Malé Hoštice, z.s. – 8050231
Emailová komunikace:

m.kokosek@seznam.cz , bretislavsch@volny.cz ,
schaffartzik@vehovsky.cz
předseda
Ing. Michal Kokošek
Horní 6, 747 05 Malé Hoštice
605222397

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

sekretář
Břetislav Schaffartzik
Dvořákova 33, 747 05 M. Hoštice
777777025

Tělovýchovná jednota Sokol Melč, z.s. – 8050461
Emailová komunikace:

gasparik1@seznam.cz , karel.palzer@hon.cz , ondrejstupen@seznam.cz
předseda
Ondřej Stupeň
Melč 79, 747 84 Melč
777005691

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

sekretář
Karel Palzer
Melč 28, 747 84 Melč
737952422

Fotbalový klub Sokol Morké Lazce, z.s. – 8050421
Emailová komunikace:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

fksokolmokrelazce@seznam.cz , premysl.ulrich@centrum.cz ,
josef.hruby@volny.cz
předseda
Ing. Josef Hrubý
Generála Vlachého 265, 747 62
Mokré Lazce
602579714

sekretář
Ing. Martin Holoubek
Na Nivě 343, 747 62 Mokré Lazce
776232094

Tělovýchovná jednota Moravice, z.s. – 8050521
Emailová komunikace:

hendrych@presshydraulika.cz
předseda
Josef Knob
Moravice 102, 747 84 Moravice
608419848

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

sekretář
František Hendrych
Lidická 24, 746 01 Opava
723870762

SK Nové Sedlice – 8050761
Emailová komunikace:

vladan.novak@seznam.cz , petr.onderka33@gmail.com ,
lukas.onderka@seznam.cz
Předseda
Petr Holeš
Polní 137, 747 06 Nové Sedlice
602583693

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

sekretář
Petr Onderka
Hlavní 33, 747 06 Nové Sedlice
721243537

Tělovýchovná jednota Odry, z.s. – 8040321
Emailová komunikace:

p.chudej@tubes-international.com , fotbal.odry@seznam.cz
Předseda
Petr Chuděj
Kopečná 185/19, 742 35 Odry
774761210

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

sekretář
Božena Ovšáková
Kopečná 185/19, 742 35 Odry
732331576

Sportovní klub Moravan Oldřišov, z.s. – 8050011
Emailová komunikace:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

skmo@skmo.cz
Předseda
Lubomír Strouhal
Hlinská 44, 747 33 Oldřišov
605233705

sekretář
Julius Jadrný
Svobody 19, 747 33 Oldřišov
602584064

Fotbalový klub Slavia Opava, z.s. – 8050541
Emailová komunikace:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

petrcelustka@seznam.cz , baklik@mymail.cz
Předseda
Petr Čelůstka
Dobrovského 5, 747 05 Opava
605147747

sekretář
Petr Baklík
Vodní 14, 746 01 Opava
777142133

Slezský fotbalový club Opava a.s. – 8050641
Emailová komunikace:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

sfc@sfc.cz , sedlacek@sfc.cz , hajek@sfc.cz
předseda představenstva
Ing. Marek Hájek
Lipová 105/2, 746 01 Opava
553616393

sekretář
Lumír Sedláček
Lipová 105/2, 746 01 Opava
777279272

Tělovýchovná jednota Otice, z.s. – 8050471
Emailová komunikace:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

grygarova@dum-vybaveni.cz , fedja78@seznam.cz
Předseda
Tomáš Rezner
K Domkům 195, 747 81 Otice
604145556

sekretář
Kateřina Grygarová
Holčovická 275, 747 81 Otice
777126689

Tělovýchovná jednota Palhanec – 8050711
Emailová komunikace:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

vladimir.stonis@seznam.cz , ivan.pyszczyk@seznam.cz
Předseda
Vladimír Stoniš
Karlovecká 52, 747 07 Opava
604661351

sekretář
Ivan Pyszczyk
Štefániková 4, 747 05 Opava
720504402

Tělovýchovná jednota Slavia Píšť, z.s. – 8050241
Emailová komunikace:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

karel.moric@gmail.com , danielsebestik@seznam.cz
Předseda
Ing. Daniel Šebestík
Opavská 475/100, 747 18 Píšť
725036820

sekretář
Mgr. Karel Moric
Zahradní 582/3, 747 18 Píšť
731513340

SPORT-CLUB Pustá Polom, z.s. – 8050021
Emailová komunikace:
Jméno a příjmení:

vladimir.grussmann@opava.cz , sc.pustapolom@seznam.cz
Předseda
Vladimír Grussmann

Adresa:

Střední 389, 747 69 Pustá Polom

Mobil:

777660018

sekretář
Ing. Alois Vaněk
Bartoškova 348, 747 69 Pustá
Polom
603142340

Tělovýchovná jednota Radkov, z.s. – 706051
Emailová komunikace:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

tjradkov@seznam.cz , j.chudik@centrum.cz
Předseda
David Chudik
Radkov 88, 747 84 Radkov
723425626 nebo 736104381

sekretář
Jakub Chudik
Radkov 88, 747 84 Radkov
774659736

Tělovýchovná jednota Raduň, z.s. – 8050281
Emailová komunikace:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

rostislav.muller@volny.cz , marek.ruby@seznam.cz ,
m.skrobanek@seznam.cz
Předseda
Martin Škrobánek
Vršovice 112, 747 61 Raduň
728232264

sekretář
Marek Rubý
Polní 251, 747 61 Raduň
776515454

TJ Spartak Rohov – 8050201
Emailová komunikace:

hluchnik.j@seznam.cz , roman.silvie@seznam.cz , mhalfar@seznam.cz ,
realvehovsky@seznam.cz
Předseda
Jiří Hluchník
Hlavní 115, 747 25 Rohov
739573890

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

sekretář
Martin Vehovský
Na Kopci 158, 747 25 Rohov
608972071

Tělovýchovná jednota Sokol Skřipov, z.s. – 8050721
Emailová komunikace:

jirka.kubanek@seznam.cz , jiri.vicha@centrum.cz ,
lubojacky.j@seznam.cz , kubapoltier@centrum.cz ,
radekkomenda@seznam.cz
Předseda
Jiří Kubánek
Skřipov 89, 747 45 Skřipov
602562041

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

sekretář
Jiří Vícha
Skřipov 220, 747 45 Skřipov
604345199

Tělovýchovná jednota Sokol Slavkov, z.s. – 8050621
Emailová komunikace:

gawo@seznam.cz , klement.honza@seznam.cz
Předseda
Ing. Jan Klement
Jasná 979/1, 747 06 Opava
737333960

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

sekretář
Michal Gavenda
U Dráhy 253, 747 57 Slavkov
724053341

Tělovýchovná jednota Sokol Služovice – 8050451
Emailová komunikace:

cimaal@seznam.cz , martin.kremser@email.cz ,
tjsokolsluzovice@seznam.cz
Předseda
Bc. Martin Kremser
Služovice 171, 747 28 Služovice
724060995

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

sekretář
Ing. Aleš Ciminga
Služovice 207, 747 28 Služovice
608664774

TJ Sokol Sosnová – 8010381
Emailová komunikace:

tjpredsedasokolsosnova@seznam.cz , jiricek1983@seznam.cz ,
hanka-arabasz@seznam.cz
Předseda
Julius Pokoš
Sosnová 137, 793 12 Sosnová
604634808

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

sekretář
Jiří Tomeček
Sosnová 137, 793 12 Sosnová
736654883

Tělovýchovná jednota Sokol Stěbořice, z.s. – 8050301
Emailová komunikace:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

stanislav.krusbersky@seznam.cz , jaromir.kramny@centrum.cz ,
borivoj.wolf@seznam.cz , a.simon@email.cz , cak.login@gmail.com
Předseda
Stanislav Krusberský
Stěbořice 216, 747 51 Stěbořice
602825677

sekretář
Stanislav Krusberský
Stěbořice 216, 747 51 Stěbořice
602825677

Sportovní klub Meteor Strahovice, z.s. – 8050581
Emailová komunikace:

radek.nevrela@agroup.cz , milan.nevrela@agroup.cz ,
lhotsky75@seznam.cz , r.nevrela@seznam.cz
Předseda
Radek Nevřela
Strahovice 186, 747 24 Strahovice
601323140

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

sekretář
Petr Lhotský
Strahovice, 747 24 Strahovice
605340528

Fotbal Studénka z.s. – 8040441
Emailová komunikace:

stachovic@fotbalstudenka.cz , kovac@fotbalstudenka.cz
Předseda
Martin Stachovič
Malá Strana 189, 742 13 Studénka
731600509

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

sekretář
Jan Kováč
Malá Strana 295, 742 13 Studénka
732538590

Tělovýchovná jednota Sokol Sudice, z.s. – 8050041
Emailová komunikace:

zipstomas@seznam.cz , tomas.87@seznam.cz , lukas.kartous@atlas.cz
Předseda
Tomáš Riemel
Na Angru 107, 747 25 Sudice
731441219

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

sekretář
Mgr. Lukáš Kartous
Vančurova 126, 747 92 Háj v/S
777349817

Tělovýchovná jednota Suché Lazce, z.s. – 8050551
Emailová komunikace:

lenc.lukas@seznam.cz , vasicek.roman@seznam.cz , kubinpetr@email.cz
Předseda
Ing. Lukáš Lenc

Jméno a příjmení:
Adresa:

V Ulici 297/8, 747 95 Suché Lazce

Mobil:

739616443

Sekretář
Roman Vašíček
Přerovecká 248/146A, 747 95
Suché Lazce
605297639

Tělovýchovná jednota Svobodné Heřmanice, z.s. – 8010421
Emailová komunikace:

marvin.mour@seznam.cz
Předseda
Tomáš Zbořil
Sokolovská 232, 793 13 Svobodné
Heřmanice
736238111

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

Sekretář
Tomáš Zbořil
Sokolovská 232, 793 13 Svobodné
Heřmanice
736238111

Tělovýchovná jednota Sokol Šilheřovice, z.s. – 8050141
Emailová komunikace:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

sokolsilherovice@seznam.cz
Předseda
Štěpán Kopia
Záhumenní 234, 747 15 Šilheřovice
602774587

Sekretář
Roman Redzina
Sokolská 409, 747 15 Šilheřovice
774597846

SK Štáblovice – 8050831
Emailová komunikace:

petrbarteska@seznam.cz , skstablovice@seznam.cz
Předseda
Miroslav Lhotský
Štáblovice 166, 747 82 Opava
606873603

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

sekretář
Petr Barteska
Štáblovice 166, 747 82 Opava
721242127

Tělovýchovná jednota Sokol Štěpánkovice, z.s. – 8050411
Emailová komunikace:

mirek.zaloha@seznam.cz , v.harazim@volny.cz ,
tjsokol.stepankovice@seznam.cz
předseda
Ing. Miroslav Záloha
Svobody 14, 747 28 Štěpánkovice
724611703

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

sekretář
Vlastimil Harazim
Rybniční 12, 747 28 Štěpánkovice
777565790

Tělovýchovná jednota Tatran Štítina, z.s. – 8050151
Emailová komunikace:

t.halska@volny.cz , jindrich.sosna@email.cz , petr.halfar@seznam.cz
předseda
Tomáš Halška
Havlíčkova 28, 747 91 Štítina
724302238

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

sekretář
Jindřich Sosna
Hlavní 86, 747 91 Štítina
739713848

Tělovýchovná jednota Sokol Těškovice, z.s. – 8050171
Emailová komunikace:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

senk@ceps.cz , pavel.krcmar@email.cz , solnicky.jakub@gmail.com
předseda
Pavel Krčmář
Těškovice 181, 747 64 Těškovice
728704002

sekretář
Ing. Martin Šenk
Těškovice 143, 747 64 Těškovice
602556131

Fotbalový klub NOVA Vávrovice – 8050121
Emailová komunikace:
Jméno a příjmení:

jaromir.blascik@agrana.com , annarichla@centrum.cz
předseda
Ing. Jaromír Blaščík

Adresa:

Vávrovická 81, 747 07 Opava 7

Mobil:

606731382

sekretář
Anna Richlá
Jantarová 72, 747 73
Opava-Vávrovice
728731270

Tělovýchovná jednota Sokol Velké Heraltice, z.s. – 8050311
Emailová komunikace:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

Luks.Jaroslav@seznam.cz , renestepan@seznam.cz , ajfelino@seznam.cz ,
stepan@thtreal.cz
předseda
Ing. Rostislav Štěpán
Nad Poštou 240, 747 75 Velké
Heraltice
602520629

sekretář
Jaroslav Luks
Nad Poštou 238, 747 75 Velké
Heraltice
605265626

Fotbalový klub Velké Hoštice, z.s. – 8050611
Emailová komunikace:

fkvelkehostice@seznam.cz , jansmeja@gmail.com
předseda
Jan Směja
Mírová 126, 747 31 Velké Hoštice
602527136

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

sekretář
Rudolf Unruh
Nová 265, 747 31 Velké Hoštice
606749420

Tělovýchovná jednota Dubina Větřkovice, z.s. – 8050481
Emailová komunikace:

pavel.cernoch@seznam.cz , jiri.hopp@tiscali.cz , luba.vavros@centrum.cz
předseda
Jiří Hopp
Větřkovice 189, 747 43 Větřkovice
728583614

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

sekretář
Pavel Černoch
Větřkovice 137, 747 43 Větřkovice
739511141

Tělovýchovná jednota Vítkov, z.s. – 8050351
Emailová komunikace:

ludek.metelka@atelier-simona.cz , josef.jakubec@seznam.cz ,
sindelarova.j@seznam.cz
Předseda
Bc. Josef Jakubec
Komenského 754, 749 01 Vítkov
606853569

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

sekretář
Bc. Josef Jakubec
Komenského 754, 749 01 Vítkov
606853569

Tělovýchovná jednota Vřesina, z.s. – 8050211
Emailová komunikace:

tjvresina@seznam.cz , lubomirmrkva@seznam.cz , krbyhlucin@email.cz
Předseda
Lubomír Mrkva
Suhrady 18, 747 20 Vřesina
723939239

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

Sekretář
Antonín David
Údolní 11, 747 20 Vřesina
777124918

Tělovýchovná jednota Sokol Závada, z.s. – 8050741
Emailová komunikace:

robinvitasek@seznam.cz , jiri.lebl@levron.cz , ales.ocko@tiscali.cz ,
j.cigan@seznam.cz
předseda
Jiří Škroch
Závada 79, 747 19 Bohuslavice
737547830

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

Sekretář
Jan Cigán
Závada 91, 747 19 Bohuslavice
606784625

Tělovýchovná jednota Sokol Zlatníky, z.s. – 8050321
Emailová komunikace:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

uvira.josef@seznam.cz , tjsokolzlatniky.fotbal@seznam.cz ,
jiriklimes26@email.cz , radim.uvira@seznam.cz
předseda
Josef Uvíra
Ke Mlýnu 7, 746 01 Opava-Zlatníky
607915686

sekretář
Josef Uvíra
Ke Mlýnu 7, 746 01 Opava-Zlatníky
607915686

Papírny Žimrovice – 8050271
Emailová komunikace:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Mobil:

radek.kriz@cezdistribuce.cz , grossman.auto@seznam.cz
předseda
Martin Grossman
Horka 69, 747 41 Hradec nad
Moravicí - Žimrovice
603247761

sekretář
Radek Kříž
Hradecká 173, 747 41 Hradec nad
Moravicí - Žimrovice
724838792

