FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY - Okresní fotbalový svaz v KROMĚŘÍŽI

Vrchlického 2899, 767 01 Kroměříž
Sekretariát:

IČ 22882472

pan Kopčil Libor – sekretář OFS Kroměříž
Telefon: 573 336 390
Fax: 573 336 390
mobil: 602 511 429
E-mail: ofskromeriz@tiscali.cz
ČÚ: 2270698399/0800

Rozpis
mistrovských soutěží řízených VV OFS v Kroměříži
v soutěžním ročníku 2016-2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

-

kategorie: A. Dospělí
Okresní přebor
III.třída skupina A
III.třída skupina B
kategorie: B. Mládežnické soutěže
Dorostenci
Starší žáci (7 + 1)
Mladší žáci (7 + 1)
Starší přípravka (5+1)
Mladší přípravka (4+1) sk. A a B

Rozpis je určen:
všem fotbalovým oddílům soutěží dospělých, dorostu a žáků, řízených OFS
funkcionářům výkonného výboru a odborných komisí OFS
Krajskému fotbalovému svazu Zlín
FAČR Praha
FAČR – ŘKM Olomouc
rozhodčím a delegátům v rámci působnosti OFS
dalším činovníkům FO

Význam používaných zkratek
FAČR
ŘKMS
KFSZ
OFS KM
VV
STK
KM
DK
HK
TR
KR
OKR
DS
TJ/SK
FO /FK/
SŘ
DŘ
RP
SO
NE
ÚZ
Hl. hř. , náhr. hř.
M
D
Ž
KT
mobil
OP/III. třída

Fotbalová asociace České republiky - Praha
Řídící komise pro Moravu a Slezsko - Olomouc
Krajský fotbalový svaz Zlín
Okresní fotbalový svaz Kroměříž
Výkonný výbor
Sportovně technická komise
Komise mládeže
Disciplinární komise
Hospodářská komise
Trenérská rada
Komise rozhodčích
Obsazovací komise rozhodčích
Delegát svazu
Tělovýchovná jednota/Sportovní klub
Fotbalový oddíl /Fotbalový klub/
Soutěžní řád
Disciplinární řád
Registrační průkaz
sobota
neděle
úřední začátek
hlavní hřiště , náhradní hřiště
muži
dorost
žáci
kontaktní telefon na oddíl /klub/
mobilní telefon
Okresní přebor/III. třída

Členové Výkonného výboru
OFS Kroměříž
Předseda OFS Kroměříž

Libor Kopčil, Sadová 921, 768 24 Hulín
mobil 602 511 429
e-mail: ofskromeriz@tiscali.cz

předseda Hospodářské komise

Aleš Pumprla
mobil - 604 216 926

trenérsko-metodická komise

Martin Oplt
mobil – 724 057 249
e-mail: martinoplt@centrum.cz

předseda Disciplinární komise
místopředseda OFS

Martin Bsonek
mobil - 737 152 193, 724 596 442
e-mail: martinbsonek@seznam.cz

předseda sportovně-technické komise Aleš Pumprla
mobil – 604 216 926
e-mail: ales.pumprla@seznam.cz
předseda komise rozhodčích

Stanislav Pochylý
mobil – 602 120 969, 723 398 779
e-mail: StanikPochyly@seznam.cz

komise mládeže

Marek Zdráhal
mobil – 737 259 572
e-mail: marek_zdrahal@hotmail.com

Předseda Revizní komise

Radovan Kunc

Člen VV

Antonín Vymětal
Mobil – 605 089 608

KAPITOLA I.
Všeobecná ustanovení
Článek 1 – Řízení soutěží (SŘ čl.1, 2, 3)
Soutěže řídí a schvaluje Řídící orgán OFS KM tj.VV OFS. Pověřuje pro řízení všech soutěží
sportovně technickou komisi (dále STK). Základem rozpisu soutěže je termínová listina utkání
soutěží.
Článek 2 – Pořadatel utkání
Pořadatelem utkání je oddíl, uvedený v rozlosování soutěže na prvním místě.
Článek 3 – Termíny utkání „Povinnosti oddílů, týkajících se termínů, hlášení utkání, začátků utkání
a nastoupení k utkání, jsou upraveny SŘ

3.1- STK OFS vydává termínovou listinu zvlášť pro podzimní a jarní část mistrovských
soutěží. Hrací dny sobota, neděle, případně svátky a začátky utkání, uvedené v termínové
listině, jsou závazné. Výjimku mají opatření STK v mimořádných situacích zapříčiněné
živelnými událostmi (počasí, povodeň, silné mrazy apod.) a nedostatkem rozhodčích.
3.2 - Trvalé výjimky z určených začátků byly schváleny na aktivu s oddíly dne 14.7.2016 a
jsou uvedeny u každé soutěže.
3.3 - Oddíly mohou uvést souhrn všech utkání na domácím hřišti na tiskopise "Hlášenka
utkání", kde uplatní změny termínů ve dnech pracovního klidu, tj. z neděle na sobotu nebo
svátek apod. (vytvoření souvislého volna, návaznost na místní události, vyšší návštěvnost atd.)
Tyto hlášenky zašlou oddíly STK OFS a všem soupeřům v těchto termínech:
- pro podzimní část do 25.7.2016, pro jarní část do 28.2.2017. Termíny uvedené na
"Hlášence utkání" je možno měnit pouze na základě dohody se soupeřem a podléhá
schválení STK. Po 25.7.2016 pro podzimní část a po 28.2.2017 pro jarní část se mohou
oddíly ve zvláště odůvodněných případech dohodnout na změně termínu utkání. Změny
termínu utkání STK schválí pouze dohodu
a) písemnou formou s uvedením důvodu změny
b) s oboustranným souhlasem výboru oddílů /razítko, podpis/
c) zahrnující i změnu začátku předzápasu
d) předloženou nejpozději 21 dní před konáním utkání
V případě mimořádného důvodu může STK vyhovět i změně při nedodržení předepsané lhůty
21 dní před stanoveným začátkem utkání (avšak za manipulační poplatek 350,- za muže a
dorost, za st. žáky 150 Kč). Soupeř je povinen na žádost odpovědět. STK přihlédne ke
stanoviskům obou oddílů a proti nesouhlasu rozhodne o změně jen v případě veřejného zájmu.
Změnu termínu může pořádající FO provést i bez souhlasu soupeře a STK, pokud ji však
ohlásí soupeři a STK nejméně 21 dnů před termínem. Nutno je však dodržet hrací dny. Takto
podanou změnu je soupeř povinen akceptovat.
3.4 - Otázku posledního kola řeší operativně STK a to prostřednictvím Úřední zprávy,
vydávané v Týdeníku Kroměřížska, popřípadě telefonicky.
3.5 - Zaviněné nedostavení se k utkání má kromě disciplinárního a herního postihu také
povinnost uhradit prokázané náklady spojené na pořádáním utkání , či dopravou k utkání.
(viz. hosp. směrnice).
3.6 – V případě nedohrání nebo nesehrání utkání se postupuje podle souboru předpisů čl. 30.
Článek 4 – Místa utkání
4.1 - Oddíly oznámí STK OFS místa utkání na přihlášce do soutěže. (hl. hř. , náhr. hř.)

4.2 - Utkání mistrovských soutěží se hraje zásadně na hřištích schválených STK OFS.
Veškeré změny nebo úpravy musí být schváleny a nesmí narušit průběh soutěží.
4.3 - V případě změny místa utkání z důvodu nezpůsobilosti vlastního hřiště (rekonstrukce,
zákaz startu na vlastním hřišti apod.) je třeba oznámit STK OFS i soupeři místo , kde budou
utkání hraná. I tato náhradní hřiště musí být schválena STK OFS.
4.4 - Utkání mistrovských soutěží OFS se hrají zásadně na hřištích, které oddíly jednoznačně
nahlásily v přihláškách do soutěží. Oddíl, který v přihlášce do soutěží, resp. v části
rozlosování soutěží tohoto rozpisu má volbu dvou hracích ploch (tráva, umělá tráva) může na
náhradní hrací ploše hrát mistrovská utkání po 14.10.2016, resp. do 14.4.2017. Hostující
družstva musí s alternativou uvedenou v bodě 4.4 počítat.
4.5 - Náležitosti hřišť pro soutěže řízené OFS KM:
a)
řádně připravená hrací plocha, včetně vyznačené technické zóny
kryté hráčské lavice pro náhradníky a realizační tým dle Pravidel fotbalu
b)
c)
koupelna s teplou i studenou vodou pro soupeře
d)
samostatná šatna minimálně pro 18 osob, v chladných dnech vytopená a soupeři
přístupna nejpozději 30 minut před utkáním
e)
prostředky pro poskytnutí první pomoci s příslušnými zdravotnickými potřebami
zejména nosítkami (na viditelném místě) a pohotovostní potřebně vybavenou
lékárničkou
f)
samostatná šatna pro rozhodčí utkání, v chladných dnech vytápěná. Možnost využití
teplé vody.
Článek 5 – Účastníci soutěží
5.1 - Jednotlivá družstva jsou zařazena podle výkonnosti a kategorie do soutěží řízených OFS
KM.
5.2 – Od soutěžního ročníku 2009/10 musí mít trenéři účastníků okresního přeboru mužů a III.
tříd trenérskou licenci C. Kontrola bude prováděna rozhodčím před utkáním. Pokud oddíl
takového trenéra nemá musí jej přihlásit na nejbližší trenérský kurs licence C. Oddíl, který toto
nařízení nesplní ve třech zápasech jarní části bude pokutován částkou 750 Kč.
Článek 6 – Pořadatelská služba
Povinnosti pořadatelské služby jsou uvedeny v SŘ čl. 19-24 /Soubor předpisů/.
Povinnosti hostujícího FO určuje SŘ č. 25.
Počet pořadatelů:
- pro soutěže dospělých
4
- pro soutěže mládeže
2
Hlavní pořadatel přebírá spoluzodpovědnost za odchod družstev a rozhodčích z hrací plochy
dle pravidel fotbalu. Hlavní pořadatel nesmí zároveň vykonávat funkci oddílového ani
pomezního rozhodčího a nesmí být ani příslušníkem družstva (čl.53 SŘ). Bez hlavního
pořadatele a jeho podpisu na Zápisu o utkání rozhodčí utkání nezahájí.
Článek 7 – Předpisy
Hraje se podle pravidel fotbalu , soutěžního řádu fotbalu a tohoto rozpisu - ve znění změn a
dodatků uveřejňovaných v úředních zprávách. Úředním periodikem OFS KM je Týdeník
Kroměřížska a internetová stránka www.ofskromeriz.cz.
Článek 8 – Startují
Viz SŘ čl. 11, 12, 51a čl. 66-70
8. 1.
Věkové hranice v jednotlivých soutěžích jsou uvedeny v SŘ (čl. 68).

8. 2.
Start ve vyšší věkové kategorii – podle SŘ (čl. 69)
8. 3.
Věkové kategorie mládeže
dorostenci
narozeni od 1.1.1998 a mladší.
starší žáci
narozeni od 1.1.2002 a mladší. Hraje se 7 plus 1 na polovině hřiště
s brankami o rozměrech 2x5 metrů. Platí ofsajd.
mladší žáci
narozeni od 1.1.2004 a mladší. Hraje se 7 plus 1 na polovině hřiště
s brankami o rozměrech 2x5 metrů.
starší přípravka narozeni od 1.1.2006 a mladší. Hraje se 5 + 1, na hřišti 25x 40 m
s brankami 2x 5 m.
mladší přípravka narozeni od 1. 1. 2008 a mladší. Hraje se 4 + 1, na hřišti 20x 30 m
s brankami 2x 5m. Hráč může zahrát malou domů.
- za všechny mládežnické kategorie mohou startovat i děvčata. V kategorii mladších žáků
mohou nastupovat děvčata narozena 1. 1. 2002 a mladší. V kategorii starších žáků mohou
nastupovat děvčata narozena 1. 1. 2000 a mladší. V kategorii st. přípravka mohou
nastupovat děvčata narozena 1. 1. 2005 a mladší. V kategorii ml. přípravka mohou
nastupovat děvčata narozena 1. 1. 2007 a mladší.
Článek 9 – Podmínky účasti
9.1 - Všichni hráči musí být řádně registrování a musí se prokázat platnými registračními
průkazy. Podmínky platnosti registračního průkazu jsou stanoveny v Registračním a
Soutěžním řádu. V RP musí být uvedený přesný název TJ/SK podle registrace u MV ČR –
platí i pro žáky. RP nesmí být poškozen, rozlepen a foto musí odpovídat věkové skutečnosti
hráče (příklad dospělého hráče a foto žáka). V těchto případech HR nepřipustí hráče ke hře a
skutečnost uvede do Zápisu o utkání. V den utkání musí být hráč členem FAČR a musí mít
zaplacen členský příspěvek. Kontrola je možná na www.clenstvi.fotbal.cz.
9.2 - Zápis se vyplňuje v jednom provedení, sestavy družstev musí být vypsány na počítači,
psacím strojem nebo hůlkovým písmem, všechny formuláře musí být čitelné. Jako první
vyplňují zápis domácí a plně odpovídají za jeho předání společně s RP hráčů obou družstev
nejpozději 15 minut před začátkem utkání HR. V zápise o utkání je vždy na prvním místě
uváděn brankář. Platný je jen Zápis o utkání schválený FAČR. Zápisy odesílají HR ihned po
utkání a to poštou doporučeně. Za případné nedodání a nesrovnalosti plně odpovídá HR i s
disciplinárními důsledky. V případě nedostavení se HR k utkání a řízení utkání laikem odesílá
Zápis o utkání a plně zodpovídá za to pořádající oddíl.
9.3 - Vedoucí družstev a kapitáni předloží HR před utkáním RP všech nominovaných hráčů
(maximálně 18), kteří jsou uvedeni v Zápise o utkání . Střídání hráčů v průběhu utkání bude
kapitánem pouze oznámena HR. HR provede kontrolu výstroje hráčů (kopačky, chrániče,
nevhodné předměty). V případě delegování AR provede toto on. Střídání hráčů je umožněno i
náhradníkům, kteří nejsou uvedeni v Zápise utkání před jeho zahájením. Při nástupu na hrací
plochu předloží střídající hráč HR RP.
9.4 - Kapitáni družstev jsou povinni při podepisování Zápisu o utkání před i po utkání být
řádně ustrojení dle PF.
9.5 - Vyloučený hráč v utkání musí ihned opustit hrací plochu a odejít do kabin. Nesmí zůstat
na lavičce. Odpovědnost nese v plném rozsahu kapitán, vedoucí družstva a trenér.
9.6 – V utkání se provádí konfrontace hráčů pouze na vyžádání, podle SŘ čl. 35.
9.7 - FO musí na požádání předložit Řídícímu orgánu prohlášení všech hráčů s vlastnoručním
podpisem 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.“ Toto prohlášení musí být vystaveno vždy na každý
jednotlivý ročník.

9.8 - Pořádající oddíl připraví ke hře vždy nejméně 3 míče. Náhradní míče budou připraveny u
středového praporku na straně laviček, resp. ve středu hrací plochy u pomezní čáry na téže
straně.
9.9 - Hráči mohou nastoupit do utkání s libovolnými čísly od 1 do 99.
9.10 – V mistrovských soutěžních utkáních musí být funkcionáři označeni visačkami.
9.11. – Metodika pořizování videozáznamů zápasů řízených OFS Kroměříž.
1. Kamera musí být umístěna ve středu hrací plochy (ne za brankou), na vyvýšeném
místě a na stativu. Ve výhledu videokamery nesmí být překážky (sloupy, stromy, sítě,
diváci apod.).
2. Záznam musí obsahovat nástupy na hrací plochu a odchody z hrací plochy (před
utkáním, v poločase, po utkání). Kamera musí zabírat celou hrací plochu.
3. Videotechnik snímá hru v souvislostech (ne příliš z dálky a ne příliš detailně. Snímá
tak, aby bylo možno posoudit např. ofsajd a ofsajdovou pozici)!
4. Pokud to umožňují situace, je dobré, když je na záznamu vidět rozhodčí.
5. Záznam nesmí být přerušovaný, celý záznam musí být opatřen časovým údajem.
6. Pokud oddíly budou chtít pořídit videozáznam ze svého utkání, musí před zahájením
toto uvést do zápisu. Záznam musí splňovat výše uvedené náležitosti.
9.12 – Na hřišti s umělým trávníkem nemohou hráči nastupovat v kopačkách s vyměnitelnými
kolíky (pouze v lisovkách)
Článek 10 – Soupisky (příloha č.4)
Veškerá práva a povinnosti oddílů a družstev spojená se zařazením hráčů na soupisku jsou
uvedena v SŘ (čl 15 – 18).
10.1 – Oddíly předloží soupisky pro podzimní část SR 2016/2017 u dospělých, dorostu a žáků
do 7. 8. 2016. Termíny pro předložení soupisek pro jarní část SR 2016/2017 budou upřesněny
Úřední zprávou OFS Kroměříž.
10.2 – Na soupisce družstva musí být uvedeno 11 hráčů. V soutěží mladších žáků 8 hráčů.
10.3 – Soupisky se předkládají ve 2 vyhotoveních, a to pouze ze strany oddílů, které mají 2 a
více družstev ve stejné věkové kategorii. Soupisky musí být vyplněny podle SŘ (čl. 15) a na
předepsaných formulářích OFS Kroměříž.
10.4 – Potvrzením soupisky nepřejímá STK OFS Kroměříž žádnou zodpovědnost za
nedostatky (porušení SŘ a tohoto rozpisu) zaviněné oddíly.
10.5 – Hráč uvedený na soupisce musí startovat nejméně ve třech mistrovských utkáních za
družstvo, na jehož soupisce je uvedený, a v každém utkání musí odehrát minimálně 30 min.
Jeho případnou nečinnost zdůvodní oddíl písemně do sedmého dne od posledního
mistrovského utkání: byl-li důvodem nečinnosti zdravotní stav hráče, předloží oddíl lékařskou
zprávu. Nepředloží-li oddíl řádné zdůvodnění v sedmidenní lhůtě nebo nezdůvodní-li
nečinnost hráče vážnou překážkou, kterou nemohl znát při potvrzování soupisky, bude
potrestán pokutou 500,- Kč za každého nečinného hráče, a to v souladu se SŘ (čl. 18).
10.6 – V případě, že hráč uvedený na soupisce z oddílu odejde, je třeba do 7 dnů soupisku
doplnit o jiného hráče (zaslat kopii soupisky k záznamu).
10.7 – Za družstvo startující v nižší soutěži mohou nastoupit v jednom soutěžním utkání vždy
nejvýše dva hráči ze soupisek družstev startujících ve vyšší soutěži.
Článek 11 - Doba hry (SŘ čl.42 odst. 10)
11.1
Utkání mužů a dorostu se hrají 2 x 45 minut.
11.2
Utkání starších žáků se hrají 2 x 35 minut. Podle pravidel přípravky. Není dovolena
malá domů. Platí ofsajd.

11.3
11.4
11.5
11.6

Utkání mladších žáků se hrají 2 x 30 minut. Podle pravidel přípravky. Není dovolena
malá domů.
Utkání st. přípravek se hrají 2 x 20 minut.
Utkání ml. přípravek se hrají 2 x 18 minut.
Poločasová přestávka nesmí včetně odchodu a příchodu na hrací plochu přesáhnout
15 minut (v utkání žáků je povinná). Délku přestávky při utkání kontrolují HR, DS a
kapitáni družstev.

Článek 12 – Střídání hráčů
Počet střídajících hráčů upravuje SŘ (čl.50 odst.1. písm. b) a c).
12.1
V utkáních dospělých a dorostu je možno střídat 5 hráčů včetně brankáře.
12.2
V utkáních žáků a přípravky, lze provádět tzv. "opakované, hokejové střídání ", hráč
který byl vystřídán se smí v témže utkání znovu vrátit na hrací plochu a zúčastnit se
další hry. Střídání se ohlašuje HR.
12.3
Střídání dle bodu 12.2 je rovněž možné provádět v přátelských utkáních ve všech
kategoriích, za předpokladu dohody mužstev a vyrozumění rozhodčích.
Článek 13 – Systém soutěže
Okresní přebor mužů – hraje se systémem 2x každý s každým.
III. třídy – hraje se ve dvou skupinách systémem 2x každý s každým.
Dorost - hraje se systémem 3x každý s každým.
Starší žáci (7 + 1) – hraje se systémem 2x každý s každým.
Mladší žáci (7 + 1) – hraje se systémem 2x každý s každým.
St. přípravka – hraje se ve dvou skupinách turnajovým systémem. Finálový turnaj se hraje na
hřišti nejlepšího mužstva po základní části. V semifinále se střetnou A1 – B2, A2 – B1,
následuje utkání o 3. místo a finále.
Ml. přípravka – hraje se turnajovým systémem.
Pravidla soutěže starších přípravek OFS Kroměříž
Hrací plocha: hraje se na minihřišti 25 x 40 m. Vymezení hřiště je pomocí nízkých met
barevně odlišených v místech vymezující pokutové území a půlku hřiště. Pokutové území je
vymezeno pomyslnou čárou ve vzdálenosti 5,5 m od brankové čáry přes celou šířku minihřiště.
Značka pokutového kopu je ve vzdálenosti 7 m od brankové čáry.
Počet hráčů: hraje se s 5 hráči v poli a brankářem.
Hrací doba: 2 x 20 minut s 5 minutovou přestávkou bez odchodu do kabin, na „turnaji“ se hrají
dvě utkání.
Míč: hraje se s míčem o velikosti č. 4 (hmotnost 290 – 390 g, obvod 63 – 66 cm)
Branky: 5 x 2 m.
Střídání hráčů: letmé (hokejové) bez striktních omezení.
Hra brankáře: Je-li míč ze hry, uvádí jej do hry zpět brankář z prostoru pokutového území a to
buď výhozem nebo výkopem z ruky ale jen na vlastní polovinu hřiště. V utkáních starší
přípravky nelze použít zpětnou přihrávku, tzn. malou domů.
Osobní tresty: Hráčům přípravek se osobní tresty neudělují. Při nesportovním chování či
hrubém zákroku může rozhodčí hráče dočasně vyloučit na 5 minut, jeho místo může zaujmout
další hráč.
Standardní situace: Rozehrání ze strany (autové vhazování) se provádí rukou dle pravidel
fotbalu. Nejbližší bránící hráč musí být minimálně 3 m od rozehrávajícího hráče. Při provádění
volných a rohových kopů musí být hráči soupeře nejméně 3 m od místa rozehrání.

Výsledky starších přípravek je povinen pořádající oddíl nahlásit ihned po utkání p. Kopčilovi
na tel. 602511429. Rozhodčí není delegovaný svazem a zavádí se povinnost každého oddílu
mít svého týmového rozhodčího. Vypracovává se upravený zápis o utkání – jeden společný
zápis na každý turnaj.
Pravidla soutěže mladších přípravek OFS Kroměříž
Hrací plocha: hraje se na minihřišti 20 x 30 m. Vymezení hřiště je pomocí nízkých met
barevně odlišených v místech vymezující pokutové území a půlku hřiště. Pokutové území je
vymezeno pomyslnou čárou ve vzdálenosti 5,5 m od brankové čáry přes celou šířku minihřiště.
Značka pokutového kopu je ve vzdálenosti 7 m od brankové čáry.
Počet hráčů: hraje se s 4 hráči v poli a brankářem.
Hrací doba: 2 x 18 minut s 5 minutovou přestávkou bez odchodu do kabin, na „turnaji“ se hrají
dvě utkání.
Míč: hraje se s míčem o velikosti č. 3 (hmotnost 250 – 310 g, obvod 57 – 62 cm).
Branky: 5 x 2 m (může se hrát i na plastové branky 3 x 1.8 m).
Střídání hráčů: letmé (hokejové) bez striktních omezení.
Hra brankáře: Je-li míč ze hry, uvádí jej do hry zpět brankář z prostoru pokutového území a to
buď výhozem nebo výkopem z ruky ale jen na vlastní polovinu hřiště. V utkáních mladší
přípravky lze použít zpětnou přihrávku, tzn. malou domů.
Osobní tresty: Hráčům přípravek se osobní tresty neudělují. Při nesportovním chování či
hrubém zákroku může rozhodčí hráče dočasně vyloučit na 5 minut, jeho místo může zaujmout
další hráč.
Standardní situace: Rozehrání ze strany (autové vhazování) se provádí rukou dle pravidel
fotbalu. Nejbližší bránící hráč musí být minimálně 3 m od rozehrávajícího hráče. Při provádění
volných a rohových kopů musí být hráči soupeře nejméně 3 m od místa rozehrání.
Výsledky mladších přípravek je povinen pořádající oddíl nahlásit ihned po utkání p. Kopčilovi
na tel. 602511429. Rozhodčí není delegovaný svazem a zavádí se povinnost každého oddílu
mít svého týmového rozhodčího. Vypracovává se upravený zápis o utkání – jeden společný
zápis na každý turnaj.
Článek 14 – Hlášení utkání
Družstva mají svá utkání rozlosována podle termínové listiny. Případné změny termínů nebo
místa utkání, jakož i ostatní náležitosti spojené s hlášením utkání, jsou uvedeny v SŘ (čl.31) a
provádějí se v souladu s čl.3 a 4 tohoto rozpisu.
Článek 15 – Hodnocení výsledků v soutěžích
V souladu s čl. 62 - 65 SŘ dostává družstvo za vítězství tři body.
V případě nerozhodného výsledku po základní hrací době následují pokutové kopy (5x každé
mužstvo, dále po jednom až do rozhodnutí).
Vítěz penaltového rozstřelu získává do tabulky 2 body, poražený 1 bod.
V soutěžích mladších žáků a přípravek se při nerozhodném výsledku zahrávají pokutové kopy
(3x každé mužstvo, dále po jednom až do rozhodnutí). Vítěz penaltového rozstřelu získává do
tabulky 2 body, poražený 1 bod.
Pokutové kopy
- rozhodčí určí branku, na kterou se všechny kopy z pokutové značky (dále jen kopy)
provedou.
-

rozhodčí provede losování mincí. Kapitán družstva, jež vyhrálo los, se rozhodne, jestli
jeho družstvo bude provádět kop jako první nebo jako druhé.

-

-

-

-

každé družstvo provede v zápasech mužů, dorostů a starších žáků pět kopů, v zápasech
mladších žáků, starších přípravek a mladších přípravek tři kopy. Čísla hráčů, kteří tyto
kopy provedou, sdělí kapitán družstva rozhodčímu.
dosáhne-li ještě před provedením všech pěti kopů (tří kopů) jedno z družstev více branek,
než by druhé družstvo mohlo ještě po provedení zbývajících kopů dosáhnout, zbývající
kopy se neprovádějí.
provedou-li obě družstva po pěti kopech (tří kopech) a obě dosáhnou stejného počtu
branek nebo nedosáhnou žádné branky, pokračují v provádění kopů (vždy po jednom
kopu) ve stejném sledu další hráči družstva tak dlouho, dokud při stejném počtu kopů
nedosáhne jedno z družstev o jednu branku více než druhé.
provádění kopů se mohou zúčastnit jen ti hráči, kteří v okamžiku ukončení doby hry (nebo
v okamžiku ukončení doby hry v prodloužení, pokud ho řád soutěže předepisuje) byli na
hrací ploše. V soutěžích žáků a přípravek, kde je povolen střídavý start provedou kopy i
náhradníci (ovšem stejný počet hráčů na obou stranách)
hráč smí provést kop podruhé, jen když kop již provedli všichni oprávnění hráči jeho
družstva (včetně brankáře).
pokud má družstvo v okamžiku ukončení doby hry větší počet hráčů než družstvo
soupeře, zredukuje počet hráčů, kteří se zúčastní provádění kopů tak, aby byl shodný s
počtem hráčů soupeře, a oznámí rozhodčímu jméno a číslo každého hráče, který se
provádění kopů nezúčastní. Zodpovídá za to kapitán družstva.
před začátkem provádění kopů z pokutové značky rozhodčí zajistí, aby ve středovém
kruhu zůstal z obou družstev shodný počet hráčů, kteří budou oprávněni zúčastnit se
provádění kopů.

Článek 16 - Titul a ceny
16.1 – Vítězná družstva ve všech soutěžích obdrží pohár. Kategorie žáků a přípravek navíc
medaile.
Článek 17 - Doprava
Za schválený dopravní prostředek se považuje běžný veřejný dopravní prostředek (vlak ČD,
autobus, prostředky MHD), vlastní autobus. Případné nedostavení se k utkání řeší STK OFS
Kroměříž dle SŘ (čl.36 - 38) na své nejbližší schůzi. Materiály potřebné pro jednání
(potvrzení Policie ČR, příslušného místního úřadu, provozovatele dopravního prostředku atd.)
dodá oddíl na nejbližší jednání STK.
Článek 19 - Hodnocení rozhodčích
Oddíly mají možnost vyjádřit se písemně k výkonu rozhodčích přímo ke komisi rozhodčích
OFS KM. Oddíly mohou pro každou část soutěžního ročníku odmítnout až 2 rozhodčí z listiny
příslušné mistrovské soutěže. Vetace rozhodčích pro podzimní část je termínovaná do
31.7.2016, vetace rozhodčích ke KR OFS KM pro jarní část SR 2016/2017 je termínovaná do
28.2.2017. Na pozdější požadavky nebude brán zřetel. Vetace oddílů se může týkat pouze
rozhodčích, kteří jsou zařazeni na listině rozhodčích OFS Kroměříž pro ročník 2016/2017.
Článek 20 - Námitky, protest a odvolání
V případě podání námitek, protestu a odvolání postupují oddíly kopané podle SŘ (čl.74 - 78).
Článek 21 - Postupy a sestupy (určuje Řídící orgán dle SŘ čl. 7 - 10)
a)
muži: okresní přebor - postupuje vítěz do krajských soutěží KFS Zlín
III.třídy - postupují vítězové obou skupin do okresního přeboru

b)
c)
d)
e)
f)

dorostenci OP - postupuje vítěz do krajské soutěže KFS Zlín
starší žáci OP - vítěz nepostupuje
mladší žáci OP - vítěz nepostupuje
st. přípravka OP - vítěz nepostupuje
ml. přípravka OP – vítěz nepostupuje

21.1 - Pro určení postupu nebo sestupu ve skupině stejné soutěže platí:
a) umístění družstva
b) vyšší počet získaných bodů
c) v případě shodného získání bodů = vyšší počet bodů ze vzájemných utkání
d) v případě shodného zisku bodů ze vzájemných utkání:
- lepší brankový rozdíl ze vzájemných utkání
- lepší brankový rozdíl ze všech utkání
- vyšší počet branek střelený ve všech utkáních
e) není-li možné rozhodnout pomocí žádného výše uvedeného kritéria, rozhodne se v
kvalifikačním utkání, místo a termín určí Řídící orgán soutěže a řídí se čl.8 bodu 3 SŘ
21.2 - Družstvo, které se umístí na posledním místě, zpravidla ze soutěže sestupuje. V
konkrétních případech může Řídící orgán OFS rozhodnout i jinak, pokud je to v zájmu
regulérnosti soutěže.
Počty sestupujících družstev vycházejí z uvedeného klíče:
Soutěže mužů: a) okresní přebor (14 účastníků) při postupu jediného vítěze okresního přeboru
OFS
při sestupu z I. B KFS Zlín
: 0 -1 -2 -3 -4
a) sestupuje z okresního přeboru: -1 -2 -3 -4 -5
b) III. třídy (27 účastníků) postupují do II. třídy vítězové dvou skupin,
nesestupuje nikdo
Článek 22 - Hodnocení soutěží
Oddíly mohou zaslat své připomínky k mistrovským soutěžím OFS KM. STK OFS KM
přihlédne k těmto připomínkám oddílů, pokud povedou ke zkvalitnění a zatraktivnění soutěží
v Rozpise a rozlosování soutěží pro následující soutěžní ročník.
Součástí hodnocení soutěží jsou aktivy STK OFS KM, kterých se oddíly povinně účastní, a to
na vlastní náklady (SŘ čl. 62 - 6). Neúčast oddílu bude řešena disciplinárně - pokutou.
Článek 23 - Rozhodčí
23.1 - Rozhodčí deleguje k utkání obsazovací komise KR OFS Kroměříž, prostřednictvím
Týdeníku Kroměřížska nebo na internetových stranách www.ofskromeriz.cz a www.fotbalrozhodci.cz, případně telefonicky. Vždy platí poslední delegace. Pokud zjistí rozhodčí
nesrovnalosti při nominaci, je povinen tuto skutečnost ohlásit obsazovací komisi.
23.2 - Povinnosti a práva delegovaných rozhodčích se řídí čl.42 SŘ s tím, že delegovaní
rozhodčí na utkání OFS Kroměříž jsou povinni dostavit se nejpozději 30 minut před
stanoveným začátkem utkání na hřiště, kde je utkání pořádáno.
23.3 - Rozhodčí jsou povinni zaznamenat do Zápisu o utkání všechny předepsané náležitosti, a
to čitelně a do správných rubrik.
23.4 - Zápis o utkání musí být vyplněn čitelně hůlkovým písmem nebo psacím strojem či na
PC s výjimkou rubrik:
a)
Námitky kapitánů
b)
Zranění hráčů
c)
Napomínání a vyloučení hráčů

a odeslán do 24 hodin doporučenou poštovní zásilkou na OFS Kroměříž.
23.5 - Rozhodčí musí mít tiskopisy Zápisu o utkání sebou pro případ, že oddíly z různých
důvodů nemají tiskopis k dispozici. Musí jít o tiskopis schválený FAČR – JEDINÝ VZOR.
23.6 - Rozhodčí je povinen na zadní straně Zápisu o utkání podrobně uvést všechny podstatné
okolnosti dle PF V/30, a to zejména k přestupkům vyloučených hráčů, náhradníků nebo
vystřídaných hráčů. Ve všech utkáních se na zadní straně uvádí střelci branek a minuty.
23.7 – Nedostaví-li se delegovaný rozhodčí nebo AR k utkání, postupují oddíly podle čl. 40 –
41 SŘ.
23.8 – Asistenty hlavního rozhodčího na utkání II. a III. tříd dospělých pokud nejsou
delegování KR OFS dodají oddíly z řad rozhodčích laiků (s průkazem). V případě, že jeden
oddíl nemá školeného rozhodčího laika (s průkazem), dodá druhý oddíl oba školené rozhodčí
laiky (s průkazem).
23.9 – Pokud jsou ke stejnému utkání delegováni i asistenti rozhodčího je povinností hlavního
rozhodčího se s asistenty předem dohodnout tak, aby do místa utkání cestovali společným
dopravním prostředkem, pokud je směr trasy stejný, nebo přibližný.
23.10 – Společná delegace (SD) bude uváděna v ÚZ a na www.fotbal-rozhodci.cz
Článek 24 - Delegáti svazu a dohlížecí orgány
24.1 - DS deleguje na utkání příslušná komise OFS Kroměříž. Delegace se provádí stejně jako
u rozhodčích. Vždy platí poslední delegace. Pokud zjistí delegát svazu nesrovnalosti při
nominaci, je povinen tuto skutečnost ohlásit obsazovací komisi a sekretariátu OFS KM.
24.2 - VV OFS Kroměříž si vyhrazuje podle důležitosti utkání vyslat do místa utkání dohlížecí
orgán na svůj náklad.
24.3 - Jako součást disciplinárního opatření může VV OFS KM vyslat na utkání dohlížecí
orgán na náklady provinivšího se oddílu.
24.4 - DS je povinen dostavit se k utkání nejpozději 30 minut před jeho začátkem.
24.5 - DS je povinen odeslat Hodnocení rozhodčího do 24 hodin doporučenou poštou na OFS
Kroměříž.
KAPITOLA II.
Pohár OFS Kroměříž
Pohár OFS Kroměříž doplňuje mistrovské soutěže dospělých a je kvalifikační soutěží pro
pohár KFS Zlín. Řídí jej STK OFS Kroměříž.
Systém soutěže
Pohár OFS Kroměříž se hraje vylučovacím způsobem, soupeři se v každém kole utkají pouze
jednou. O vítězi Poháru OFS Kroměříž rozhoduje finále. Pro všechna utkání Poháru OFS
Kroměříž platí ustanovení pravidel kopané, soutěžního řádu a ostatních platných předpisů OFS
Kroměříž, nejsou-li v tomto rozpisu upravena odchylně se zřetelem ke zvláštnostem pohárové
soutěže. Skončí-li utkání v normální hrací době 2 x 45 minut nerozhodným výsledkem, určí
vítěze kopy se značky pokutového kopu dle PF. Utkání Poháru OFS Kroměříž se neprodlužují.
Účast v Poháru OFS Kroměříž
Poháru OFS Kroměříž se zúčastní přihlášené oddíly okresního přeboru a III. tříd dospělých.
Zařazování účastníků do soutěže
Všichni účastníci budou losem zařazeni do postupového schématu. Při losování může STK
OFS Kroměříž nasadit účastníky přímo do postupového schématu. Při nasazení přihlédne
především k přiměřené vzdálenosti soupeřů a umožní výhodu domácího prostředí účastníku
nižší mistrovské soutěže.

Termíny utkání
Termíny utkání Poháru OFS Kroměříž budou dány na vědomí přísl. Úřední zprávou OFS
Kroměříž. Začátky utkání budou stanoveny STK OFS Kroměříž. Výjimky povoluje STK OFS
Kroměříž po dohodě zúčastněných oddílů.
Pořadatel a místo utkání
Pro pořadatele utkání při zabezpečování hrací plochy platí zásady uvedené v čl. 4. 4 tohoto
rozpisu.
Hlášení výsledků utkání
Rozhodčí utkání odešle řádně vyplněný zápis o utkání Poháru OFS Kroměříž nejpozději do 24
hodin doporučenou poštou na OFS Kroměříž. Pořadatel utkání oznámí jeho výsledek
telefonicky sekretáři OFS Kroměříž ihned po utkání.
Titul a ceny
Vítěz Poháru OFS Kroměříž postupuje do soutěže Pohár KFS Zlín. Obdrží pohár.
KAPITOLA III.
Článek 25 - Krátkodobé soutěže a turnaje
Pořadatel kterékoliv nemistrovské soutěže je povinen oznámit pořádání STK OFS KM čtrnáct
dnů před pořádáním akce - písemně.
KAPITOLA IV.
Základní povinnosti FO – Informace
Článek 26 – Povinnosti FO jako pořadatele utkání
Povinnosti pořadatelského FO jsou:
a) zajištění tiskopisu Zápis o utkání
b) zabezpečení daného počtu pořadatelů, jejich vhodné umístění a označení rozlišovacími
vestami
c) dodržení opatření k povolení vstupu do ohraničeného prostoru
d) zabezpečení odchodu hráčů a rozhodčích do kabin, případně k dopravnímu prostředku
e) zabezpečení pokynů hlavního rozhodčího při nevhodném chování hráčů, funkcionářů,
nebo diváků v průběhu utkání
f) zabezpečení součinnosti s policií
g) ve všech případech výtržností, inzultace a napadení je oddíl či klub povinen nahlásit
řídícímu orgánu soutěže jména a adresy viníků.
h) domácí oddíl je povinen zajistit a používat při střídání tabulek s čísly umístěných u
středového praporku
Hlavní pořadatel nesmí zároveň vykonávat funkci oddílového hlavního ani pomezního
rozhodčího a nesmí být ani příslušníkem družstva (čl.53). Bez hlavního pořadatele a jeho
podpisu na Zápisu o utkání rozhodčí utkání nezahájí.
Článek 28 – Zdravotní komise
Povinností FO je zabezpečit na každé utkání zdravotníka, zajistit všechny pomůcky pro
poskytnutí první pomoci při úrazu a také zapsat do zápisu o utkání všechny úrazy z utkání.
V případě zranění jsou všichni fotbalisté pojištění u VZP.
Číslo pojistky je 1310000010. Vyřizování náhrad za pojistnou událost zasílat doporučeně na
adresu: Pojišťovna VZP, a.s., Odb. likvidace pojistných událostí, Jankovcova 1566/2b, 170
00 Praha 7.

Článek 30 – Další povinnosti
Při fotbalových utkáních je povolen prodej 10 stupňového piva a limonád jen v plastových
kelímcích.
KAPITOLA V.
Náležitosti disciplinárního řízení

Článek 31 – Působnost DK OFS Kroměříž
Pravomoc DK OFS KM se vztahuje na vítěze OP do 30.června 2017 a sestupujících ze soutěží
řízených KFS Zlín od 1.července 2017. DK OFS KM řeší provinění všech hráčů startujících
v soutěžích OFS Kroměříž.
Článek 32 – Povinnosti kapitána družstva (SŘ čl. 56)
32.1 - Kapitán družstva nebo jeho zástupce jsou povinni ihned po skončení utkání odejít
s rozhodčím do kabiny a podepsat v Zápise o utkání převzetí RP hráčů i totožnost
napomínaných a vyloučených hráčů. Převzetí RP hráčů mládežnických družstev se v kabině
rozhodčího účastní povinně také vedoucí družstva.
32.2 - Nesouhlasí-li kapitán nebo jeho zástupce s popisem přestupku napomínaného nebo
vyloučeného hráče, mohou u HR uplatnit své námitky, které rozhodčí sám uvede ihned do
Zápisu o utkání a kapitán nebo jeho zástupce je podepíše. Námitky k napomínaným či
vyloučeným hráčům mládežnických družstev může vznést také vedoucí mužstva.
32.3 - Do Zápisu o utkání lze uvést pouze námitky, které jsou v souladu s Pravidly fotbalu –
viz výklad k pravidlu V., kapitola C, bod 27 c. Jiné připomínky může uplatnit oddíl písemně u
řídícího orgánu OFS KM resp. U KR OFS KM.
Článek 33 – Základní povinnosti oddílu v disciplinárním řízení
33.1 - Za každý projednávaný případ oddílu HK odečte z vkladu
a) za družstva dospělých
150,- Kč
b) za družstva mládeže
100,- Kč
c) za funkcionáře oddílu
200,- Kč
33.2 – Byl-li hráč vyloučen nebo oznámí-li delegát svazu, že se hráč za zády rozhodčího
dopustil disciplinárního přestupku má hráč možnost dostavit se na jednání DK, nebo může své
vyjádření učinit i písemně a to do čtvrtka 14.00 hod. Finanční poplatky za správní řízení se
strhávají z vkladu – viz. čl. 62 rozpisu.
33.3 - Při vyloučení hráče rozhodčí RP neodebírá. Odebírá se jen v případě inzultace,
konfrontace a chybného uvedení názvu oddílu.
33.4 - Zasedání DK je každý čtvrtek od 14.00 - 14.30 hod. v prostorách OFS Kroměříž.
33.5 - Postihy hráčů za napomínání.
Za napomínání ŽK se nezastavuje hráči závodní činnost. Po udělení ŽK v počtu 10, 15, 20, 25
atd:
a) v součtu za jednotlivé družstvo mužů se FO odečítá ze soutěžní zálohy:
po 10 ŽK……….100,- Kč po 15 ŽK……….100,- Kč
po 20 ŽK……….100,- Kč po 25 ŽK……….100,- Kč atd.
b) v součtu za jednotlivá družstva mládeže se klubu odečítá ze soutěžní zálohy:
po 10 ŽK……….50,- Kč po 15 ŽK……….50,- Kč
po 20 ŽK……….50,- Kč po 25 ŽK……….50,- Kč atd.

ŽK se načítají postupně v průběhu SR 2016/2017. Po skončení tohoto soutěžního ročníku se
evidence o uložených ŽK uzavírá a nepřevádí se do následujícího ročníku. Za evidenci,
sledování a úhradu stanovených poplatků odpovídá v plném rozsahu DK a HK OFS.
33.6 - Pokuty nad 500,- Kč se platí přímo na OFS nebo na účet 2270698399/0800, Česká
spořitelna Kroměříž, nebo složenkou a to do 15 dnů od zveřejnění v úřední zprávě OFS.
33.7 - Oddíly budou informovány o vyneseném disciplinárním postihu DK OFS KM
bezprostředně po skončení disciplinárního řízení nebo dotazem na sekretáře OFS KM nebo
předsedu DK OFS KM.
33.8 - Přes ustanovení čl. 33.7 budou oddíly o vyneseném disciplinárním trestu vyrozuměny
ze strany DK OFS KM vhodnou formou písemně. Oddíl nebude písemně informován, pokud
se jeho zástupci nebo hráč osobně zúčastní jednání DK OFS KM.
33.9 – Projednání v disciplinárním řízením (rozhodčí a delegáti) poplatek 100 Kč.
KAPITOLA VI.
Hospodářské náležitosti
Článek 34 – Základní předpisy
Hospodářské náležitosti jsou uvedené ve Směrnici VV FAČR o náhradách a odměnách
rozhodčím a delegátům svazu, ze kterých pro účely tohoto rozpisu vyjímáme podstatná
ustanovení s aplikací na soutěže OFS Kroměříž.
Článek 35 – Náhrady rozhodčím a delegátům svazu
Mistrovská utkání OFS KM: muži okresní přebor - HR 500 Kč , AR 300 Kč
muži III.třída - HR 400 Kč , AR 250 Kč
muži pohár OFS – HR 400 Kč, AR 250 Kč
muži I.B AR 400 Kč
dorost HR 300 Kč , AR 200 Kč
žáci HR 250 Kč , AR 150 Kč
rozhodčí laik (s platným průkazem) 100 Kč (ve všech
případech)
delegát svazu
200 Kč
35.1 - Pokud rozhodčí, nebo delegát použije vlastní dopravní prostředek:
Automobil – náhrada 5,- Kč za ujetý 1km z místa bydliště do místa konání nejkratším směrem.
Pokud zajíždí rozhodčí pro pomezního rozhodčího, je jeho povinností tuto skutečnost uvést na
zadní straně Zápisu o utkání z důvodu stanovení přesného počtu km. Neučiní-li tak nemůže mu
být náhrada kilometrovného vyplacena. Pokud použije jiný způsob dopravy je účtováno jako
HDP.
V případě, že rozhodčí píská v jednom dni 2 utkání, nemůže vykázat kilometrovné k druhému
utkání z místa bydliště, ale z místa prvního utkání do místa dalšího utkání.
Částky za 1 km mohou být zvýšeny, dojde-li ke změnám ve vydané Směrnici VV FAČR a
k novelizaci znění, nebo schválí-li to VH OFS Kroměříž.
35.2 - Rozhodčí a delegáti musí při cestě k utkání a zpět použít nejekonomičtějšího spojení.
35.3 - Doklady o cestovném předloží rozhodčí a delegát při vyúčtování pořadateli.
35.4 - Stravné náleží rozhodčímu jen v případě, že:
a) v jednom dni píská 2 utkání (např. dopoledne dorost, odpoledne hlavní utkání), stravné se
účtuje FO, kde vzniká stanovený hodinový limit
b) píská-li jedno utkání v místě vzdáleném nad 50 km
Výši stravného účtuje vždy dle platných směrnic o náhradách za cestovné a stravné.
35.5 – Při společné delegaci cestují li rozhodčí jedním vozidlem do různých míst konání utkání
je možno vyplatit jednotlivým rozhodčím pouze poměrnou část náhrady a aby nebyla

překročena celková výše náhrady. Motorové vozidlo je pořadatel utkání před jeho začátkem
oprávněn vidět. Pokud rozhodčí zajíždí pro kolegy je povinen uvést do zápisu o utkání trasu po
které k utkání cestoval s uvedením zvýšeného počtu kilometrů.
Článek 36 – Sazebník odměn rozhodčích
Řídí-li rozhodčí přátelské utkání různých věkových i výkonnostních kategorií, náleží mu
odměna podle kategorie družstva i pořadatele. Odměna rozhodčím na turnaji musí být
stanovena v propozici v rozpětí částek stanovených v sazebníku.
Článek 37 – Společná ustanovení k náhradám pro rozhodčí i delegáty
37.1 V případě, že se utkání neuskuteční, vyplatí oddíl rozhodčímu a delegátu cestovné,
poštovné a případně stravné.
37.2 Náhrady a odměny rozhodčím a DS vyplácí pořadatel v poločasové přestávce nebo
bezprostředně po skončení utkání.
Článek 38 – Ekonomické náležitosti soutěže
38.1 - Mistrovská utkání hrají družstva na vlastní náklady. Pořádající FO je povinen zajistit
soupeři občerstvení pro 18 osob, ne vodu + sirup.
38.2 - Nenastoupí-li mužstvo k mistrovskému utkání, může STK OFS rozhodnout, že FO,
který zaviní nesehrání utkání, nahradí soupeři vynaložené a prokázané vzniklé výdaje. HK
OFS potvrdí výši této náhrady a stanoví termín jejího provedení.
38.3 - Nařídí-li STK OFS opakované utkání, obdrží hostující družstvo od pořádajícího oddílu
náhradu ve výši 20 Kč za km (počítá se jen jedna cesta)
38.4 - Nesehraje-li se, nebo nedohraje-li utkání z vyšší moci a oddíly se dohodnou na novém
termínu o cestovném k opakovanému utkání, rozdělí se napůl ve výši 20 Kč za km. (počítá se
jen jedna cesta).
Článek 39 – Vstupné, vstupenky
39.1 - Výši vstupného a permanentek stanoví pořádající FO.
39.2 - Volný vstup bez nároků na sedadlo mají:
viz. SŘ čl. 53/1
- hráči nominovaní k utkání
- trenéři, rozhodčí a techničtí pracovníci, kteří zabezpečují utkání
- službu konající pořadatelé
- službu konající příslušníci policie
- službu konající zdravotníci a požárníci
- zaměstnanci pohostinství, kteří zabezpečují občerstvení, včetně inspektorů obchodu
- funkcionáři FAČR, ŘKM, ŘK KFS ZL a OFS na základě předloženého průkazu.
Článek 40 – Náhrada za vyloučení, vystoupení z družstva
FO, jehož družstvo bude z jakýchkoliv důvodů vyloučeno, nebo ze soutěže vystoupí kdykoliv
po rozlosování, uhradí OFS Kroměříž:
- za mládežnické družstvo
5.000 Kč
- za družstvo dospělých
7.000 Kč
FO, jehož družstvo bude z jakýchkoliv důvodů vyloučeno, nebo ze soutěže vystoupí kdykoliv
po zaslání přihlášky a před rozlosováním uhradí HK OFS Kroměříž:
za mládežnické družstvo
500 Kč
za družstvo dospělých
1.000 Kč

Článek 41 – Nedostavení se soupeře – příprava hřiště, propagace
Za nedostavení se soupeře k utkání uhradí soupeř domácímu FO poplatek za přípravu hřiště a
propagaci 1200 Kč (muži), 800 Kč (mládež).
Za vynaloženou dopravu:
- cestovné pro 18 osob
- u mládeže pro 15 dorostenců, nebo žáků + 3 dospělí
(cestovné ve výši hromadných dopravních prostředků – čl. 41/2)
Úhrada musí být provedena do 15 kalendářních dnů od uvedení v ÚZ na účet OFS, který
částku připíše na kartu pořádajícího oddílu.
Článek 44 - Starty cizinců
V soutěžním utkání mohou v družstvu nastoupit 3 hráči, kteří jsou cizími státními příslušníky.
Článek 45 – Pokutový řád dle SŘ
OFS Kroměříž si vyhrazuje právo kontroly sportovního charakteru mistrovských utkání, plnění
povinností FO vůči OFS a za zjištěné nedostatky udělovat pořádkové pokuty podle tohoto
pokutového řádu:
Muži,
žáci
Charakteristika
dorost

Pořádání turnaje bez souhlasu STK
Přeložení utkání bez souhlasu STK
Neoprávněný start hráče
Nedostavení se k utkání
Neúčast na akcích a reprezentaci OFS bez řádné omluvy
Pozdní doručení Zápisu o utkání (kluby a rozhodčí)
Neukázněné chování diváků a funkcionářů
Nedohrané utkání vinou malého počtu hráčů
Nedodržení SŘ a úředních zpráv OFS Kroměříž

600
400
do 5000
do 1000
400
200
do 10000
800
do 1000

300
200
do 1000
do 600
200
100
do 2500
400
do 500

Ostatní neplnění povinností, nedostatečná pořadatelská služba,změna pro oddíly
hřiště, porušení směrnic, řádů a nařízení, jakékoliv machinace, do 10.000
podvody

Článek 46 – Poplatky při podávání protestu a odvolání (řídí se SŘ čl.75 – 78)
Při podávání protestu, či odvolání vůči rozhodnutí jednotlivých komisí se musí uhradit vklad
400 Kč a to poštovní poukázkou, kdy kopii je nutno předložit jako důkaz o zaplacení. Protest
musí být podán do tří dnů po utkání, odvolání do 15 dnů ode dne doručení poštou nebo
zveřejnění v Úřední zprávě.
Všechna mimořádná opatření, doplňky a změny, vydávané FAČR, ŘKM, KFS ZL, včetně KR
a OFS budou zveřejňována v Úředních zprávách.
Libor Kopčil
předseda OFS Kroměříž

Aleš Pumprla
předseda STK OFS Kroměříž

