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Fotbalová asociace České republiky

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ JIČÍN
Revoluční 1061, 506 01 JIČÍN
Číslo účtu: 2582473359/0800

předseda OFS
a obsazování rozhodčích

Jan Šotek

TMB: 777 077 802
e-mail : predsedaofsjicin@seznam.cz

předseda DK

Vlastimil Hradecký

TMB: 607 505 417
e-mail: stk@ofsjicin.cz

předseda STK

Pavel Kozák

TMB: 602 451 150
e-mail: stk@ofsjicin.cz

předseda KR

Petr Vít

TMB: 776 423 390
e-mail: petr.vit@centrum.cz

předseda KM

Milan Stehlík

TMB: 605 258 566
e-mail: milanek.stehlik@seznam.cz

Grassroots
trenér mládeže

Martin Pankrác

TMB: 606 160 168
e-mail: m.pankrac@seznam.cz

sekretář OFS

Václav Nidrle

TMB: 603 346 410
email: cstv.jicin@cbox.cz

ekonomka OFS

Jaroslava Sádlová

TMB: 605 527 633
email: ekonomcstv.jicin@centrum.cz

oficiální internetové stránky: www.ofsjicin.cz
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SOUTĚŽE OFS Jičín 2020 – 2021
Pořadové
číslo

Počet
družstev

1.

12

A1A PLACHETKA Okresní přebor mužů

2.500,-

2.

10

A2A SABE III. třída mužů

2.000,-

3.

22

A1B SportFotbal Okresní pohár mužů

0,-

4.

6

E1A SportFotbal Okresní přebor starších žáků (7+1) U-15

0,-

5.

7

F1A BELsport Okresní přebor mladších žáků (7+1) U-13

0,-

6.

9

F1A BELsport – Okresní přebor starší přípravky (5+1) U-11

0,-

7.

11

G1A BELsport Okresní přebor mladší přípravky (4+1) U-9

0,-

8.

5

H1A BELsport Turnaje předpřípravek (3+0) U7

0,-
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II.VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1 – Řízení soutěží
Soutěže řídí Sportovně technická komise (STK) OFS Jičín. Pravidelná zasedání STK OFS (v době soutěží)
se konají ve čtvrtek od 14:00 hodin na sekretariátu OFS, pokud STK nestanoví jinak.
Článek. 2 – Pořadatel utkání
Pořadatelem utkání je oddíl /klub/ uvedený v rozlosování podzimní části soutěže na prvním místě, pro jarní
část soutěže platí obrácené pořadí. Pořadatelství v soutěži žáků a přípravek platí dle rozlosování.
Článek 3 – Podmínky pro zařazení do soutěží OFS
Pro sezónu 2020/2021 stanovuje VV OFS následující podmínky pro účast v soutěžích OFS Jičín:
a) mít v soutěžích OFS Jičín kvalifikované trenéry s platnou kvalifikací trenéra:
u všech družstev dospělých a žáků v rámci soutěží OFS - trenéra minimálně s licencí „C“
V případě nesplnění požadavků na kvalifikaci trenérů bude oddílu udělena pokuta 1.500,- Kč za každé
mužstvo bez kvalifikovaného trenéra.
Kontrolu platnosti kvalifikace trenérů v soutěžích OFS provede STK OFS na základě vyplněné
Přihlášky do soutěží a následné průběžné kontroly účasti těchto trenérů při utkáních v průběhu
podzimu 2020 a následně také v jarní části 2021.
Upozorňujeme oddíly, že od sezóny 2020 / 2021 nebude akceptováno uvádění nepřítomných
trenérů do Zápisů o utkání.
b) vyrovnání pohledávek oddílu-klubu vůči OFS Jičín a FAČR dle splatnosti faktur za poplatky,
pokuty 2019/2020 a startovné 2020/2021, případně jiných plateb
Řídící orgán dle SR §16 nezařadí do soutěže družstvo takového členského klubu, který ke dni
konání losovacího aktivu neuhradil:
a) svoje splatné dluhy stanovené sběrnou fakturou, nebo nemá ve vztahu k takovým dluhům s FAČR
uzavřenou dohodu o splátkovém kalendáři
b) svoje splatné dluhy stanovené v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. b) Přestupního řádu, nebo
nemá ve vztahu k takovým dluhům s oprávněným členským klubem uzavřenou dohodu o splátkovém
kalendáři.
Článek 4 – Termíny utkání
Povinnosti účastníků soutěží týkající se termínů, hlášení utkání, začátků utkání a nastoupení k utkání jsou
upraveny v Soutěžním řádu FAČR v platném znění – hlava II, § 8 a §13 a tímto Rozpisem soutěží (dále
RS).
1. STK vydává termínovou listinu zvlášť pro podzimní i jarní část mistrovských soutěží. Pro podzimní
část soutěží 2020/2021 platí termíny utkání, které jsou uvedeny v termínové listině. Pro jarní část
soutěží 2020/2021 bude vydána nová termínová listina s úředními začátky. V případě příznivých
klimatických podmínek může řídící orgán soutěží nařídit předehraní úvodního jarního kola (kol)
jednotlivých soutěží na podzim 2020 v náhradních termínech označených v Termínové listině
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2. Družstva jsou oprávněna po vzájemné dohodě a souhlasu řídícího orgánu soutěže odehrát svá utkání
mimo stanovený termín v termínové listině. Dohoda družstev o změně termínu utkání musí být uložena
do elektronického informačního systému nejpozději 17 dnů před původně stanoveným termínem
utkání. Dohoda družstev a souhlas řídícího orgánu soutěže dle předchozí věty musí být provedeno
vždy prostřednictvím informačního systému nejpozději 10 dnů před stanoveným termínem utkání.
Organizátor utkání je oprávněn navrhnout bez souhlasu soupeře řídícímu orgánu soutěže, že konkrétně
vymezená soutěžní utkání odehraje v jiném termínu, než který byl stanoven pro soutěžní ročník, a to 15
dnů ode dne prvního soutěžního utkání příslušné části soutěže – SŘ FAČR, hlava II, § 8.
3. K zajištění regulérnosti soutěže může STK stanovit pro některá utkání jednotné termíny a začátky,
zejména v závěrečných kolech. Tento bod platí pro všechny soutěže i kategorie.
4. O odvolání utkání v případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek rozhoduje řídící orgán
soutěže. Výjimečně lze utkání dospělých odvolat telefonicky pouze při kalamitních situacích.
VV OFS stanovil funkcionáře, kteří mají právo odvolat mistrovské utkání v případě mimořádných
klimatických podmínek po konzultaci s pořádajícím klubem a hostujícím klubem. Jedná se o:
předsedu VV OFS a předsedu STK OFS. Další postup dle SŘ FAČR.
5. Oddíl, který žádá o přeložení utkání z důvodu nemoci hráčů, musí předložit žádost + nejméně sedm
samostatných lékařských potvrzení o nemoci hráčů příslušného družstva (u žáků 5). Případné zranění
hráčů není považováno za nemoc a nebude do počtu sedm (pět) započítáno.
6. Při odesílání korespondence využijí kluby e-mailu stk@ofsjicin.cz
Úprava některých podrobností oproti SŘ na podmínky OFS Jičín:
1. Trvalé výjimky z hracích dnů a úředních začátků povoluje STK na základě písemné žádosti uvedené v
přihlášce do soutěží. Oddíly-kluby, které budou požadovat výjimku z úředního termínu pro jarní část
soutěže, nahlásí tento požadavek písemně do 17. března 2021, a to jen v případě, že požadovaná
změna výjimky je odlišná od podzimní.
2. Hlášenky se zadávají výhradně prostřednictvím IS FAČR
Termín zadání HLÁŠENEK UTKÁNÍ do IS je pro podzim 2020 je do 31. července 2020. Pro jaro
2021 je do 17. března 2021.
Termín uvedený na HLÁŠENCE UTKÁNÍ je možno změnit pouze na základě dohody se
soupeřem a ta podléhá schválení STK.
3. Po termínu zaslání HLÁŠENEK se mohou oddíly-kluby dohodnout na změně termínu utkání. Nejde-li
o přesun ve dnech pracovního klidu (SO, NE, svátek), o navrženém termínu utkání rozhodne STK.
V mimořádných a zvlášť odůvodněných případech může STK povolit sehrát utkání i v jiném termínu
než je stanoveno v tomto RS (v tomto případě činí manipulační poplatek 100 Kč). Nebude-li mít žádost
o změnu termínu veškeré náležitosti, nebude projednávána. Soupeř je povinen odpovědět na návrh
dohody okamžitě, nejpozději do 7 dnů od jeho doručení. STK může vyhovět i žádosti o změnu při
nedodržení předepsané lhůty 17 dnů před úředním termínem. Žádost musí mít všechny náležitosti,
manipulační poplatek v tomto případě činí 300,- Kč.
MANIPULAČNÍ POPLATKY JSOU PRO VŠECHNY KATEGORIE STEJNÉ.
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Oddíly-kluby jsou povinny bez jakéhokoliv předchozího upozornění nastupovat k utkáním v termínech
a začátcích uvedených v úřední zprávě OFS a dle povolených výjimek trvalého rázu, případně podle
schválených dohod nebo termínů přímo nařízených STK. Pokud dojde k nesrovnalostem, ať již v
termínu nebo začátku utkání mezi RS a úřední zprávou, je povinností obou oddílů-klubů
(domácího i hostujícího) okamžitě upozornit STK na vzniklou chybu. Nenastoupení k utkání v
termínu uvedeném v úřední zprávě, případně v termínu vzájemně dodatečně dohodnutém či nařízeném
STK, bude postiženo hracími důsledky
4. Hrací dny jsou určeny tímto Rozpisem soutěží a úředními zprávami STK. V případě nesehraného nebo
nedohraného utkání (a to prakticky jen z důvodů vyšší moci) se oddíly-kluby dohodnou ihned na místě
na novém vhodném termínu a uvedou ho v Zápise o utkání. Utkání musí být sehráno do 14
kalendářních dnů od původního termínu utkání. Toto ustanovení platí jak pro družstva dospělých,
tak mládeže. V případě, že nedojde k dohodě o termínu utkání, rozhodne STK na svém nejbližším
zasedání, a to bez ohledu na potřeby oddílů –klubů.
5. STK zveřejňuje schválené vzájemně odsouhlasené změny z úředních termínů v úřední zprávě STK.
Pokud změna nebude uvedena v příslušné úřední zprávě, je povinností oddílu-klubu, na jehož žádost ke
změně došlo, neprodleně informovat předsedu STK.
6. Každý případ projednání STK bude oddílům účtován poplatek 100,- Kč
Článek 5 – Místa utkání
1. Jednotlivá utkání se hrají na hřištích účastníků soutěže, která jsou uvedena v rozlosování soutěží na
prvních místech.
2. Hrát se může pouze na hřištích, schválených STK OFS Jičín. Hrací plochou pro přípravky je výhradně
tráva. Nově zbudovaná hřiště s umělým trávníkem nové třetí generace, na něž klub obdrží písemné
atestační osvědčení od FAČR, může být používáno ke všem soutěžním utkáním mládeže i dospělých
v rámci soutěží OFS Jičín. Na hřištích s tímto povrchem však v žádném případě nelze používat
sportovní obuv s vyměnitelnými kolíky. Hrací plocha musí odpovídat pravidlům fotbalu, nebo
pravidlům fotbalu malých forem v příslušných kategoriích.
Mistrovské utkání lze sehrát na hracích plochách s umělým povrchem 3. (a vyšší) generace
za těchto podmínek:
a) klub má plochu s umělým povrchem hlášenu jako hlavní hrací plochu,
b) v případě nezpůsobilosti hlavní hrací plochy s přírodním povrchem,
c) v ostatních případech jen se souhlasem soupeře.
d) klub má vystaven platný certifikát FAČR Praha na hrací plochu s umělou trávou,
e) v období od 16. 4. do 15. 10. se mistrovská utkání všech kategorií mohou odehrát pouze na přírodní
trávě. Výjimku vzhledem k nepříznivým podmínkám (počasí) povoluje STK OFS.
V období od 16.10. do 15. 4. se utkání hrají na hřišti s přírodním nebo umělým trávníkem bez omezení.
3. Náležitosti hřišť pro soutěže řízené OFS Jičín:
a)

řádně připravená a vyznačená hrací plocha dle Pravidel fotbalu a Soutěžního řádu,

b)

kryté lavičky pro příslušníky družstev musí umožnit sezení minimálně pro 8 osob, musí být
odděleny od hlediště a musí být zabezpečeny proti vhazování předmětů z hlediště,

c)

kolem hrací plochy, v místech přístupných divákům, musí být ohrazení nebo pevné zábradlí v
souladu s Pravidly fotbalu,
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d)

prostor, kterým rozhodčí a hráči procházejí z kabin na hrací plochu, musí být zabezpečen proti
vniknutí diváků,

e)

samostatná šatna, v chladných dnech vytápěná a soupeři přístupná nejpozději 45 minut před
utkáním,

f)

koupelna s teplou i studenou vodou pro soupeře,

g)

zdravotnickou místnost pro poskytnutí první pomoci s příslušnými zdravotnickými potřebami,

h)

samostatná šatna pro rozhodčí za podmínek uvedených pod písmenem e),

i)

funkční rozhlas, který umožní vykonávat zvukově kvalitní hlasatelskou službu před, během a po
utkání v souladu se zněním SŘ.

j)

Pořadatelský klub odpovídá za řádné provedení revizí elektrických, popř. plynových zařízení,
která jsou součástí areálu.

Při nesplnění uvedených bodů, bude hrací plocha uzavřena.
4. Vyčerpá-li pořádající oddíl-klub všechny možnosti k zabezpečení utkání, může STK výjimečně
nařídit, aby se utkání hrálo na jiném hřišti v rámci stejného města nebo okresu.
Kontrolu náležitosti hřišť provádí STK, rozhodčí a delegáti svazu. V případě nesplnění těchto
náležitostí bude oddíl upozorněn s uvedením termínu, do kterého musí nedostatky odstranit.
Pokud tento požadavek oddíl nesplní, přikročí STK k uložení pořádkové pokuty.
Ve výjimečných případech může také STK schválit sehraní obou mistrovských utkání
stejných soupeřů na stejném hřišti tak, že jeden z těchto oddílů hraje 2x doma
Článek 6 – Účastníci soutěží
Jednotlivá družstva jsou zařazována podle své výkonnosti a kategorie do soutěží OFS Jičín.
Zařazena družstva musí splňovat podmínky SŘ FAČR a tohoto Rozpisu soutěží.
V soutěžích OFS mohou startovat sdružená družstva, podmínkou je předložení žádosti a smlouvy o
sdruženém družstvu v termínu podání přihlášky do soutěží (dle SŘ příloha č.2, §9), pokud VV OFS
nestanoví jinak.

U – 15 SOUTĚŽ STARŠÍCH ŽÁKŮ 7+1
Okresní přebor starších žáků je společnou soutěží ročníků 2006 a 2007.
Hraje se čtyřkolově. Hrací doba je 2 x 20 minut, všechna hrací kola jsou nalosována jako dvojutkání
stejných soupeřů a každý zápas se započítává do tabulky. V případě nerozhodného výsledku se postupuje
podle článku 14 tohoto RS.
Hracím dnem je sobota, začátek prvního utkání je v 9:30, druhého zápasu potom v 10:30 hodin.
Přestávka mezi poločasy trvá 10 minut, přestávka mezi zápasy také 10 minut.
Změny termínu utkání je možné dosáhnout pouze dohodou prostřednictvím IS FAČR. Dopolední utkání
žáků mohou být zahájena nejdříve v 9:00 hodin. V případě, že je soutěžní utkání žáků hráno jako
předzápas, musí být začátek posledního utkání stanoven minimálně o 100 minut dříve než hlavní soutěžní
utkání.
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Startují:
Startovat mohou hráči zúčastněných oddílů-klubů řádně registrovaní ročníku 2006 a mladší.
Všichni hráči, kteří splňují jednotlivé věkové kategorie a rozehrají po 1. 7. 2020 nový ročník soutěže,
mohou celý soutěžní ročník D O H R Á T (tj. do 30. 6. 2020) !
Hráč kategorie Starší přípravky a Mladší přípravky nesmí v utkání starších žáků nastoupit.
Věkové kategorie:
starší žáci – hráči narozeni po 1. 1. 2006 a mladší.
mladší žáci – hráči narození po 1.1.2008 a mladší

U – 15 SOUTĚŽ MLADŠÍCH ŽÁKŮ 7+1
Okresní přebor mladších žáků je společnou soutěží ročníků 2008 a 2009
Základní část se odehraje dvoukolově a pak bude následovat nadstavba. Hrací doba je 2 x 20 minut,
všechna hrací kola jsou nalosována jako dvojutkání stejných soupeřů a každý zápas se započítává do
tabulky.
V případě nerozhodného výsledku se postupuje podle článku 14 tohoto RS.
Hracím dnem je neděle, začátek prvního utkání je v 9:30, druhého zápasu potom v 10:30 hodin.
Přestávka mezi poločasy trvá 10 minut, přestávka mezi zápasy také 10 minut.
Změny termínu utkání je možné dosáhnout pouze dohodou prostřednictvím IS FAČR. Dopolední utkání
žáků mohou být zahájena nejdříve v 9:00 hodin. V případě, že je soutěžní utkání žáků hráno jako
předzápas, musí být začátek posledního utkání stanoven minimálně o 100 minut dříve než hlavní soutěžní
utkání.
Startují:
Startovat mohou hráči zúčastněných oddílů-klubů řádně registrovaní ročníku 2008 a mladší.
Všichni hráči, kteří splňují jednotlivé věkové kategorie a rozehrají po 1. 7. 2020 nový ročník soutěže,
mohou celý soutěžní ročník D O H R Á T (tj. do 30. 6. 2021) !
Hráč kategorie Mladší přípravky nesmí v utkání mladších žáků nastoupit.
Věkové kategorie:
mladší žáci – hráči narození po 1.1.2008 a mladší
starší přípravka – hráči narození po 1.1.2010 a mladší

SOUTĚŽ PŘÍPRAVEK 5+1 a 4+1
v následujících řádcích k této kategorii jsou shrnuta základní ustanovení soutěže.
Uzávěrka přihlášek je 25. 8. 2020, po tomto termínu bude vydán samostatný rozpis soutěží.
Startují:
Startovat mohou hráči zúčastněných oddílů-klubů řádně registrovaní ročníku 2010 a mladší.
Všichni hráči, kteří splňují jednotlivé věkové kategorie a rozehrají po 1. 7. 2020 nový ročník soutěže,
mohou celý soutěžní ročník D O H R Á T (tj. do 30. 6. 2021) !
U mladších přípravek je možné, aby za mužstvo startovali nejvýše 2 hráči ročníku 2011, kteří jsou fyzicky
srovnatelní s hráči mladšími.
Každý oddíl, který bude chtít využít této možnosti, nahlásí emailem na stk@ofsjicin.cz zvlášť před
podzimní části a zvlášť před jarní části jména a ID hráčů, kterých se to bude týkat. Tito nahlášeni hráči
nesmí v průběhu té části soutěží, které se to bude týkat, nastoupit v žádném soutěžním utkání za starší
přípravku.
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Hrací dny : starší přípravka – sobota, mladší přípravka – neděle.
Soutěž přípravek bude rozdělena do dvou kategorií – starší přípravky (U-11) ročníku 2010 a mladší a
mladší přípravky (U-9) – ročník 2012 a mladší. Rozlosování bude provedeno samostatně pro podzim i jaro.
Dopolední utkání starších nebo mladších přípravek mohou začít nejdříve v 9:00 hodin.
Na závěr sezóny bude uspořádán závěrečný turnaj všech mužstev zvlášť starších a mladších přípravek
hrajících jarní část sezóny.
Do turnaje bude provedeno nasazení mužstev dle výsledků za jaro 2021.

TURNAJE PŘEDPŘÍPRAVEK 3+0
Startují:
Startovat mohou hráči zúčastněných oddílů-klubů řádně registrovaní ročníku 2014 a mladší.
Hracím dnem je sobota. Uzávěrka přihlášek je 25. 8. 2020.
U předpřípravek je možné, aby za jednotlivé mužstvo hráli nejvýše 2 hráči ročníku 2013, kteří jsou fyzicky
srovnatelní s hráči mladšími a dle názoru trenéra by ještě fyzicky nezvládli hrát pravidelně soutěž mladších
přípravek. U této kategorie neplatí žádná povinnost nahlášení hráčů jako u mladších přípravek, nicméně
apelujeme na jednotlivé trenéry o používání selského rozumu a zapojení co největšího počtu hráčů do
všech zápasů. Na podzim budou sehrány max. 3 turnaje / termíny budou upřesněny /, na jaře pak také max.
3 turnaje / termíny budou upřesněny /.

Pohár OFS dospělých
Okresní kolo Poháru FAČR doplňuje mistrovské soutěže dospělých a je kvalifikační soutěží pro účast v
krajském kole Poháru FAČR. Řídí jej STK OFS.
Systém soutěže
1. Hraje se vyřazovacím způsobem na jeden zápas, nasazení jednotlivých mužstev dle umístění po
jarní části soutěže a určeným klíčem VV OFS, pokud STK nestanoví jinak
2. Všechna utkání Poháru FAČR OFS se hrají podle Pravidel fotbalu, SŘ a ostatních platných předpisů
FAČR, nejsou-li v tomto RS uvedeny odchylky se zřetelem ke zvláštnostem pohárové soutěže.
3. Po ukončení každého utkání musí být znám vítěz utkání. V případě, že utkání skončí nerozhodně,
neprodlužuje se, ale o vítězi a postupujícím do dalšího kola rozhodne střelba na branku ze značky
pokutového kopu, která se provádí dle Pravidel fotbalu, příloha A.
4. Odměny za umístění v okresním kole Poháru FAČR (celková dotace 12.000,-Kč):
Poražený v semifinále – 1.500,-Kč Poražený ve finále – 3.000,-Kč Vítěz – 6.000,-Kč
Účast v soutěži
Na základě přihlášky do soutěže OPM a III. třídy mužů povinně všechna přihlášena družstva dospělých
Termíny utkání
Dle termínové listiny pro podzim 2020 a jaro 2021
Začátek utkání 1. kola poháru hraném případně o víkendu 22. – 23. 8. v sobotu nebo v neděli nejpozději
3 hodiny před ÚZ mužů, pokud nedojde mezi oddíly, obsazovacím úsekem a STK k jiné dohodě nebo
nařízení.
Finále bude sehráno ve středu 2.6.2021 od 17:30 na neutrálním hřišti, pokud STK nestanoví jinak.

2020-2021

OFS Jičín

Stránka 9

Pořadatel a místo utkání
1. Pořadatelem pohárového utkání je vždy účastník nižší soutěže, pokud STK nestanoví jinak, nebo se
oddíly navzájem nedohodnou na změně pořadatelství
2. V případě shody úrovně soutěže obou družstev je pořadatelem utkání níže umístěné mužstvo dle tabulky
po jaru 2020, pokud STK nestanoví jinak, nebo se oddíly navzájem nedohodnou na změně pořadatelství
3. Finálové utkání bude sehráno na neutrálním hřišti, které vybere VV OFS ve spolupráci s STK OFS na
základě přihlášek do výběrového řízení
Hlášení výsledků utkání
Shodné jako u mistrovského utkání dospělých OPM a III. třídy
Náhrady rozhodčím
R 355,-Kč, AR 264,-Kč
Článek 8 – Předpisy
Fotbalové soutěže se řídí těmito fotbalovými normami:
a) Pravidly fotbalu
b) Soutěžním řádem
c) Rozpisem soutěží
d) Disciplinárním řádem
e) Soutěžním řádem mládeže a žen
f) Přestupním řádem
g) Evidenčním a registračním řádem
h) Přestupním řádem
i) Odvolacím řádem
j) Řádem rozhodčích a delegátů
k) Řádem trenérů
l) Procesním řádem ve znění změn a dodatků uveřejněných ve zprávách VV OFS a STK
Povinností účastníků soutěže je sledování Úřední desky – součást Portálu, jejímž prostřednictvím je FAČR
oprávněn doručovat svým členům rozhodnutí příslušných orgánů, úřední zprávy OFS na internetu a jiná
oznámení. Veškeré změny a dodatky k tomuto RS schválené VV OFS se zveřejňují na internetových
stránkách OFS a na Úřední desce, všichni účastníci soutěží mají za povinnost se s uvedeným seznámit.
Článek 9 – Působení hráčů ve věkových kategoriích
1. Věkové kategorie – SŘ mládeže a žen FAČR – hlava I, § 2:
Kategorie mládeže:
- přípravka mladší – ročník 2011 a mladší
- přípravka starší – ročník 2009 a mladší
- mladší žáci – ročník 2007 a mladší
- starší žáci – ročník 2005 a mladší
- mladší dorost – ročník 2003 a mladší
- starší dorost – ročník 2001 a mladší
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V mládežnických družstvech jsou oprávněny startovat dívky o jeden rok starší než mládež zařazena do
věkových kategorií, a to až do kategorie starších žáků.
2. Přechod ve věkových kategoriích:
Hráči po dosažení věku přecházejí do nejbližší vyšší věkové kategorie vždy k 1.1. následujícího roku
dle níže uvedeného (po dosažení vyšší věkové kategorie je hráč oprávněn dohrát rozehraný
soutěžní ročník ve stávající věkové kategorii) :
Věk:
8 let
10 let
12 let
14 let
16 let
18 let

z věkové kategorie
přípravka mladší
přípravka starší
žáci mladší
žáci starší
dorost mladší
dorost starší

do věkové kategorie
přípravka starší
žáci mladší
žáci starší
dorost mladší
dorost starší
dospělý

3. Hráči mohou vedle jejich věkové kategorie nastoupit i v utkání nejbližší vyšší věkové kategorie.
Nastoupení hráče z vyšší věkové kategorie v soutěžním utkání nižší kategorie je nepřípustné a bude
považováno za neoprávněné nastoupení. Ustanovení předchozí věty se vztahuje i na nastoupení hráče
staršího za družstvo mladších v jedné věkové kategorii v případě oddělené soutěže mladších a starších
v rámci jedné věkové kategorie. Kluby jsou povinny vyžádat si písemný souhlas zákonných zástupců
mládeže s působením ve vyšší věkové kategorii a na požádání jej předložit řídícímu orgánu soutěže.
4. V mistrovských soutěžích OFS Jičín je možno v mládežnických soutěžích provádět opakované střídání.
V průběhu utkání je možno libovolně v přerušené hře zapojovat do hry všechny hráče uvedené
v zápise o utkání. Přitom musí být dodržen maximální povolený počet hráčů na hřišti.
Výměna hráčů musí být oznámena R předem (s výjimkou zranění hráče) a při příštím přerušení hry se
provede co nejrychleji, aby nedocházelo ke ztrátám hracího času.
Hráči, kteří jdou na hřiště, musí být připraveni u střídačky v prostoru středové čáry. Hráči, kteří ze hry
odcházejí mohou hřiště kdekoliv, tedy i na opačné straně hřiště, u branky apod.
Není omezen celkový počet střídání, ani jednoho hráče, vyměněný hráč se může zapojit do hry
kdykoliv výše uvedeným způsobem. Za správné provádění výměny hráčů i jejich správný počet na
hrací ploše zodpovídá vedoucí družstva a trenér. V případě, že R zjistí vyšší počet hráčů z jednoho
týmu na hrací ploše, hru přeruší a ze hry vykáže hráče, který přišel do hry jako poslední.
Hru následně zahájí míčem rozhodčího v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry. Rozhodčí
nezaznamenává výměny hráčů do zápisu o utkání. Rozhodčí nemá za povinnost taxativně nastavit 30
sekund za každou provedenou výměnu, posoudí však, kolik času bylo promarněno těmito výměnami a
dobu hry nastaví individuálně, max. však 5 minut.
5. V soutěžních utkáních mohou hráči nastoupit do utkání s libovolnými čísly od 1 do 99. Čísla na dresech
musí souhlasit s čísly uvedenými u jejich jmen v Zápise o utkání. Podmínkou je, aby v zápise byl první
uveden brankář, dále hráči základní sestavy dle čísel vzestupně a náhradníci dle čísel vzestupně.
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6. Stanovení počtu střídajících hráčů pro ročník 2020 – 2021 v rámci OFS:
a) V uvedených mistrovských soutěžích OFS Jičín se počet střídajících hráčů upravuje
odlišně od SŘ fotbalu takto:
- soutěže dospělých – max. 5 hráčů bez opakovaného střídání
U ostatních není uváděno – platí „opakované střídání“ dle odst. 4) tohoto článku.
b) Podmínky „opakovaného střídání“ v soutěžích OFS Jičín pro ročník 2020 – 2021
V mistrovských soutěžích OFS Jičín je možno v soutěžích mládeže provádět tzv. „opakované
střídání“ hráčů. Hráč, který byl vystřídán, se může v témže utkání znovu vrátit na hrací plochu a
zúčastnit se další hry.
c) Opakované střídání je možno provést ve všech soutěžích mládeže OFS v ročníku 2020-2021
v počtu 7 hráčů. Z tohoto důvodu může být v zápise o utkání uvedeno ve všech uvedených
soutěžích pro opakované střídání celkem: žáci 15 hráčů, starší přípravka 13 hráčů a mladší
přípravka 12 hráčů
Článek 10 – Zápis o utkání
1. Záznamem o průběhu utkání je zápis o utkání. K vyplnění zápisu o utkání poskytuje organizátor
utkání rozhodčímu utkání potřebné vybavení, zejména výpočetní techniku s internetovým připojením.
2. Zápis o utkání se pořizuje přímo ve specializované aplikaci elektronického informačního systému
pro zpracování elektronického zápisu o utkání.
3. Aplikaci pro zpracování elektronického zápisu o utkání je oprávněn obsluhovat pouze administrátor
členského klubu s právy zápisu o utkání a delegované osoby. Do zápisu o utkání není oprávněna
zasahovat žádná další osoba.
4. Pokud technické nebo jiné podmínky nedovolují zpracování zápisu o utkání v elektronickém
informačním systému, vyplní se tištěný formulář zápisu o utkání ručně a do elektronického
informačního systému bude převeden dodatečně organizátorem utkání, který odpovídá za doručení
písemného zápisu o utkání řídícímu orgánu soutěže.
5. Nezpracuje-li klub zápis o utkání v elektronickém informačním systému bez závažného důvodu,
bude řídícím orgánem soutěže potrestán uložením pořádkové pokuty.
Příprava zápisu o utkání
1. Administrátor organizátora utkání s právy pro elektronický zápis o utkání vyplní a potvrdí v zápise
o utkání nejpozději 15 minut před úředně stanoveným začátkem utkání veškeré náležitosti, zejména
pak hlavního pořadatele utkání, vedoucího mužstva, trenéra a sestavu hráčů s označením kapitána
2. Administrátor hostujícího družstva s právy pro elektronický zápis o utkání vyplní a potvrdí v zápise o
utkání nejpozději 15 minut před úředně stanoveným začátkem utkání veškeré náležitosti, zejména pak
vedoucího mužstva, trenéra a sestavu hráčů s označením kapitána
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3. 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.
Uzavření zápisu o utkání
1. Rozhodčí je povinen neprodleně po ukončení utkání do zápisu o utkání mimo jiné uvést:
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
O poločasové přestávce je rozhodčí povinen vyplnit do zápisu:
a) poločasový stav
b) střelce branek
c) udělené ŽK a ČK
d) střídání
2. Vedoucí družstev jsou povinni po vyplnění zápisu o utkání dle odstavce 1 na výzvu rozhodčího
zkontrolovat zapsané údaje v zápisu o utkání. Kontrolu zapsaných údajů jsou vedoucí družstev
povinni za přítomnosti rozhodčího potvrdit ověřením své totožnosti v elektronickém informačním
systému prostřednictvím svého rodného čísla, případně svým podpisem.
Hráči družstva uvedeni v Zápise o utkání nejsou oprávněni vykonávat funkci vedoucího družstva; to
neplatí v případě, kdy není vyjma hráčů žádný jiný příslušník družstva přítomen.
Vedoucí mužstva musí být vždy starší 18 let
3. Rozhodčí je povinen do 12 hodin dne následujícího po utkání v zápisu o utkání vyplnit ve zprávě
rozhodčího následující údaje:
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 vykázaní 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.
Článek 11 – Soupiska družstva
1. Soupiska družstva je doklad, který určuje příslušnost hráčů k družstvu členského klubu.
2. Na soupisku družstva lze zařadit pouze hráče z centrální evidence členství členského klubu dle
příslušné věkové kategorie.
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3. Soupisku družstva je oprávněn vyplnit pouze administrátor členského klubu na předepsaném
formuláři v elektronickém informačním systému. Na soupisce družstva je povinen uvést nejméně
11 hráčů, kteří spadají do příslušné věkové kategorie soutěže.
4. Soupiska družstva se vyhotovuje vždy k jednotlivé části soutěžního ročníku, a to vždy nejpozději 7 dní
před zahájením jednotlivé části soutěže.
5. Změny v soupisce družstva je administrátor členského klubu oprávněn provádět pouze před
začátkem jednotlivé části soutěžního ročníku. V průběhu příslušné části soutěžního ročníku je
administrátor členského klubu oprávněn po schválení řídícím orgánem soutěže provádět změny v
soupisce družstva pouze v případě, že dojde k přestupu či hostování hráče ze soupisky družstva nebo k
doloženému dlouhodobému zranění hráče ze soupisky družstva.
6. Každý hráč uvedený na soupisce musí nastoupit do hry nejméně na 2 celé poločasy ve dvou
mistrovských utkáních za družstvo na jehož soupisce je uveden. V případě nesplnění této
povinnosti bude oddíl – klub potrestán pokutou v souladu se SŘ. Výše pokuty činí 1 000 Kč za
každého takového hráče. Pokud počet nenastoupených hráčů je vyšší než 4, obdrží oddíl-klub
pořádkovou pokutu ve výši 5.000 Kč. Tento odstavec platí pro kategorie dospělých
7. Oddíl-klub je povinen provést úpravu soupisky:
o při přestupu hráče uvedeného na soupisce do jiného oddílu-klubu,
o při zrušení registrace hráče uvedeného na soupisce,
o při zrušení nebo vystoupení B družstva ze soutěže
o při dlouhodobém zranění hráče (nutno doložit lékařským potvrzením).
Nejpozději do 7 dnů tyto hráče vyškrtnout ze soupisky a nahradit je hráčem jiným. Tuto změnu
musí potvrdit STK KFS (OFS).
8. Členské kluby, které mají v jedné věkové kategorii pouze jedno družstvo přihlášené do soutěže,
soupisku tohoto družstva v elektronickém informačním systému nevyplňují.
9. Členské kluby, které mají v jedné věkové kategorii více družstev přihlášených do různých
soutěží, nepředkládají soupisku družstva přihlášeného do nejnižší soutěže.
10. Ze soupisek družstev členského klubu vyšší soutěže jsou oprávněni startovat v jednom
soutěžním utkání nižší soutěže pouze dva hráči.
11. Hráč uvedený na soupisce družstva nižší soutěže je oprávněn startovat za družstvo vyšší soutěže.
12. Hráč neuvedený na žádné soupisce družstva členského klubu je oprávněn startovat za všechna
družstva členského klubu.
13. Potvrzením soupisky nepřejímá STK OFS odpovědnost za nedostatky zaviněné oddíly-kluby
(porušení RS a SŘ).
Článek 12 – Doba hry
Utkání dospělých se hrají 2 x 45 minut.
Utkání starších žáků U15 se hrají 2 x 40 minut /rozestavení 10+1/
Utkání mladších žáků U13 se hrají 2 x 40 minut /rozestavení 10+1/
Přípravky – doba hry a systém bude upřesněn v samostatném rozpisu po uzávěrce přihlášek
Poločasová přestávka nesmí včetně odchodu a příchodu hráčů na hrací plochu přesáhnout
15 minut (při utkáních mládeže je povinná). Délku přestávky při utkání kontroluje rozhodčí.
o Předpřípravky – dle rozlosování jednotlivých turnajů

o
o
o
o
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Článek 13 – Povinnosti a práva pořadatele utkání
Práva a povinnosti členů FAČR – viz SŘ FAČR, hlava II, § 29-42 a SŘ FAČR – zvláštní část (Práva a
povinnosti členů FAČR se zvláštními právy a povinnostmi před zahájením utkání).
Počet pořadatelů: 5 při utkáních dospělých (vč. HP)
3 při utkáních mládeže (vč. HP)
Všichni pořadatelé v utkání DOSPĚLÝCH a MLÁDEŽE musí být viditelně označeni páskami nebo
vestami.
Hlavní pořadatel vestou nebo páskou odlišné barvy označenou nápisem „HLAVNÍ POŘADATEL“
1. Oddílům se doporučuje uzavřít s místními útvary Policie ČR prováděcí smlouvy ve smyslu Dohody
mezi Policií České republiky a FAČR. Tato dohoda, příslušné pokyny a SŘ jsou podkladem pro
vypracování „Organizačního řádu pořadatelské služby“, který je nezbytný pro organizování utkání
vzhledem k zajištěnosti bezpečnosti diváků a ochraně hráčů, rozhodčích, delegátů a zástupců FAČR
nebo OFS. Tento Organizační řád musí být schválen STK a pořadatel ho musí předložit na požádání
rozhodčího, delegáta svazu nebo kontrolního orgánu. Dále v souladu se zákonem č. 274/2008 Sb. o
podpoře sportu je povinnost mít vypracován Návštěvní řád.
Pořadatelům se přísně nařizuje:
• neumožnit přístup do prostoru stadionu osobám podnapilým, ozbrojeným či osobám vnášející
předměty, které by mohly ohrozit život nebo zdraví ostatních účastníků utkání – hráčů, rozhodčích,
delegáta, diváků.
2. Organizátor utkání musí mít k dispozici formulář zápisu o utkání, píšťalku, červenou a žlutou kartu,
hodinky, minci na losování a praporky pro asistenty rozhodčího. Musí poskytnout za účelem vyplnění
zápisu o utkání nejpozději 60 minut před plánovaným začátkem utkání soutěžního utkání výpočetní
techniku s připojením k internetu v kabině rozhodčích. Ve stejné době zajistí pro soupeře, rozhodčí
(delegáty) čisté, dostatečně velké, uzamykatelné šatny, které jsou vybaveny věšáky a umožnit jim řádně
se umýt.
3. Organizátor utkání zajistí zdravotní službu s potřebným vybavením pro první pomoc.
4. Pro hostující hráče, rozhodčí a delegáta svazu je organizátor utkání povinen zajistit vhodné občerstvení
odpovídající hygienickým předpisům.
5. Funkcionáři na lavičkách musí být řádně označeni výrazným a nezaměnitelným způsobem.
6. Organizátor utkání je povinen v soutěžních utkáních dospělých zajistit pořadatele u laviček pro hráče
družstev, který v závěru 1. a 2. poločasu dle pokynů rozhodčích oznámí pomocí čísel na střídající tabuli
minimální nastavení doby hry. Dále stejným způsobem oznamuje střídání hráčů obou družstev.
7. Domácí klub zodpovídá za to, že na hřiště nebudou vhazovány žádné předměty a že v hledišti nebude
docházet k výtržnostem, rvačkám, či k verbálním projevům hanobícím příslušnost k rase, národu,
etniku či k jiným projevům porušování občanského soužití.
8. Domácí klub (v utkání dospělých) musí připravit ke všem soutěžním utkáním 4 míče a učinit vše
potřebné, aby plynulost hry nebyla odehráním míče z hrací plochy narušena. Proto je povinen mít
v blízkosti hrací plochy k dispozici podavače míčů (z řad pořadatelské služby nebo z vlastní
mládežnické základny). Za dodržování tohoto opatření zodpovídá hlavní pořadatel utkání. Náhradní
míče jsou rozmístěny za každou z branek a dále u půlící čáry, pokud rozhodčí neurčí jinak
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9. Vykonávání hlasatelské služby v utkáních okresního přeboru mužů je povinné, u ostatních
soutěží se doporučuje.
Hlavní pořadatel je zodpovědný za to, že klub má funkční rozhlas, který umožní vykonávat zvukově
kvalitní hlasatelskou službu před, v průběhu a po utkání v souladu se zněním SŘ.

VV FAČR ukládá všem členským klubům FAČR, aby po skončení zápasů a tréninků byly
přenosné branky položeny na zem a řádně zabezpečeny.
ORGANIZAČNÍ ŘÁD POŘADATELSKÉ SLUŽBY, který oddíly-kluby předloží pro každé
používané hřiště zvlášť, musí obsahovat:
♦ zabezpečení součinnosti s policií ČR nebo Městskou policií
♦ počet a umístění pořadatelů
♦ povinnosti hlavního pořadatele
♦ povinnosti pořadatelů na jednotlivých stanovištích
♦ dodržování opatření o povolení vstupu do ohraničeného prostoru hřiště a označení všech osob v
tomto prostoru
♦ zamezení vstupu všech osob do vymezeného prostoru za brankami
♦ zabezpečení odchodu hráčů a rozhodčích do kabin a to až do jejich odjezdu z prostoru stadiónu
eventuálně na hranice obce
♦ zabezpečení pokynů rozhodčího při jeho upozornění na nevhodné chování na hráčských lavicích
nebo při přerušení utkání (např. pro vniknutí diváků na hrací plochu, vhození předmětů, při
nesportovním chování diváků apod.)
Organizační řád pořadatelské služby (OŘPS) musí být k dispozici v kabině rozhodčích při každém
soutěžním utkání. Jeho dodržování má právo kontrolovat rozhodčí nebo delegát svazu. Tento OŘPS je
povinností oddílu-klubu vydat znovu při změně soutěže nebo při změnách v uspořádání hřiště či stadiónu.
NA HRÁČSKÉ LAVICE MAJÍ PŘÍSTUP POUZE OSOBY UVEDENÉ V ZÁPISE O UTKÁNÍ,
FUNKCIONÁŘI MUSÍ BÝT STARŠÍ 18 LET
Článek 14 – Hodnocení výsledků
Řídí se ustanovením SŘ FAČR, hlava II, § 14 a Rozpisem soutěží OFS Jičín
Vítěz utkání v základní hrací době obdrží 3 body, poražený 0 bodů. Vítěz utkání po pokutových kopech
obdrží 2 body, poražený na pokutové kopy obdrží 1 bod.
Skončí-li utkání OP mužů, III. třídy mužů a OP starších i mladších žáků po „základní“ hrací době nerozhodně,
následují kopy ze značky pokutového kopu pro určení vítěze utkání v počtu 5 a dále střídavě ve stejném
pořadí do rozhodnutí. Každé družstvo provádí kopy z pokutové značky dle Pravidel fotbalu, příloha „A“,
tzn., že stejný hráč nemůže provádět pokutový kop opakovaně, pokud pokutový kop neprovedli
všichni oprávnění hráči mužstva.
Rozhodčí jsou povinni uvádět do zápisu o utkání výsledek utkání a výsledek kopů z pokutové
značky (např. výsledek utkání: 2:2, PK 3:2,). Do tabulky se započítá skóre 2:2
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Článek 15 – Protesty
Řídí se SŘ FAČR, hlava III, § 62 – odkaz na Procesní řád.
Článek 16 – Doprava k utkání
STK projedná neúmyslný opožděný nástup družstva k utkání nebo jeho nedostavení se vůbec:
a) dodrží-li družstvo ostatní ustanovení SŘ FAČR
b) předloží-li družstvo potvrzení orgánu Policie nebo Obecního úřadu a řádné potvrzení provozovatele
vozidla o poruše během cesty. Samotné potvrzení provozovatele dopravy STK neuzná
c) pouze oddíl, který se nedostavil k soutěžnímu utkání, je povinen zaslat na STK do 48 hodin zprávu
s odůvodněním, proč se k utkání nedostavil.
Za schválený dopravní prostředek se považují běžné veřejné dopravní prostředky, vlastní autobusy nebo
autobusy jiných registrovaných provozovatelů. Případné nedostavení se k utkání nebo opožděný nástup k
utkání řeší STK na svém nejbližším zasedání. Oddíl-klub, který se takto provinil, je povinen do nejbližší
schůze STK dodat veškeré podklady pro seriózní posouzení případu. V případě, že tak neučiní, vystavuje
se oddíl-klub disciplinárnímu a finančnímu postihu.
Článek 17 – Nemistrovské soutěže a přátelská utkání
Řídí se ustanovením SŘ FAČR hlava II, § 43. Nesmí být narušeny termíny mistrovských a pohárových
utkání
Článek 18 – Postupy a sestupy
Postupy a sestupy z jednotlivých soutěží se řídí ustanovením SŘ FAČR hlava II, § 19 - 21 a dále RS OFS
Jičín. Celkový počet postupujících a sestupujících družstev je závislý na počtu sestupujících družstev
z vyšší soutěže a celkového počtu postupujících družstev z nižší soutěže. V případě, že žádné mužstvo III.
třídy na 1. – 4. místě konečné tabulky neprojeví zájem postoupit do OPM, zůstává v soutěži OPM původně
sestupující mužstvo.
KATEGORIE DOSPĚLÝCH
počet mužstev v OP – M
postup do 1. B třídy
sestup z 1.B třídy
sestup do OS – M
postup do OP – M
počet mužstev v OP – M

12 12 12 12 12 12 12 12 12
0 0 0 -1 -1 -1 -1 -2 -2
0 1 2 0 1 2 3 1 2
-1 -2 -3 -1 -1 -2 -3 -1 -1
1 1 1 2 1 1 1 2 1
12 12 12 12 12 12 12 12 12

12
-2
0
-1
3
12

STK upozorňuje, že může nastat varianta, která není uvedena v tabulkách výše, a v takovém případě bude
STK postupovat dle platného SŘ a tohoto RS
Článek 19 – Tituly a ceny
Vítězi okresního přeboru dospělých a okresního přeboru žáků se udělí titul „Přeborník okresu Jičín pro
sezónu 2020 - 2021“. Vítězové a družstva na medailových pozicích obdrží ceny dle rozdělení VV OFS
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Jičín. Poháry a další ceny předávají zástupci VV OFS přímo po odehrání posledního mistrovského utkání
je-li pořadí v soutěži jednoznačné.

Pokud předání poháru a dalších cen není z jakýchkoliv důvodů možné, bude ocenění předáno příslušnému
klubu na losovacím aktivu STK.
Článek 20 – Hlášení výsledků
Každý pořádající oddíl-klub je povinen nejpozději 2,5 hodiny po úředním začátku utkání dospělých
ohlásit výsledek se stručným popisem utkání, viz níže:
 všechny oddíly řízené VV OFS, hlásí výsledky a podrobnosti výhradně emailem
Miloš Kaska

TMB: 602 787 519

E-MAIL: vysledky@ofsjicin.cz

Pořádající oddíl může nahlásit všechny výsledky svých družstev odehraných v jednom dni najednou.
Hlášení musí obsahovat výsledek, poločas, střelce branek obou družstev, počet ŽK, vyloučení, jména
rozhodčích, počet diváků a stručný průběh utkání.
Žádné, neúplné nebo nepravdivé hlášení bude trestáno dle SŘ pokutou 200,- Kč za utkání, při čtvrtém a
více porušení povinností pokutou 500,- Kč za utkání.
Výsledky mládežnických soutěží se hlásit nemusí, podrobnosti jsou ale vítané.
Článek 21 – Rozhodčí
1. Rozhodčí deleguje k jednotlivým utkáním KR OFS Jičín v souladu s elektronickým informačním
systémem. Vždy platí poslední delegace uvedená na internetu www.ofsjicin.cz Veškeré změny
v delegacích jsou R povinni sledovat do pátku 20:00 hodin, změna delegace v pozdějším termínu
bude R zároveň oznámena obsazovacím úsekem.
2. Delegovaný rozhodčí je povinen se dostavit k utkání nejpozději 45 minut před plánovaným začátkem
utkání. Další práva a povinnosti – SŘ FAČR , zvláštní část, hlava I, § 51, hlava II, § 57, 58, 60 a hlava
III, § 61.
3. Rozhodčí jsou povinni zaznamenat do zápisu o utkání všechny předepsané náležitosti, vyplývající
z předpisů FAČR pro elektronické vyplňování zápisů o utkání.
4. Rozhodčí jsou povinni řídit jednotlivá utkání v souladu s aktuálním zněním Pravidel fotbalu a dalšími
normami obsaženými v předpisech FAČR, které jsou vydány s platností od 1.7.2019 a upravovány
doplňky a změnami, s kterými je rozhodčí povinen se seznámit a aplikovat v praxi.
5. Rozhodčí jsou povinni oznámit určenému pořadateli před uplynutím řádné hrací doby v 1. a 2. poločase
dobu, o kterou nastaví dobu hry. Příslušný pořadatel zvednutím tabulky takto oznámenou dobu
nastavení hry zveřejní.
6. Všichni rozhodčí i asistenti rozhodčího jsou povinni mít k dispozici k řízení utkání černé, červené a
nejnovější svítivě žluté dresy.
7. Asistenty rozhodčího deleguje KR OFS. Nejsou-li delegováni KR OFS, zajistí asistenty oba soupeři.
V případě doplnění jednoho asistenta se oba soupeři po poločase prostřídají dle pokynu rozhodčího.
V případě, že hosté asistenta rozhodčího nemají, je povinností domácího klubu zajistit oba asistenty
rozhodčího. Oddílový asistent rozhodčího musí být osoba starší 18 ti let, členem FAČR a musí mít
zaplacené členské příspěvky.
8. V zájmu regulérnosti soutěže může KR delegovat rozhodčí dodatečně.
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9. Při dohodě o změně termínu či neuskutečněném utkání hlásí změnu rozhodčímu přímo pořádající oddílklub, pokud se nedohodne individuálně jinak
10. Oddíly-kluby mohou pro každou část soutěže odmítnout 1 rozhodčího z listiny, který nemůže
vykonávat v jejich utkáních funkci rozhodčího, může ale být v roli AR. Žádosti je nutno předložit v
těchto termínech: pro podzimní část soutěže do 31. července 2020 a pro jarní část soutěže do
17. března 2021, na emailovou adresu obsazovacího úseku KR. Na žádosti zaslané po těchto termínech
nebude brán zřetel.
11. Rozhodčí není povinen se podrobit zkoušce na alkohol. Pokud tak učiní, nesmí být zpožděn začátek
utkání nebo nástup mužstev do druhého poločasu.
12. Zdravotní způsobilost rozhodčího pro řízení utkání – v plném rozsahu platí RS čl. 11 odst. 5 (stejně
jako pro hráče). Rozhodčí před každou sezónou podepíše prohlášení o svém zdravotním stavu, u
rozhodčích mladších 18 ti let podepíše prohlášení jeho zákonný zástupce.
13. Pokud nebude odjezd rozhodčích z utkání kontrolovat hlavní pořadatel, uvede tuto skutečnost R do
Zápisu o utkání.
14. Pokud se delegovaný rozhodčí nedostaví k utkání 30 minut před ÚZ, je povinností pořadatele
utkání tuto skutečnost oznámit obsazovacímu úseku KR na TMB: 777 077 802. Nerespektování tohoto
nařízení VV OFS bude trestáno pokutou 300,- Kč
15. Rozhodčí v případě společné cesty k dvěma různým klubům vyúčtují vždy polovinu nákladů na
cestovné každému klubu
Článek 22 – Styk s oddíly
OFS zásadně uveřejňuje svá rozhodnutí na internetových stránkách OFS a na Úřední desce. Zápis z jednání
VV OFS, obsazení rozhodčích, rozhodnutí STK a DK a dalších komisí, se zveřejňují na internetových
stránkách OFS. Zveřejněná rozhodnutí jsou pro oddíly-kluby, které jsou řízeny OFS Jičín, závazná.

III. Jiná opatření k řízení soutěží
Článek 23 – Návrat ošetřovaného hráče na hrací plochu
Stanovuje se následný jednotný postup rozhodčího (R) a asistentů rozhodčího (AR), kdy se ošetřovaný hráč
na hrací ploše po jejím opuštění smí vrátit zpět na hrací plochu nejdříve po uplynutí 3 minut.
Rozhodčí hru nepřerušuje, pokud dle jeho názoru je hráč zraněn pouze lehce.
Rozhodčí hru přeruší, pokud dle jeho názoru je zranění hráče vážné.
Rozhodčí zjistí zdravotní stav hráče a pokud ten požaduje nebo potřebuje ošetření přímo na hrací ploše,
umožní vstup na hrací plochu maximálně dvěma osobám ( lékař, zdravotník, masér atd.).
Platí pro soutěže dospělých
Rozhodujícím okamžikem pro opuštění hrací plochy je vstup lékaře, zdravotníka či jiné osoby ke zjištění
zdravotního stavu hráče či jeho ošetření. V případě vstupu osoby na hrací plochu z důvodu zjištění
zdravotního stavu hráče a případného ošetření, musí hráč hrací plochu opustit, i kdyby k ošetření vůbec
nedošlo.
Ustanovení odstavce 2 se neužije pokud:
1) je zraněn a ošetřován brankář;
2) jsou současně ošetřováni brankář a hráč soupeře z pole;
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3) jsou ošetřováni dva hráči téhož družstva;
4) jsou ošetřováni dva hráči téhož družstva a s nimi hráč družstva soupeře;
5) je hráč ošetřován po přestupku, za který je provinivší se hráč soupeře napomenut nebo vyloučen a
ošetření bylo provedeno rychle
6) byl nařízen pokutový kop a zraněný hráč bude provádět(zahrávat) pokutový kop
Doba 3 minut se měří od okamžiku navázání hry po odchodu ošetřovaného hráče z hrací plochy.
Za dodržení doby 3 minut odpovídají delegovaní asistenti rozhodčího, a pokud nejsou, tak rozhodčí.
V případě, že hráč opustí hrací plochu sám za účelem ošetření mimo ní, aniž by vstoupila na hrací plochu
jiná osoba a ve hře se pokračuje, je oprávněn se vrátit na hrací plochu se svolením rozhodčího ihned po
ošetření a nemusí čerpat dobu 3 minut.
Článek 24 Lékařská prohlídka SR §37
1. 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.
2. 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.“
3. Prohlášení dle odstavce 2 musí být opatřeno datem a nesmí být starší než 1 rok. Kluby jsou povinny mít
k dispozici prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu prohlášení podle předchozí věty provádějí řídicí
orgány soutěží, které v případě nedostatků (prohlášení s prošlou lhůtou, chybějící prohlášení hráčů) jsou
oprávněny postihnout členský klub pořádkovou pokutou až do výše 10.000,- Kč
4. Za start hráče, který nesplňuje ustanovení §37 SŘ zodpovídá trenér, kapitán a vedoucí mužstva,
za které hráč nastoupil.
Článek 25 – Soutěž FAIR PLAY
V soutěžním ročníku 2020/2021 bude DK OFS Jičín sledovat a vyhodnocovat v OP – M a III. třídě mužů
soutěž FAIR PLAY
Kritéria pro hodnocení:
(kontumace utkání z důvodů porušení předpisů družstvem)
- 50 bodů
5 bodů
(disciplinární provinění funkcionáře družstva)
- 15 bodů
(disciplinární provinění diváků)
- 10 bodů
(udělení červené karty funkcionáři družstva)
- 5+1 bod
(udělení červené karty hráči družstva + každé kolo STOP)
6 bodů
( 2ŽK+ČK při vykoupení)
5 bodů
(udělení žluté karty funkcionáři družstva)
1 bod
(udělení žluté karty hráči družstva)
2 body
(udělení 4ŽK hráči)
3 body
(udělení 8ŽK hráči)
4 body
(udělení 12ŽK hráči)
Po skončení soutěžní ročníku DK provede vyhodnocení, družstva s nejmenším počtem bodů v každé
soutěži dospělých budou vítězi soutěže FAIR PLAY za příslušný soutěžní ročník.
Vítězové soutěže obdrží na losovacím aktivu věcné ceny.
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Článek 26 – Všeobecné náležitosti
a)

oddíly-kluby musí v rozhlasových relacích uvádět jména rozhodčích

b)

kapitán, vedoucí mužstva a trenér odpovídají za to, že hráč, který je v utkání vyloučen, musí ihned
opustit hrací plochu a odejít do kabiny, hráč nesmí zůstat na lavičce pro náhradníky.

c)

při střídání hráčů v soutěžích dospělých se vždy musí používat tabule s čísly, dále se tato tabule využije
pro povinnou informaci o délce nastavení doby hry rozhodčím v závěru obou poločasů. Za správnost
použití tabule s čísly zodpovídá hlavní pořadatel.

d)

STK nařizuje všem oddílům-klubům, ve všech soutěžích řízených VV OFS, v rámci bezpečnosti
hlavně hráčů zúčastněných na hře, pro všechny hrací plochy používat kloubové umělohmotné tyče pro
rohové praporky v předepsané velikosti dle Pravidel fotbalu

e)

součástí hodnocení soutěží jsou aktivy STK OFS, kterých se oddíly-kluby účastní povinně na vlastní
náklady. V případě neúčasti na aktivech STK (i předčasný odchod) se oddíl-klub trestá pořádkovou
pokutou 1.000,- Kč dle SŘ čl. 57, odst. a). V případě neúčasti na Valné hromadě OFS (i předčasný
odchod) se oddíl-klub trestá pořádkovou pokutou 2.000,- Kč.

f)

Nezaslání Přihlášky do soutěží pro následující SR ve stanovém termínu se oddíl-klub trestá pořádkovou
pokutou 1.000,- Kč

g)

oddíly-kluby jsou povinny při veškerém písemném styku v rámci FAČR mimo přesného názvu uvádět i
číslo oddílu-klubu

h)

TECHNICKÁ ZÓNA - oddíly se v plném rozsahu řídí Pravidly fotbalu - Příloha B

i)

STK nařizuje všem oddílům-klubům, ve všech soutěžích řízených OFS, označit příslušníky
realizačních týmů na hráčských lavicích dobře čitelnou a viditelně připevněnou vizitkou s označením
funkce (VEDOUCÍ DRUŽSTVA, TRENÉR, ASISTENT TRENÉRA, MASÉR, LÉKAŘ).
Neoznačení člena realizačního týmu na střídačce bude trestáno pořádkovou pokutou 300,- Kč

j)

hostujícím oddílům-klubům se doporučuje si na utkání vozit vlastní míče na rozcvičení a rozehrání

Článek 27 – Kontrola totožnosti
1. 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.
2. 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 družstva soupeře.
3. Po zahájení kontroly totožnosti předá rozhodčí vedoucímu družstva, který o kontrolu totožnosti
požádal, Listinu hráčů a následně vedoucí kontrolovaného družstva představuje vedoucímu soupeřova
družstva jednotlivé hráče, o jejichž kontrolu totožnosti vedoucí soupeřova družstva požádal.
Pokud kontrolovaní hráči mají k dispozici doklady prokazující jejich totožnost, předloží je vedoucímu
soupeřova družstva k nahlédnutí. Vedoucí soupeřova družstva je oprávněn klást kontrolovaným
hráčům dotazy směřující k ověření jejich totožnosti.
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4. Po skončení kontroly totožnosti vrátí vedoucí družstva, který o kontrolu totožnosti požádal,
rozhodčímu Listinu hráčů a současně mu oznámí, zda namítá neoprávněný start hráče. Tuto
skutečnost rozhodčí zapíše do zápisu o utkání.
5. Je-li namítnut neoprávněný start hráče, rozhodčí přezkoumá totožnost tohoto hráče, a to zejména dle
údajů z předložených osobních dokladů. Pokud rozhodčí dospěje k závěru, že se jedná o neoprávněný
start, hráče nepřipustí k další účasti ve hře; v opačném případě je hráč oprávněn pokračovat ve hře.
Průběh, důvody a výsledek přezkoumání totožnosti hráče rozhodčí zapíše do zápisu o utkání.
6. Hráč je povinen podrobit se kontrole a přezkoumání totožnosti. Za účelem provedení kontroly a
přezkoumání totožnosti je povinen:
hráč, který nastoupil k utkání v průběhu I. poločasu, setrvat na stadionu do zahájení II. poločasu
utkání; hráč, který nastoupil k utkání v průběhu II. poločasu, setrvat na stadionu do potvrzení
kontroly zapsaných údajů v zápisu o utkání vedoucími družstev. Za porušení tohoto ustanovení se
nepovažuje, jestliže hráč nesetrvá na stadionu z důvodů zvláštního zřetele hodných.
7. Pokud hráč, jehož přezkoumání totožnosti má být rozhodčím prováděno, neumožní přezkoumání
totožnosti, rozhodčí tuto skutečnost výslovně zapíše do zápisu o utkání a hráče nepřipustí k další
účasti ve hře.
Článek 28 – Sdružený start družstev
1. Sdružený start hráčů lze uskutečnit za podmínek, že:
a) se jedná o start hráčů nejvýše dvou klubů za jedno družstvo v kategorii dospělých nebo mládeže
b) členské kluby podají žádost o povolení sdruženého startu družstev řídícímu orgánu soutěže a
společně s touto žádostí předloží smlouvu o sdruženém startu družstev;
c)

smlouva podle písmena b) bude předložena na tiskopise vydaném řídícím orgánem soutěže a
bude podepsána statutárními zástupci obou členských klubů. Přílohou této smlouvy bude
seznam hráčů, kteří budou startovat ve sdruženém družstvu a bude vyhotoven zvlášť pro
podzimní a zvlášť pro jarní část soutěžního ročníku, s tím, že seznam hráčů sdruženého startu
družstev nelze v průběhu ročníku měnit.

d)

smlouva o sdruženém startu družstev a seznam hráčů splňuje požadované náležitostí a je
schválena řídícím orgánem soutěže; schválení je účinné pouze pro soutěžní ročník, pro který
byla žádost podána;

e)

termín podání žádosti o povolení sdruženého startu družstev a smlouvy o sdruženém startu
družstev shoduje s termínem podání přihlášek do soutěží;

f)

hráč uvedený na seznamu hráčů sdruženého startu družstev je oprávněn startovat v družstvu
klubu, pro který má sdružený start družstvo povolení;

g)

hráč, uvedený na seznamu hráčů sdruženého startu družstev, není oprávněn startovat ve svém
mateřském klubu za družstvo shodné kategorie, pro kterou byl sdružený start družstev povolen,
pokud takové družstvo mateřský klub má. Za ostatní družstva mateřského klubu je hráč oprávněn
startovat, pokud splní ostatní podmínky dané tímto řádem;
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2. Kluby jsou povinny označit v elektronickém informačním systému hráče sdruženého startu družstev
dle přílohy smlouvy o sdruženém startu družstev
Článek 29 – Barva dresů domácího mužstva
a) Hostující družstva v soutěžích dospělých OFS Jičín mají za povinnost respektovat v soutěžních
utkáních tradiční barvy dresů domácího klubu tak, jak je uvedeno na www.ofsjicin.cz. Tabulka je
vyplněna na základě informací uvedených v Přihlášce do soutěže a v průběhu sezóny případně
aktualizována na základě žádosti oddílu a schválení STK.
b) Hostující družstvo musí s uvedenou barvou dresů, trenýrek a stulpen počítat a je jeho povinností
zajistit na utkání dresy dobře odlišné. O řádném odlišení rozhoduje s konečnou platností rozhodčí
utkání. V případě nedodržení této povinnosti hostujícím družstvem bude ve smyslu SŘ udělena
hostujícímu klubu pořádková pokuta ve výši 500,- Kč dle popisu stavu rozhodčím v Zápise o
utkání
IV. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ
Článek 30 – Působnost disciplinární komise
1. Disciplinární komise OFS projednává disciplinární přečiny, k nimž došlo v rámci anebo v souvislosti
se soutěžemi řízenými OFS Jičín. V souladu s DŘ projednává DK i disciplinární přečiny rozhodčích a
delegátů svazu zařazených na nominačních listinách soutěží OFS Jičín.
2. Pravomoc DK OFS Jičín se v průběhu soutěžního ročníku 2019/2020 vztahuje na všechny účastníky
soutěží, a to i na vítěze okresního přeboru a to až do termínu 30. června 2020.
Článek 31 – Povinnosti vedoucího družstva
1. Vedoucí družstev jsou povinni po vyplnění zápisu o utkání na výzvu rozhodčího zkontrolovat zapsané
údaje v zápisu o utkání. Kontrolu zapsaných údajů jsou vedoucí družstev povinni za přítomnosti
rozhodčího potvrdit ověřením své totožnosti v elektronickém informačním systému prostřednictvím
svého kódu, zpravidla číslem za lomítkem svého rodného čísla, případně svým podpisem. V případě
nepotvrzení ZoU po utkání vedoucím mužstva bez závažného důvodu, bude klub potrestán pokutou
1.000,- Kč za každý případ.
2. Členský klub je oprávněn podat protest za podmínek stanovených Procesním řádem.
3. Vedoucí mužstva je povinen oznámit výboru fotbalového oddílu všechny okolnosti, které podepsal či
uplatnil v Zápise o utkání, příčiny napomenutí a vyloučení hráče, případně okolnosti, které do Zápisu o
utkání uvedl rozhodčí utkání podle pravidla XII.
Článek 32 – Základní povinnosti oddílu v disciplinárním řízení
1. Za každý disciplinární přečin se stanovuje povinnost uhradit poplatek. Poplatek bude účtován sběrnou
fakturou. Poplatky za projednání disciplinárního řízení s jednotlivcem /hráč, rozhodčí a delegát/ je
150,- Kč a s oddílem nebo funkcionářem 500,- Kč
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2. Proti rozhodnutí DK se lze odvolat do 7 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí nebo písemného doručení
rozhodnutí DK příslušnému odvolacímu orgánu, tj. VV OFS v souladu s DŘ. Odvolavatel uhradí
bankovním převodem na konto OFS 2.000,- Kč u soutěží dospělých a 1.000,- Kč u mládeže.
Poplatek se vrací, bude-li alespoň částečně odvolání vyhověno. Bez uhrazení poplatku nebude VV OFS
odvolání projednávat
3. Podle § 90 DŘ FAČR účastník řízení je vždy oprávněn se v rozsahu osobního vyjádření k věci
zúčastnit zasedání disciplinárního orgánu nebo může své vyjádření učinit i písemně, DK tomuto účelu
doporučuje využít příslušný tiskopis, dostupný na www.ofsjicin.cz, byla-li podezřelému předběžně
zakázána činnost dle ustanovení § 86 disciplinárního řádu má se za to, že disciplinární přečin bude
projednán na nejbližším zasedání příslušného disciplinárního orgánu. Nedostaví-li se účastník na
zasedání disciplinárního orgánu, může být věc projednána a rozhodnuta bez jeho účasti. Účastník je
povinen se zasedání disciplinárního orgánu zúčastnit pouze tehdy, byl-li výslovně disciplinárním
orgánem na toto zasedání předvolán. V případě, že je předvolávaná osoba členem členského klubu nebo
osobou, která je prostřednictvím tohoto klubu registrována jako člen FAČR, nebo členem realizačního
týmu klubu, odpovídá tento klub za její účast.
4. Podle § 92 DŘ je předběžně zakázaná činnost:
Byl-li hráč vyloučen podle pravidla 12 Pravidel fotbalu a rozhodčí toto jednání zapsal do zápisu o
utkání, má tento hráč od okamžiku vyloučení předběžný zákaz závodní činnosti. Předběžně
zakázanou činnost má také hráč, který měl být podle pravidla 12 Pravidel fotbalu vyloučen a rozhodčí
toto jednání zapsal do zápisu o utkání na pokyn delegáta. Stejný postup je i u člena realizačního týmu,
který se dopustil jednání, za které by jako hráč měl být podle pravidla 12 Pravidel fotbalu vyloučen a
rozhodčí toto jednání zapsal do zápisu o utkání. K předběžnému zákazu činnosti dochází okamžikem
zapsání do zápisu o utkání. Předběžný zákaz činnosti trvá do právní moci rozhodnutí ve věci samé,
pokud disciplinární orgán nerozhodně o jeho zrušení.
Disciplinární orgán může ve výjimečných případech rozhodnutím zrušit předběžný zákaz závodní
činnosti, pokud má závažné pochybnosti o správnosti postupu vedoucího k vyloučení hráče.
5. Při nedohraném utkání z jakýchkoliv důvodů, vyjma nedohraní z vyšší moci, při inzultaci rozhodčích,
delegáta svazu, hráčů, funkcionářů, případně výtržnosti diváků v areálu stadionu nebo mimo stadion při
odchodu rozhodčích je povinností obou fotbalových oddílů předmětné okolnosti sdělit písemně do 48
hodin po skončení utkání DK, která toto bude projednávat na svém nejbližším zasedání. V uvedených
případech je povinností aktérů utkání, tj. vedoucích a kapitánů obou družstev, hlavního pořadatele,
odpovědných zástupců fotbalových oddílů, rozhodčích a delegáta, se dostavit na jednání DK v úřední
den, tj. ve čtvrtek ve 14:00 hodin do sídla sekretariátu OFS Jičín. Za nesplnění kterékoliv z výše
uvedených povinností budou oddíly postihovány podle DŘ peněžitým plněním a případ bude projednán
bez jejich účasti. V případě neomluvené účasti rozhodčích nebo delegáta svazu, budou tito předáni
k dalšímu šetření příslušné odborné komisi.
6. Trest zastavení závodní činnosti za vyloučení se hráčům v působnosti OFS Jičín ukládá na počet
soutěžních utkání (nesmí převyšovat 12 utkání). Při aplikaci příkladového sazebníku se má za to, že
trest zastavení závodní činnosti na jeden týden se rovná trestu na jedno soutěžní utkání. Při uložení
trestu na počet soutěžních utkání hráč nestartuje v mistrovských a pohárových utkáních, může však
startovat v době trestu ve všech přátelských utkáních. Může-li hráč startovat za více družstev jednoho
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oddílu, nesmí po dobu trestu na počet soutěžních utkání startovat za žádné družstvo v mistrovských a
pohárových utkáních.
Dobou trestu se rozumí stanovený počet soutěžních utkání v soutěži, ve které byl uložen trest,
popřípadě v soutěži, do které hráč přestoupil, nebo přešel na hostování v době výkonu disciplinárního
trestu, přičemž pohárová utkání jsou postavena na roveň soutěžním utkáním. Při ukládání trestů žákům
a dorostencům může DK v období, kdy dochází k přechodu hráčů do vyšší věkové kategorie, uložit
trest na časové období. Hráč, jemuž byl uložen zákaz závodní činnosti na časové období, nesmí po
dobu trvání výkonu disciplinárního trestu startovat v žádném fotbalovém utkání.
7. Účastníci jednání v DK jsou povinni prokázat svou totožnost, a to občanským průkazem, řidičským
průkazem či pasem.
8. Oddíly, hráči, funkcionáři, rozhodčí a delegáti budou informováni o disciplinárním opatření bez
zbytečného odkladu po jeho vydání účastníkům řízení, a to doručením dle § 74 tohoto řádu
(prostřednictvím Úřední desky a zveřejněním na internetu OFS Jičín, kdy se považuje za doručenou
dnem následujícím po dni uveřejnění). Při uložení nepodmíněného trestu je oddíl zodpovědný za to, že
hráč v době trestu nebude nominován k soutěžnímu utkání za žádné družstvo.
9. DK zasedá v průběhu soutěží zpravidla každý čtvrtek od 13:30 hod. v sídle OFS – Jičín, Revoluční ul.
1061 v zasedací místnosti sekretariátu OFS. Termín dalšího zasedání DK je uveden v předchozí
zprávě z jednání této komise. Pokud se provinilec dostaví osobně
k projednání svého přestupku, musí tak učinit v čase domluveném s předsedou DK, není-li DK
stanoveno jinak.
10. Při podání odvolání proti rozhodnutí DK se postupuje podle dílu 4, § 103 až § 107 DŘ FAČR.
11. Při žádostech o změně trestu se postupuje podle dílu 5, § 39 - 41 DŘ FAČR.
Článek 33 – Specifika v rámci OFS Jičín oproti SŘ
a)

Tresty zastavení činnosti za žluté karty: hráč, který obdrží určitý počet žlutých karet je trestán
nepodmíněným zastavením činnosti takto: za 4x ŽK na 1 soutěžní zápas, za 8x ŽK na 2 soutěžní
zápasy , 12x ŽK na 3 soutěžní utkání atd..

b)

oddíly jsou povinny vést vlastní evidenci ŽK a odpovídají za dodržení zastavení činnosti svých
členů, při případných nesrovnalostech mezi vlastní evidencí a zněním úřední zprávy si oddíly
zjistí skutečnou situaci u předsedy DK

c)

Evidence obdržených ŽK je uvedena průběžně na internetu OFS a pro oddíly je tato evidence
pouze informativní, nikoliv zásadní

d)

Trest zákazu startu z důvodu obdržení stanoveného počtu žlutých karet může postižený hráč
/oddíl/ zrušit zasláním souhlasu s uhrazením pokuty emailem na stk@ofsjicin.cz v této výši:
4x ŽK – 500,- Kč, 8x ŽK 1.000,- Kč, 12x ŽK 1.500,- Kč před zasedáním DK.

e)

Hráč, který byl v utkání vyloučen po 2ŽK za NCH, bude potrestán zákazem činnosti, nebo
může zasláním souhlasu s uhrazením pokuty 1.000,- Kč emailem na stk@ofsjicin.cz před
zasedáním DK tento případný trest zrušit. O případném zrušení trestu vždy rozhoduje DK
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f)

Nezájem oddílu při řešení disciplinárního řízení bude trestán pořádkovou pokutou 500,- Kč

g)

jako součást disciplinárního opatření při porušení SŘ nebo Rozpisu soutěží může VV OFS vyslat
dohlížecí orgány na náklady oddílu
Úhrada – svědečné. Pokud je rozhodčí pozván na jednání DK k podání svědecké výpovědi,
bude mu uhrazeno cestovné z místa bydliště do Jičína ve výši 4,- Kč/1km.

h)
i)

oddíly-kluby v rámci soutěží OFS Jičín jsou povinny hlásit nově příchozí hráče do svých
družstev – před začátkem jarní části soutěží a v průběhu přestupních období potom nejpozději
před 1 startem nového hráče. Za nenahlášení změny – pokuta 200,- Kč za každého hráče

k)

Zakazuje se oddílům nabízet a podávat rozhodčím a funkcionářům alkoholické nápoje
včetně piva před a v průběhu utkání. Porušení tohoto nařízení bude trestáno pokutou
1.000,- Kč pro oddíl za každý zjištěný případ.

V. HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI
Článek 34 – Mistrovské soutěže
1. Mistrovská utkání hrají družstva na své vlastní náklady.
2. Nenastoupí-li nebo nedostaví-li se hostující družstvo, uhradí pořádajícímu oddílu-klubu za každé
družstvo částku:
DOSPĚLÍ

3. 000,- Kč

OFS potom 3. 000,- Kč

ŽÁCI, PŘÍPRAVKA

1. 000,- Kč

OFS potom 1. 000,- Kč

3. Nenastoupí-li domácí družstvo, bude potrestáno pořádkovou pokutou za každé družstvo ve výši:
DOSPĚLÍ

5. 000,- Kč

ŽÁCI A PŘÍPRAVKA

3. 000,- Kč

pokuta je splatná OFS, hostující oddíl dále obdrží od pořádajícího náhradu za cestovné (autobus
ve výši 25, Kč / km) oproti vystavené faktuře
4. V případě jednání a dokazování na příslušných odborných komisích OFS ohledně neoprávněného startu
hráče v soutěžním utkání a jeho prokázání, uhradí provinivší se oddíl-klub veškeré prokázané náklady
související s daným případem všem předvolaným a pozvaným osobám na příslušném jednání v plné
výši.
5. V případě, že je utkání předčasně ukončeno pro malý počet hráčů, bude oddíl-klub potrestán
pořádkovou pokutou dle SŘ ve výši 5. 000,- Kč (dospělí)
6. Nařídí-li STK KFS opakované utkání, obdrží hostující družstvo od pořádajícího oddílu-klubu náhradu
ve výši 50% cestovného (25,- Kč/autobus/1km.)
7. Vystoupí-li družstvo v rozehrané soutěži, bude za každé družstvo potrestáno administrativní pokutou ve
výši, která je v souladu se SŘ:
DOSPĚLÍ

za každé družstvo 10. 000,- Kč

ŽÁCI a PŘÍPRAVKA

za každé družstvo 5. 000,- Kč

Dále je odstupující oddíl-klub povinen uhradit oddílům-klubům náhradu cestovného 25,- Kč/autobus/1km.
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Článek 35 – Sazebník odměn rozhodčích

Rozhodčí

Asistent rozhodčího
(paušální odměna
jednoho asistenta)

Tarif

Tarif

Okresní přebor mužů

640

400

III. třída mužů

540

350

Okresní přebor ST a ML žáků /dvojzápas/

300

-

Okresní soutěže přípravek 1+4(5) turnaj

400

-

Druh soutěže

V rámci OFS Jičín je výše cestovného pro R a DFA stanovena rozhodnutím VV OFS na 5- Kč / 1km

VI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Příslušnými články, které jsou uvedeny tomto RS OFS 2020 - 2021, se doplňují příslušná
ustanovení SŘ a další směrnice FAČR a to pro soutěže řízené VV OFS Jičín.
VV OFS si vyhrazuje provést na návrh STK OFS v průběhu soutěže opatření zajišťující
regulérní průběh soutěže. Všechna mimořádná opatření k tomuto RS OFS 2020 – 2021
budou zveřejňována na internetových stránkách OFS Jičín.
Tento Rozpis soutěží OFS 2020 - 2021 byl projednán STK OFS a schválen v konečném
znění VV OFS Jičín dne 30. 6. 2020.
Jeho další úpravy a doplňky schvaluje VV OFS a tyto jsou závazné pro všechny kluby,
rozhodčí a funkcionáře v působnosti VV OFS Jičín.
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Příloha č. 1 Seznam účastníků soutěží
A1A PLACHETKA OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ
losovací číslo

oddíl-klub

hřiště

hrací den

čas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Sokol Milíčeves, z.s.
TJ SOKOL Stará Paka z.s.
TJ Sokol Libáň z.s.
TJ Sokol Dětenice, z.s.
TJ SKP Valdice, z.s.
Sportovní Klub Robousy, z.s.
TJ Sokol Nemyčeves, z.s.
TJ Sokol Jičíněves, z.s.
TJ Sokol Chomutice, z.s.
TJ Sokol Lužany, z.s.
TJ Lázně Bělohrad z.s. B
TJ Jiskra Hořice, z.s. B

Milíčeves

neděle
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
neděle

úz

Stará Paka
Libáň
Dětenice
Lomnice n. P.
Robousy
Nemyčeves
Jičíněves
Chomutice
Lužany
Pecka
Hořice

úz
úz
3h před úz
14:00
hlášenky
úz
úz
úz
úz
úz
úz

A2A SABE III.TŘÍDA MUŽŮ
losovací číslo

oddíl-klub

hřiště

hrací den

čas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TJ SOKOL LIBUŇ, z. s.
1. FK Nová Paka, z.s. B
FK Kopidlno, z.s. B
S.K. Podskalan Podhradí, z.s.
Sportovní klub Miletín, z.s. B
TJ Sokol Železnice z.s. B
TJ TK Žlunice, z.s.
FK FC AMA Žeretice
Sportovní Klub Sobotka, z.s. B
SK Češov

Libuň

sobota
neděle
neděle
sobota
neděle
neděle
sobota
sobota
hlášenky
sobota

úz
10:00
úz
úz
úz
úz
úz
úz
hlášenky

Nová Paka
Kopidlno
Podhradí
Miletín
Železnice
Žlunice
Žeretice
Sobotka
Češov

E1A SportFotbal Okresní přebor Starších žáků

úz

F1A BELsport Okresní přebor Mladších žáků

číslo

oddíl-klub

číslo

oddíl-klub

1
2
3
4
5
6

TJ Sokol Železnice z.s./ TJ SKP Valdice, z.s.
Sportovní Klub Robousy, z.s.
FK Kopidlno, z.s.
Sokol Milíčeves, z.s.
TJ Sokol Jičíněves, z.s.
TJ Sokol Libáň z.s.

1
2
3
4
5
6
7

TJ Sokol Jičíněves, z.s.
Sportovní Klub Sobotka, z.s.
TJ Sokol Chomutice, z.s.
TJ Sokol Železnice z.s./ TJ SKP Valdice, z.s.
TJ SOKOL LIBUŇ, z. s.
TJ Sokol Lužany, z.s.
Sportovní Klub Robousy, z.s.
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