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OKRESNÍ   FOTBALOVÝ   SVAZ   NOVÝ   JIČÍN  
               IČ:    22880348 

se sídlem:          Msgr. Šrámka 1392/21,  741 01 Nový Jičín 
registrace:    spolkový rejstřík vedený MS v Praze L 27532 
registrační číslo FAČR:  OFS 804 
bankovní spojení:  2500774570/2010 
e-mail :    fotbal.ofsnj@seznam.cz     
telefon :   Čtvrtek 553 822 344,  mobil 604 912 795    

 

R O Z P I S 
Mistrovských soutěží Okresního fotbalového svazu 

pro soutěžní ročník 2018/2019 
 

Soutěže: 
• Okresní přebor mužů 

• III. třída mužů  

• IV. třída mužů 

• Okresní soutěž dorostu  

• Okresní přebor žáků  

• Okresní soutěž žáků – skupiny A, B  

• Okresní soutěž mladších žáků – skupiny A, B  

• Okresní přebor starších přípravek 

• Okresní soutěž starších přípravek – skupiny A, B, C 

• Okresní přebor mladších přípravek 

• Okresní soutěž mladších přípravek – skupiny A, B     

 

Soutěže řídí výkonný výbor Okresního fotbalového svazu v Novém Jičíně 

 

Schůze komisí STK, DK: 9. 8. 2018 a každý čtvrtek od 16.00 – 17,00 hodin vždy na OFS v Novém 

Jičíně, Msgr. Šrámka 21 

Úřední hodiny na OFS Nový Jičín vždy ve čtvrtek od 9,00 – 17,00 hodin 

  



 
 

 

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 
Atletická 2474/8 169 00 Praha 6 – Strahov 

Telefon – ústředna: 233 029 111 
Fax: 233 353 107, internet: www.fotbal.cz, email: facr@fotbal.cz 

Generální sekretář 
Mgr. Rudolf ŘEPKA       tel: 233 029 109 

Ředitel legislativně právního oddělení 
JUDr. Jan PAULY        tel: 233 029 106 
Finanční ředitel FAČR, STES 
Ing. Libor KABELKA       tel: 233 029 125 

Ředitel oddělení PR a IT 
Michal JURMAN        tel: 233 029 258 

Ředitel sportovně technického oddělení (STO) 
Michal PROKEŠ        tel: 233 029 131 

Vedoucí úseku IT 
Pavel NAUŠ         tel: 233 029 252 

Úsek členských práv - pracoviště Praha 
Vedoucí úseku členských práv 
Mgr. Kristýna LOUŽILOVÁ      tel: 233 029 272 

Středisko registrací  
Hana HADRBOLCOVÁ       tel: 233 029 122/222 

Mezinárodní přestupy 
Petra VYŠTEJNOVÁ       tel: 233 029 232/233 

Vedoucí trenérsko – metodického úseku 
Mgr. Antonín PLACHÝ       tel: 233 029 102 

Sekretář mládeže, vedoucí GTM 
Roman VONÁŠEK        tel: 233 029 102 

Vedoucí úseku grassroots fotbalu a futsalu 
Mgr. Otakar MESTEK       tel: 233 029 243 

Sekretář futsalu 
Martin PRŮŠA        tel: 233 029 118 
  



 
 

 

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Čl. 1 – Řízení soutěží 

1.1 

Řídící orgán pro všechny okresní soutěže je výkonný výbor okresního fotbalového svazu –  

VV OFS Nový Jičín. 

1.2 

Pro nastávající soutěžní ročník pověřuje VV OFS přímým řízením soutěží sportovně technickou komisi 

– STK OFS. 

Čl. 2 – Účastníci soutěží 

Jednotlivá družstva jsou zařazena do soutěží OFS podle své výkonnosti a jednotlivých věkových 

kategoriích. Soutěže a losovací čísla družstev jsou uvedena v příloze. 

Čl. 3 – Systém soutěží 

3.1 

Mistrovské soutěže mužů a OP přípravek se hrají systémem každý s každým dvoukolově podle 

rozlosování. Soutěže OP starších žáků, OS starších žáků sk. B, OS mladších žáků sk. A, B a OS mladších 

přípravek sk. A, B se hrají každý s každým tříkolově podle rozlosování. Soutěže starších žáků sk. A a 

OS starších přípavek sk. A, B, C se hrají každý s každým čtyřkolově dle rozlosování. Soutěž OS dorostu 

se bude hrát turnajově dle samostatného rozpisu. 

3.2  

Zásady soutěže mladších žáků a OS starších žáků skupiny (A+B) 

Jsou obsaženy v přílohách RS. 

3.3 

Zásady soutěže přípravek   

Jsou obsaženy v přílohách RS. 



 
 

 

3.4 

Diváci mají zákaz vstupu na hřiště a zůstávají v prostorech určených pro diváky. Zodpovědný za 

dodržení tohoto opatření je pořadatel zápasu. V případě nevhodného chování diváků či členů 

realizačních týmů uvede tuto skutečnost rozhodčí do zápisu o utkání. Tento zápis bude sloužit  

jako podklad pro disciplinární řízení či opatření OFS. Stejně se bude postupovat v případě podání 

protestu klubem k chování diváků či členů realizačního týmu. 

3.5 

Družstva OP starších a mladších přípravek, která skončí na prvních místech ve svých soutěžích, se 

zúčastní v měsíci červnu 2018 Poháru přípravek v rámci MSKFS. Propozice zašle těmto oddílům 

sekretariát OFS. 

Čl. 4 – Rozlosování 

Rozlosování dle přidělených losovacích čísel je stanoveno podle Bergrových tabulek, uvedených v SŘ.  

Čl. 5 – Pořadatel utkání 

Pořadatelem utkání je klub uvedený v rozlosování pro podzimní část soutěží na prvním místě.  

Jeho povinnosti jsou uvedeny v § 45 a 46 soutěžního řádu.  

Pro jarní část platí u dvoukolového systému obrácené pořadí. 

Čl. 6 – Termíny utkání 

6.1 

Termíny utkání, začátky utkání a hrací dny jsou uvedené na termínové listině, která je pro všechny 

kluby závazná. 

6.2 

Trvalé výjimky z hracích dnů a úředních začátků byly schváleny na aktivu OFS dne 12. 7. 2018 a jsou 

uvedeny v příloze RS. Event. trvalé výjimky hracích dnů a ÚZ pro jarní část 2019 zašlou kluby do  

25. 2. 2019. 

 



 
 

 

6.3 

K zajištění regulérnosti soutěží stanoví STK pro některá utkání jednotné začátky/hrací den a hodina/ 

a to zejména v závěrečných kolech soutěžního ročníku. V těchto utkáních nelze čerpat čekací dobu 

ani jedním družstvem ani rozhodčím. Utkání musí být zahájena ve stanovenou dobu. 

 

6.4  

Pokud je na utkání delegován R, o způsobilosti HP rozhoduje jedině a s konečnou platností rozhodčí. 

Pokud nemůže být utkání sehráno nebo dokončeno bez viny některého družstva, je povinností obou 

družstev prostřednictvím kapitánů a vedoucích družstev nahlásit rozhodčímu utkání dohodu na 

shodném náhradním termínu, nejpozději však do 14 dnů po původním termínu, který uvede rozhodčí 

do Zápisu o utkání a potvrdí ho vedoucí družstev ověřením své totožnosti v IS. Pokud k dohodě 

nedojde, nařídí náhradní termín STK. 

 

6.5  

Zaviněné nedostavení se k utkání bude kromě herního postihu potrestáno ze strany DK pořádkovou 

pokutou dle PŘ OFS. Klub, jehož družstvo se k utkání nedostavilo, je zároveň povinen uhradit soupeři 

výdaje spojené s nesehraním utkání /příprava hřiště, propagace atd./-SŘ §49/7. 

 

6.6  

Úhradu výdajů spojených s nesehraním utkání od hostujícího družstva stanovil řídící orgán soutěží 

paušálně a je uvedena v tomto RS, čl. 39.2 

 

Čl. 7 – Změna termínu utkání 

7.1  

Družstva mohou sehrát svá mistrovská utkání mimo stanovený termín, jestliže jejich souhlasné 

dohody v IS schválí STK – řídící orgán soutěží. 



 
 

 

7.2 

Dohoda družstev o změně termínu v elektronické musí být uložena do IS nejpozději 17 dnů před 

původně stanoveným termínem utkání. 

Manipulační poplatek činí: 

• Pokud je dohoda předložena v kratším termínu než je 17 dnů před původním termínem, 

poplatek činí 100 Kč 

• Pokud je dohoda předložena v kratším termínu než je 7 dnů před původním termínem, 

poplatek činí 300 Kč. 

7.3 

Manipulační poplatek za změnu termínu je shodný pro všechny věkové kategorie – dorost, dospělí a 

žactvo. 

 

Čl. 8 – Místa utkání 

8.1 

Mistrovská utkání se hrají výhradně na hřištích, které kluby uvedly v přihlášce do soutěží jako hlavní 

hřiště a které schválil řídící orgán. Ověřený plánek musí být k dispozici v kabině rozhodčího. Všechny 

změny nebo úpravy hřiště podléhají novému schválení plánku hřiště, aby provedené změny nevedly 

k rušení průběhu utkání. 

 

8.2 

V případě změny místa utkání z důvodu rekonstrukce, uzavření hřiště musí pořádající klub předem 

oznámit STK a soupeři náhradní hřiště, na kterém bude jeho mistrovská utkání sehrána. Vyrozumění 

o startu na cizím hřišti musí být pro STK potvrzeno klubem, kterému cizí hřiště patří. Schválený plánek 

tohoto hřiště musí být evidován u řídicího orgánu. 

 

 



 
 

 

8.3 Stanovené náležitosti hřiště v soutěžích řízených OFS jsou: 

a) Řádně připravená a vyznačená hrací plocha /PF pravidlo I/. 

b) Kryté hráčské lavičky pro náhradníky a realizační tým pro minimálně 6 osob (doporučujeme 

10), oddělené zvlášť pro domácí a hostující tým – v případě, že jeden z týmů bude mít větší 

počet náhradníků a členů realizačního týmu, než je míst na hráčské lavičce, musí pořádající 

oddíl zajistit navíc normální lavičky. 

c) Samostatné šatny pro hráče, v chladných dnech vytápěné, soupeři přístupné nejméně 30 

minut před zahájením utkání, utkání OP mužů 45 minut před zahájením utkání, dostatečně 

velké, čisté, uzamykatelné, vybavené lavičkami a věšáky pro odložení šatstva. 

d) Koupelna s tekoucí teplou a studenou vodou. 

e) Zdravotnický koutek pro poskytnutí první pomoci vybavený zdravotnickými potřebami, 

zejména nosítky a pohotovostní, potřebně vybavenou zdravotnickou brašnou. 

f) Samostatná šatna pro rozhodčí za podmínek uvedených v bodě c), navíc vybavená stolem a 

židlí. 

g) U hracích ploch, které nejsou oploceny pevným zábradlím, je povinen pořádající oddíl 

zabezpečit 2 m prostor od pomezních čar a 4 m prostor od brankových čar směrem od hrací 

plochy, kde mají přístup pouze osoby uvedené v SŘ,§46/1b. 

Čl. 9 – Pořadatelská služba 

9.1 

Povinnosti pořadatele utkání stanovuje SŘ, § 40 -42, 45, 46 

9.2 

Povinnosti hostujícího družstva určuje SŘ, § 47 

9.3 

STK stanovuje pro jednotlivé soutěže včetně hlavního pořadatele následný min. počet pořadatelů: 

Soutěže: 

• Dospělých  - 6 

• Dorostu  - 3 

• žáků a přípravek - 2 



 
 

 

9.4. V rámci soutěží OFS je nutné zaměřit se podle SŘ především na: 

a) Hlavní pořadatel musí být označen viditelnou vizitkou „hlavní pořadatel“, nesmí být příslušníkem 

družstva a bez něj rozhodčí zápas nezahájí. 

b) Všichni pořadatelé musí být ustrojeni do rozlišovacích vest. Hlavní pořadatel musí mít odlišné 

označení od ostatních pořadatelů nebo musí být navíc označen viditelnou visačkou „hlavní 

pořadatel“. 

c) Hlavní pořadatel zajistí vhodné rozmístění pořadatelů 

d) Dodržovat opatření k vstupu dle SŘ § 46 a zákazu vstupu do technické zóny v prostoru laviček 

pro příslušníky družstva. 

e) Zabezpečit bezpečný příchod a odchod z hrací plochy pro rozhodčí, hráče a příslušníky družstva 

f) Mít k dispozici nosítka (včetně jejich obsluhy) v blízkosti středové čáry a lékárničku v rámci 

zdravotnické služby. 

g) Zajistit zdravotní službu s potřebným vybavením pro první pomoc. Zdravotní služba je povinna 

poskytnout první pomoc jak divákům, tak příslušníkům obou družstev, nemají-li vlastního lékaře 

či zdravotníka. 

h) Mít k dispozici tabulky pro střídání s čísly, která jsou obě družstva povinna používat při střídání 

hráčů ve všech soutěžích a při signalizaci nastavení doby hry, zejména v utkáních mužů. 

i) Poskytnout vhodné občerstvení delegovaným osobám v poločase utkání. 

j) Zabezpečit stálou službu před kabinou rozhodčích (SŘ, § 45/k). 

k) Poskytnout místo k parkování dopravních prostředků delegovaných osob dle ( SŘ § 45/l). 

l) Neumožnit přístup podnapilým či ozbrojeným osobám a zajistit, aby na hrací plochu nebyly 

vhazovány žádné předměty (SŘ § 46/1a). 

m) Zajistit nevnášení nápojů ve skleněných obalech do vzdálenosti kratší než 10 m od hřiště 

9.5 

Na požadavek rozhodčího před utkáním představí hlavní pořadatel povinně všechny členy 

pořadatelské služby 

9.6 

Nedostatečný výkon z důvodu nesplnění povinnosti pořadatelské služby bude mít za následek postih 

dle DŘ FAČR a PŘ OFS. 



 
 

 

Čl. 10 – Předpisy 

Mistrovské soutěže jsou řízeny a hrají se podle: 

a) PF platných od 1. 7. 2018 a dodatků vydaných po tomto termínu. 

b) Soutěžního řádu a dalších předpisů platných od 1. 7. 2018. 

c) RS pro stávající soutěžní ročník. 

d) Dodatků a změn zveřejňovaných ve Zprávách OFS. 

Čl. 11 – Startující : 

11.1 

Věkové kategorie mládeže: 

a) Dorost   1. 1. 2000 a mladší 

b) Žáci   1. 1. 2004 a mladší 

c) Mladší žáci  1. 1. 2006 a mladší 

d) Starší přípravka  1. 1. 2008 a mladší 

e) Mladší přípravka  1. 1. 2010 a mladší 

11.2 

Start hráče ve vyšší věkové kategorii se řídí dle SŘ mládeže §3,4 

11.3 

Dívky mohou startovat za žákovská družstva chlapců, pokud jsou řádně zaregistrované. V soutěžích 

řízených OFS Nový Jičín mohou ve všech kategoriích žáků a přípravek nastoupit dívky o 1 rok starší 

(SŘ mládeže § 2/3). 

Čl. 12 – Podmínky účasti 

12.1 

Všichni hráči musí být řádně zaregistrováni podle registračního řádu FAČR.  

12.2 

Neoprávněný start hráče bude potrestán ze strany STK herními důsledky. Další postih funkcionářů 

družstva ze strany DK bude řešen dle DŘ FAČR a PŘ OFS. 



 
 

 

12.3 

Zápis o utkání se vypisuje v IS dle SŘ § 53. Jako první vypisují zápis o utkání domácí. 

V zápise musí být kromě hlavního pořadatele a počtu pořadatelů uveden i vedoucí družstva. 

Bez vedoucího družstva nemůže být utkání zahájeno  

12.4 

Po vyplnění zápisu o utkání předají vedoucí družstev společně zápis v elektronické podobě 

rozhodčímu utkání. Doba předání zápisu musí být nejpozději 15 minut před začátkem utkání. 

V případě neúčasti delegovaného rozhodčího zodpovídá za vyplnění zápisu v IS domácí klub. 

12.5 

K mistrovskému utkání lze nominovat 11 hráčů základní sestavy a 7 náhradníků. Hráči nastupují 

s libovolnými čísly, max. však do čísla 99 (brankář vždy jako první). Číslo 1 může mít pouze brankář, 

nikoliv hráč v poli. Čísla v zápise o utkání musí být uvedena vzestupně. V utkáních IV. tříd je možno 

do zápisu uvést jen 5 náhradníků z důvodu opakovaného střídání. 

12.6 

Vyloučený hráč v utkání musí ihned ukázněně opustit hrací plochu a odejít do šaten. Odpovědnost 

nese v plném rozsahu vedoucí družstva. 

12.7 

Každý hráč je povinen zabezpečit si informaci o své zdravotní způsobilosti ke hraní fotbalu. Ve smyslu 

SŘ § 37//2 musí pak 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“, 

které bude opatřeno datem ne starší 1 rok. Za hráče mladšího 18 let podepíše „prohlášení“ jeho 

zákonný zástupce. Kluby jsou povinny mít k dispozici prohlášení všech hráčů. 

12.8 

Fotbalový klub, jehož žákovské družstvo vyhraje okresní přebor, musí v případě postupu do krajské 

soutěže přihlásit družstvo starších a mladších žáků. 

 



 
 

 

12.9 

Domácí klub připraví k mistrovskému utkání vždy 3 míče, které předá před zahájením utkání HR. 

Rozmístění rezervních míčů okolo hrací plochy stanoví HR a po celý zápas jsou pod dohledem 

pořadatele utkání. Hlavní rozhodčí po zápase odevzdá pořadateli pouze míč, se kterým se hrálo. 

Čl. 13 – Soupiska – SŘ § 10 

13.1 

Na soupisku se uvede 11 hráčů včetně brankáře. Průběžně mohou vždy 2 hráči ze soupisky startovat 

za B družstvo. 

13.2 

Soupiska se vyhotovuje zvlášť pro podzim a zvlášť pro jarní část soutěže. Kluby vloží do IS soupisky 

pro podzimní část SR 2017/2018 do 10. 8. 2018 u dospělých a do 31. 8. 2018 u přípravek. 

Týká se pouze družstev, která mají v soutěžích zařazená A a B družstva. 

Pro jarní část bude termín stanoven ve Zprávě OFS. 

13.3 

Nevložení soupisky do IS systému ve stanoveném termínu bude mít za následek uložení pořádkové 

pokuty dle RS. 

13.4 

Hráči uvedení na soupisce družstva musí startovat nejméně ve 3 utkáních mistrovských soutěží a to 

jak v podzimní, tak v jarní části SR 2018/2019 za to družstvo, pro nějž je soupiska vyhotovena. 

V uvedených utkáních musí odehrát nejméně 45 minut. Změnu hráčů na soupisce s udáním důvodů 

lze provést maximálně po odehrání 7 kol. U hráčů, kteří nebudou mít odehráno minimálně 1 utkání a 

po tomto termínu nebudou moci pro nemoc či zranění nastoupit v dalších utkáních, doloží klub 

lékařské potvrzení o jejich zdravotním stavu. V případě, že dojde k porušení těchto ustanovení, 

vystavuje se klub postihu dle SŘ, dle rozpisu soutěží čl. 43.1/7 

 

 



 
 

 

Čl. 14 – Doba hry 

14.1 

V soutěžích OFS je v souladu s PF- hrací doba mistrovských soutěží stanovena takto: 

a) Dospělí a dorost  2 x 45 minut 
b) Žáci   2 x 35  
c) Mladší žáci  2 x 30 
d) Starší přípravky  2 x 25 
e) Mladší přípravky  2 x 25 

14.2 

Přestávka mezi poločasy je maximálně 15 minut včetně odchodu a návratu hráčů obou družstev. 

V soutěžích mládeže je přestávka povinná. 

Čl. 15 – Střídání hráčů 

V soutěžích řízených OFS je střídání stanoveno v souladu se SŘ takto: 

a) Utkání dospělých  5 hráčů 
b) Dorostu   6 
c) Žáků   7 
d) Přípravek   8 

Střídání se provádí bez ohledu na to, zda se jedná o brankáře či hráče v poli. U IV. tříd mužů, dorostu, 

žáků a přípravek je povoleno opakované střídání s tím, že v posledních 10 minutách lze vystřídat 

pouze 2 hráče. 

Opakované střídání se neprovádí v utkáních poháru FAČR. 

Čl. 16 – Hodnocení výsledků v soutěžích 

Pro mistrovské soutěže OFS platí v souladu se SŘ § 14 níže uvedené bodové hodnoty výsledků: 

• Za vítězství v utkání se přidělují   3 body 
• Za remízu se přiděluje oběma družstvům 1 bod 
• Za porážku     0 bod 
• V případě remízy další bod si přičte družstvo, které zvítězí v kopech na branku. Počet kopů 5 dle  

SŘ, příloha 2, § 6. (Průběh dle PF, pravidlo 10, bod 3). Platí pouze pro soutěže mužů. 

Při rozhodnutí o kontumačním výsledku platí SŘ, §14/ 3 – 5. 

 



 
 

 

Čl. 17 – Doprava a čekací doba 

17.1 

Za schválený dopravní prostředek se považuje veřejný dopravní prostředek /vlak, registrovaný 

klubový autobus nebo autobus jiného registrovaného přepravce osobní dopravy/. 

17.2 

Případné nedostavení se k utkání nebo opožděný nástup k utkání bude řešit STK OFS na svém 

nejbližším zasedání. 

17.3 

Povinnosti družstva, které porušení zavinilo, je předložit na nejbližší zasedání STK své vyjádření a 

potvrzení od přepravce – provozovatele dopravního prostředku (razítko a podpis) o vzniklé situaci. 

17.4 

V případě nepředložení požadovaných dokladů na nejbližší zasedání STK, bude tato komise 

postupovat ve smyslu SŘ, § 7/1d. 

Čl. 18 – Protest a odvolání 

18.1 

Klub má právo podat protest v IS FAČR dle podmínek uvedených v Procesním řádu FAČR. Pokud si 

klub stěžuje na kvalitu řízení utkání, podá protest prostřednictvím Portálu a to ve lhůtě 24 hodin od 

12. hodiny dne následujícího po dni, v němž se utkání konalo. Protest musí obsahovat náležitosti dle 

§ 30 Procesního řádu. 

Oprávněnost bude posuzována pouze na základě hrubých chyb, které výrazně ovlivní průběh 

převážné části utkání nebo ovlivní přímo výsledek utkání. U ostatních chyb rozhodčích (drobné chyby, 

které neovlivní průběh utkání) se stížností proti výkonu rozhodčích podaná klubem nebude posuzovat 

jako oprávněná. 

Za hrubou chybu se považuje: 

• Nenařízení či neoprávněné nařízení pokutového kopu 

• Uznání neregulérní či neuznání regulérní branky 



 
 

 

• Neudělení či nesprávné udělení ČK (i druhé ŽK) 

• Nesprávné vyhodnocení ofsajdové situace mající přímý vliv na dosažení či nedosažení branky. 

18.2 

Poplatky v případě podání protestu a odvolání jsou stanoveny v soutěžích OFS takto: 

• Soutěže dospělých   500 Kč 

• Soutěže dorostu, žáků a přípravek 500 Kč 

18.3 

Odvolání proti rozhodnutí odborných komisí OFS (STK,DK) se podávají písemně nebo elektronickou 

poštou na adresu VV OFS, který o těchto věcech rozhoduje s konečnou platností. 

Čl. 19 – Postupy a sestupy 

19.1 

Vítězná družstva jednotlivých soutěží OFS mají zaručen postup do vyšší třídy, kromě soutěže OS 

dorostu, žáků, mladších žáků a přípravek, tyto se hrají pouze v rámci OFS. 

19.2 

Další ukazatele pro postupy a sestupy jsou uvedeny v SŘ, § 19-21 

19.3 

Postupový a sestupový klíč pro všechny kategorie je uveden v čl. 51 tohoto RS. Může být upřesněn 

ve Zprávě OFS před zahájením jarní části mistrovských soutěží. 

  



 
 

 

B. POVINNOSTI A DOPORUČENÍ PRO KLUBY 

Čl. 20 – Reprezentace OFS 

20.1 

Kluby jsou ve smyslu fotbalových norem povinny spolupracovat s KM OFS a podílet se na tvorbě 

výběrů OFS tak, aby mohly úspěšně reprezentovat OFS Nový Jičín. Proto dle svého vlastního 

hodnocení nahlásí talentované žáky KM OFS. Kluby rovněž nahlásí veškeré důležité změny u již 

zařazených žáků. 

Na základě opakovaného projevu nezájmu o spolupráci s KM OFS se klub vystavuje postihu dle RS čl. 

43.1./6. 

20.2 

KM OFS a trenéři zodpovědní za výběry OFS provádějí nominaci na akce výběrů OFS na základě 

nominace oddílů a dle vlastních poznatků z družstev všech soutěží OFS a MSKFS a dle kritérií 

stanovených KM FAČR a MSKFS. 

Nominace ke srazům a turnajům žákovských výběrů OFS bude klubům oznámena prostřednictvím 

sdělení KM OFS s uvedením požadavku nebo jmenovité nominace žáků. Klub je povinen požadavky 

splnit, případně zajistit účast vybraných žáků na uvedené akci. Náklady na účast hráčů a nutného 

doprovodu na akcích KM OFS hradí OFS dle platných předpisů. 

20.3 

Účast hráče nominovaného do výběru je ve smyslu fotbalových norem povinná. Při neomluvené 

neúčasti se hráč i klub vystavuje disciplinárnímu řízení dle DŘ, § 55, odst. 3. Omluva musí být 

provedena včas, aby bylo možno nominovat náhradního hráče. 

20.4 

Z důvodu plnění reprezentačních povinností ve výběrech České republiky, ŘKFM, MSKFS a OFS povolí 

STK předehraní mistrovského utkání, jsou-li povoláni 3 nebo více hráčů základního kádru družstva, 

které žádá o změnu. 

 



 
 

 

Čl. 21 – Doporučení trenérské rady 

21.1 

V zájmu odpovídající úrovně tréninkového procesu doporučuje komise zajistit pro všechny soutěže 

OFS trenéry licence B, nebo trenéry licence C. 

21.2 

Zájemci o získání trenérské licence se mohou přihlásit na školení licence B u MSKFS Ostrava a na 

školení trenérů licence C na OFS v Novém Jičíně. 

Čl. 22 – Ostatní povinnosti a požadavky na kluby 

22.1 

Družstvo musí mít vždy vedoucího staršího 18 let.  V utkáních dorostu nesmí být vedoucí družstva 

zároveň hráčem uvedeným v zápise o utkání. Při vykázání vedoucího družstva postupuje pak rozhodčí 

dle SŘ, § 30/3. Vedoucí družstva nesmí současně vykonávat funkci pořadatelskou nebo funkci 

rozhodčího či pomezního rozhodčího. Bez vedoucího družstva rozhodčí nezahájí utkání. 

22.2 

V rámci soutěží OFS odpovídají vedoucí družstev za kontrolu střelců branek svého družstva, které 

musí R po utkání uvést do zápisu o utkání. Jedná se pouze o utkání OP mužů. 

22.3 

V soutěži přípravek a mladších žáků je zakázáno používání kopaček s vyměnitelnými kolíky. 

22.4 

Funkcionáři družstev na hráčské lavici musí být viditelně a v souladu se zápisem o utkání označeni 

visačkami s uvedením funkce, kterou v družstvu zastávají (trenér, asistent, vedoucí družstva, masér, 

lékař). 

22.5 

Vedoucí hostujícího družstva po příjezdu k utkání převezme od hlavního pořadatele kabinu svého 

družstva, kterou po ukončení předá zpět hlavnímu pořadateli. 



 
 

 

22.6 

V utkáních mužů je hostující oddíl povinen respektovat barvu dresů soupeře na jeho hřišti a přijet 

k utkání v dresech odlišné barvy než je uvedeno v příloze RS – Zařazení družstev do SR 2018/2019.  

Při nesplnění této podmínky bude hostujícímu oddílu udělena pořádková pokuta dle PŘ OFS 

čl. 43. 1. /11. 

22.7 

FO, SK mají právo si pořídit z utkání videozáznam pro své potřeby. Tuto skutečnost však musí oznámit 

pořadateli zápasu a rozhodčímu zápasu, který toto uvede v zápise o utkání. Pořadatel utkání je 

povinen natočení videozáznamu umožnit. 

22.8 

Kluby jsou povinny sledovat své e-mail schránky, které uvedly v přihlášce do soutěže a to vždy do 

pátku do 18.00 hodin, kde mohou být sděleny aktuální informace pro kluby pro nadcházející víkend, 

případné nerespektování nebo opomenutí bude považováno za porušení povinností klubu s udělením 

příslušných sankcí. 

22.9 

Případný styk se zahraničním soupeřem či jakákoliv významná přátelská utkání nebo jiný důvod 

veřejného zájmu, pro který nemůže být sehráno utkání v původním termínu, musí klub doložit 

nejpozději na losovacím aktivu. Příslušná mistrovská utkání musí být předehrána na základě písemné 

dohody. 

22.10 

STK má právo na základě odůvodněné žádosti pořadatelského nebo hostujícího, nedojde-li předtím 

k oboustranné dohodě, nařídit soutěžní utkání na jakýkoli jiný termín než ten, který je uveden 

v pořadu utkání. Přitom však STK bude dbát na to, aby nebyla narušena regulérnost soutěže. Příslušný 

klub k žádosti vždy připojí kopii komunikace se soupeřem (včetně potvrzení o jeho odeslání) jako 

doklad projevu vůle dohodnout se na jiném termínu utkání než je uveden v pořadu utkání bez účasti 

STK. Za nařízení termínu uhradí klub, který o nařízení požádal, poplatek STK podle čl. 44, bod 7. 

  



 
 

 

C. ŘÍZENÍ UTKÁNÍ – ROZHODČÍ 

Čl. 23 – Rozhodčí  

Rozhodčí musí být členem FAČR. 

Čl. 24 – Delegace rozhodčích 

Rozhodčí deleguje k utkání obsazovací úsek KR OFS. Delegace rozhodčích bude uvedena v IS. 

Čl. 25 – Práva a povinnosti rozhodčích 

25.1 

Práva a povinnosti delegovaných rozhodčích jsou uvedena v PF § 51, 57 a v tomto RS. Delegovaní 

rozhodčí v soutěžích OFS jsou povinni se dostavit nejpozději 45 minut před stanoveným začátkem v 

utkání OP mužů, v ostatních soutěžích 30 minut před stanoveným začátkem utkání na hřiště, kde je 

utkání pořádáno. V případě že se delegovaný rozhodčí nemůže na utkání z vážných důvodů dostavit, 

je povinen upozornit na tuto skutečnost domácí oddíl. 

25.2  

Rozhodčí neprodleně po utkání do zápisu o utkání zaznamená stanovené údaje dle § 61 SŘF a vyzve 

vedoucí družstev ke kontrole a potvrzení zapsaných údajů. Do 12 hodin následujícího dne po utkání 

dokončí vyplnění stanovených údajů v zápise o utkání. 

Čl. 26 – Odměňování rozhodčích 

26.1 

Sazebník odměn rozhodčích fotbalu za řízení utkání družstev v soutěžích OFS – viz Tabulka odměn 

rozhodčích. 

26.2 

Odměny a náhrady rozhodčím vyplácí FAČR 1 x měsíčně na účet rozhodčích na základě elektronických 

zápisů o utkání v IS. 

 



 
 

 

26.3 

V případě, že se utkání neuskuteční, obdrží rozhodčí od pořadatele prostřednictvím IS pouze úhradu 

cestovních výdajů. 

Čl. 27 – Hodnocení výkonu rozhodčího 

27.1 

Připomínky k výkonu rozhodčího mají kluby možnost uplatnit výhradně cestou protestu –  

PF, prav. 5, čl. 29 a SŘ, § 62. 

27.2 

Protest musí obsahovat konkrétní popis událostí, které souhlasí dle RS čl. 18/1 s kterými klub 

nesouhlasí. Toto vyjádření bude sloužit KR, DK k dalšímu posouzení vzniklé situace. Dopisy bez 

bližšího určení události se nebudou projednávat. 

Čl. 28 – Nedostavení se R nebo AR k utkání 

28.1 

Čekací doba na delegovaného R je nejvýše 20 minut po úředně stanoveném začátku utkání. Platí 

pouze pro soutěže mužů. Pro soutěže mládeže (přípravky, žactvo, dorost) se čekací doba ruší! 

28.2 

 Postup při nedostavení se delegovaného rozhodčího je popsán v §50 SŘF. 

  



 
 

 

D. DELEGÁTI UTKÁNÍ A DOHLÍŽECÍ ORGÁNY 

Čl. 29 – Práva a povinnosti 

29.1 

Delegátům svazu v mistrovských soutěžích OFS je stanovena odměna 200 Kč za jedno mistrovské 

utkání v soutěžích mužů. Dohlížecím orgánům je stanoven odměna 50 Kč ve všech mistrovských 

utkáních. 

29.2 

Odměny delegátům svazu a dohlížecím orgánům, vyplácí FAČR 1 x měsíčně na účet delegátů na 

základě elektronických zápisů o utkání v IS 

29.3 

V případě, že se utkání neuskuteční, obdrží delegát (dohlížecí orgán) od pořadatele pouze úhradu 

cestovních výdajů. 

29.4 

Práva a povinnosti delegáta utkání jsou uvedena v § 52 SŘF.  

Čl. 30 

Řídící orgán si vyhrazuje právo podle důležitosti utkání vyslat na utkání delegáta svazu či dohlížecí 

orgán. 

Čl. 31 – Povinnosti kapitána a vedoucího družstva 

Povinnosti kapitána družstva jsou uvedeny v SŘF § 56 a povinnosti vedoucího družstva v SŘF § 30. 

  



 
 

 

E. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ 

Čl. 32 – Podmínky disciplinárního řízení pro kluby 

32.1 

Za každý projednávaný případ v DK OFS bude klubu odečtena částka 150 Kč v soutěžích mládeže a 

150 Kč v soutěžích mužů a při provinění klubových funkcionářů a klubů.  

32.2 

K vzniklé situaci má klub právo se vyjádřit písemně anebo jiným vyjádřením a popisem události. 

32.3 

Při vyloučení anebo jiné vzniklé situaci má hráč nebo zástupce klubu právo se dostavit na nejbližší 

zasedání DK OFS, kde bude přestupek projednáván. 

32.4 

V případě zjištěných nejasností DK OFS případ odročí a přizve si k následujícímu zasedání osoby, které 

mohou případ náležitě objasnit. 

32.5 

Do vynesení rozhodnutí DK OFS nesmí hráč startovat v žádném mistrovském, pohárovém nebo 

přátelském utkání. 

32.6 

Na základě popisu přestupku R v zápise o utkání vynese DK OFS své rozhodnutí i bez účasti hráče nebo 

zástupce klubu. 

32.7 

Hráči i zástupci klubů jsou povinni při jednání v DK OFS na požádání předložit průkaz totožnosti. 

Čl. 33 – Podmínky disciplinárního řízení pro rozhodčí a delegáty 

33.1 

Rozhodčí a delegáti za každý projednávaný případ uhradí správní poplatek 100 Kč. 



 
 

 

33.2 

Vzhledem k odborné specializaci rozhodčích a delegátů předá DK OFS nejprve požadavek na KR OFS 

o prošetření vzniklého případu. Konečné rozhodnutí ale zůstává plně v pravomoci DK OFS. 

33.3 

Posuzování provinění rozhodčích a delegátů vychází ze znění DŘ FAČR a PŘ OFS pro rozhodčí a 

delegáty. 

33.4 

V případě prodlouženého jednání o vzniklé situaci je rozhodčí nebo delegát povinen se po pozvání 

zúčastnit jednání DK OFS. Neomluvena neúčast bude potrestána dle DŘ a PŘ OFS. 

Čl. 34 – Odvolání proti rozhodnutí DK 

Proti rozhodnutí DK OFS má klub právo se odvolat podle RS, čl. 18.4 a DŘ FAČR, § 104 – 107. 

 

Čl. 35 – Změna trestu 

35.1 

Po uplynutí nejméně poloviny trestu zastavení činnosti, zákazu výkonu funkce a uzavření hřiště lze na 

základě žádosti zbytek trestu prominout nebo podmínečně odložit na zkušební dobu od 2 měsíců do 

1 roku. 

35.2 

Žádost o změnu trestu jednotlivce je třeba podat písemně s doporučením a vyjádřením klubu. 

Žádost o změnu trestu klubu s vyjádřením k vzniklé situace a předpokladu do další činnosti potvrdí 

dva zodpovědní funkcionáři klubu. 

35.3 

Poplatek za žádost o změnu trestu je jednotný pro všechny hráče, funkcionáře a kluby postižené 

v disciplinárním řízení. Ve stávajícím soutěžním ročníku je tento poplatek stanoven na 150 Kč. 

 



 
 

 

35.4 

O změně trestu rozhoduje orgán, který o něm rozhodl s konečnou platností (DK OFS nebo odvolací 

orgán). 

35.5 

Při posouzení žádosti o změnu trestu bude DK OFS přihlížet ke znění DŘ FAČR, § 39 a k závažnosti 

přestupku, za který byl trest uložen. 

Čl. 36 – Sdělení DK OFS 

36.1 

Za napomínání hráče (ŽK) se v soutěžích OFS Nový Jičín nezastavuje závodní činnost. Po opakovaném 
udělení ŽK v počtu 4, 8, 12, 16, 20 atd., v součtu za jednotlivého hráče, se klubu přičítá na sběrnou 
fakturu: 

• v soutěžích mužů: 

o 200 Kč + poplatek projednání DK 

• V soutěžích mládeže  

o 100 Kč + 150 Kč projednání DK 

 

ŽK se načítají za jednotlivé hráče postupně v průběhu SR 2018 – 2019. Po jeho ukončení se evidence 

ŽK uzavírá a nepřevádí se do nového SR. 

 

  



 
 

 

F. HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI 

Čl. 37 – Ekonomické náležitosti soutěží 

Mistrovská utkání hrají kluby na své náklady. 

Čl. 38 – Náhrady rozhodčím, delegátům a členům OFS NJ 

38.1 

Náhradou se rozumí cestovní výdaje – dopravné, kterými je jízdné tam i zpět. 

38.2 

Finanční náhrada náleží rozhodčím a delegátům, kteří jsou k utkání delegováni. Rozhodčím s platnou 

licencí, kteří v případě nedostavení se delegovaného rozhodčího utkání řídí, náleží pouze odměna za 

řízení utkání. 

38.3 

Pokud rozhodčí nebo delegát použije vlastní osobní vozidlo, vzniká pro něho nárok na vyplacení 

náhrady 5 Kč za ujetý km z místa bydliště do místa utkání a zpět nejkratším směrem podle serveru 

www.mapy.cz. 

38.4 

Rozhodčí jsou povinni v případě delegace 2 rozhodčích na utkání se domluvit a cestovat na utkání 

jedním vozidlem. V případě, že osobního vozidla použijí společně nejméně 2 rozhodčí, tak rozhodčí 

nejdále vzdálen bere druhého rozhodčího či rozhodčí na trase z místa bydliště do místa konání utkání 

s tím, že lze pro rozhodčího (rozhodčí) zajíždět. Trasa jízdy v tomto případě musí být uvedena v Zápise 

o utkání. 

38.5 

V případě společné delegace rozhodčích účtuje každý rozhodčí 1/2 celkového jízdného. 

38.6 

V případě podání stížnosti či reklamace ze strany fotbalových oddílů (klubů) k vyúčtování rozhodčích 

či delegátů rozhoduje HK OFS. 



 
 

 

38.7 

Sazebník odměn rozhodčích fotbalu pro soutěže a utkání OFS 

S o u t ě ž       Utkání      Utkání přátelská     Utkání přátelská 

       Mistrovská  turnaje norm. hrací. čas   turnaje zkrác.hrací čas 

          HR         AR     HR  AR    HR  AR 

OP mužů    500       300    100  50    50  30 

OS mužů    400     250      80  50    50  30 

Soutěže dorostu   300     200      60  30    30  20 

Soutěže žáků    250     150      50      30    

Soutěže přípravek   100       

Pohár FAČR    200     120 

Čl. 39 – Náhrada za nesehrané utkání od hostujícího družstva 

39.1 

Při nesehrání utkání může domácí družstvo dle RS, čl. 6.6 požadovat náhradu výdajů spojených 

s nesehráním utkání od hostujícího družstva.  

39.2 

Řídící orgán soutěže v souladu se SŘ, § 49/7 stanovil náhradu paušálně jednotně pro všechny soutěže 

ve výši 500 Kč. 

Čl. 40 – Vstupné a vstupenky 

40.1 

Výši vstupného stanoví pořádající klub. Přehled o stanovených cenách vstupného je povinen 

pořádající klub vyvěsit na vhodném místě u všech pokladen. 

40.2 

Volný vstup na utkání má 20 členů hostujícího družstva.  



 
 

 

40.3 

Volný vstup na utkání mají funkcionáři OFS a vyšších svazových orgánů na základě předložení 

platného průkazu funkcionáře. 

Čl. 41 – Startovné 

Startovné je poplatek klubu, který uhrazuje prostřednictvím IS jako nevratné plnění za účast jeho 

družstev v soutěžích a činí 1000 Kč. 

Čl. 42 – Opakované utkání 

Nařídí-li STK opakované utkání, obdrží hostující družstvo od pořádajícího družstva náhradu ve výši 

50% jízdného autobuse v ceně 1 km = 25 Kč. Jedná se o utkání, která nebyla odehrána z vyšší moci 

bez zavinění oddílů (nezpůsobilá hrací plocha, živelná pohroma apod.) 

  



 
 

 

Čl. 43 – Pořádkové pokuty OFS 

43.1 

Sazebník pokutového řádu STK OFS Nový Jičín 
  Muži Mládež Přípravka 

1. Přeložení termínu utkání bez vědomí STK 
OFS 1000 500 50 

2. Nastoupení po čekací době 300 200 50 

3. Neomluvená neúčast na akcích pořádaných 
OFS (aktivy, VH, školení…) 500 500 500 

4. Nevyplnění soupisek a seznamů v daném 
termínu do IS (v náhradním termínu) 

500 
(1000) 

500 
(1000) 

500 
(500) 

5. 
Nedoručení event. zápisu v písemné formě 
na OFS pořádajícím klubem v termínu do 12 
hodin první pracovní den po sehrání utkání  

100 100 100 

6. Neomluvená účast hráče při reprezentací na 
výběrech 500 500 500 

7. Porušení pravidla soupisky - za každého 
hráče – RS čl. 13/4 300 300 100 

8. Vystoupení družstva ze soutěže po 
losovacím aktivu 5000 2500 1000 

9. Změna obsazení rozhodčího na žádost klubu 500 500 500 
10. Zneužití možnosti výběru hrací plochy 3000 1500 500 

11. Nerespektování barev dresů domácího 
družstva uvedené v RS 200 --- --- 

12. Neuvedení hlavního pořadatele či vedoucího 
družstva. 500 300 200 

13. Výkon funkcí (VD + HP, VD + RO, HP + RO) 
jednou osobou 100 50 50 

14. Nepotvrzení zápisu o utkání VD 200 100 50 

15. Nevyplněn výsledek utkání, nevyplněna 
sestava hráčů 200 100 100 

16. 
Ostatní neuvedené neplnění povinností vůči 
OFS a porušení SŘ, PF, RS a dalších 
fotbalových řádů a norem. 

do 10000 do 10000 do 10000 

 



 
 

 

43.2 Sazebník pokutového řádu DK OFS Nový Jičín 

1. Za nedohrané utkání: 
a. Inzultaci R, AR hráčem, divákem, funkcionářem 

• 5000 Kč 
b. Předčasný odchod z hrací plochy 

• 4000 Kč 
c. Pokles hráčů pod povolený počet dle PF 

• muži do 3000 Kč 
• mládež do 1500Kč 
• přípravka do 500 Kč 

d. nedostavení se nebo nenastoupení k utkání 
• muži 2000 Kč 
• mládež 1500 Kč 
• přípravka 500 Kč 

2. Nepřístojnosti na hřišti (nevhodné relace, inzultace R, AR – hráčem, divákem, funkcionářem, 
vzájemné napadení, urážky R, AR po utkání) 

• dle DŘ FAČR 
3. Nevhodné chování trenérů, vedoucích družstev, funkcionářů klubů, hráčů, diváků po utkání 

• dle DŘ FAČR 
4. Porušení technických povinností organizátora utkání 

• do 2000 Kč 
5. Nepředložení listiny hráčů a neumožnění kontroly totožnosti startujících hráčů v případě 

vyplňování písemného zápisu o utkání 
• do 2000 Kč 

6. Neoprávněné nastoupení hráče k soutěžnímu mistrovskému utkání 
• muži 5000 Kč 
• dorost 5000 Kč 
• žáci 2000 Kč 
• přípravka 500 Kč 

7. Neoprávněné čerpání čekací doby 
• Nenastoupení k utkání    – do 5000 Kč 
• Nastoupení po uplynutí čekací doby  – do 2000 Kč 

8. Ovlivnění soutěžního utkání, který odporuje principu poctivého sportovního soutěžení 
• Dle DŘ FAČR 

9. Vyloučení družstva ze soutěže 
• Muži 10000 Kč 
• Mládež 5000 Kč 
• Přípravka 2000 Kč 



 
 

 

Čl. 44 – Poplatky pro kluby v soutěžích OFS  

Poplatky pro kluby v soutěžích OFS 
  Muži Mládež 

1. Změna termínu utkání kratší než 17 dnů před určeným 
termínem  - RS OFS, čl. 7.2 100 100 

2. Změna termínu utkání kratší než 7 dnů před určeným 
termínem  - RS OFS, čl. 7.2 300 300 

3. Disciplinární řízení – DŘ,  § 120 150 150 
4. Požadavek na změnu trestu RS OFS, čl. 35.3 150 150 
5. Protest – SŘ, § 62 500 500 
6. Odvolání – RS čl. 18.4 a DŘ § 104 500 500 

7. Nařízení utkání v jiný termín z důvodu veřejného zájmu 
přes nesouhlas soupeře 500 300 

8. Doplnění zápisu v případě výpadku IS až po intervenci u 
oddílů emailem po 48 hod od ukončení zápasu 200 100 

  

Čl. 45 – Finanční příspěvky klubům 

45.1 

Žádosti o příspěvky mohou kluby zaslat na adresu OFS s bližším určením a zdůvodněním požadavku. 

Příspěvky na výročí oddílu se poskytují pouze na zabezpečení sportovní části oslav při výročí 50, 60 

let ve výši – 4000 Kč a dále 70, 80, 90 a 100 let ve výši 7000 Kč. 

45.2 

VV OFS neposkytuje příspěvky na turnaje. Na turnaje mládeže mají kluby možnost požádat MS KFS 

nebo Komisi mládeže FAČR. 

Čl. 46 – Organizační předpis 

Zásady pro zařazování družstev do soutěží jsou uvedeny v SŘ, § 16 - 20. Doplňování soutěží se pak 

provádí podle SŘ, §21. 

Čl. 47 – Pojistná smlouva 

Číslo pojistné smlouvy mezi FAČR a Kooperativa, a. s.: 4950050842  

 



 
 

 

G. SYSTÉM SOUTĚŽÍ 

Článek 48 - Struktura soutěží 

48.1 

V souladu se SŘ, §11 a soutěžním řádem mládeže § 6 a § 14 vyhrazuje si řídící orgán soutěže dle počtu 

přihlášených družstev uspořádat soutěže komplexně v kategorii dorostu a žáků jinak, než bylo 

stanoveno před zahájením jarní části SR (jedná se počty družstev v jednotlivých soutěžích a počty 

skupin) s tím, že postupy budou zachovány. O sestupu družstev rozhodne řídící orgán dle počtu 

přihlášených družstev. 

48.2 

Při úpravách soutěží bude respektována základní struktura soutěží v OFS Nový Jičín, pouze ve 

výjimečných případech může být pro jeden soutěžní ročník navýšen počet družstev v OP žáků na 14. 

48.3 

V případě nezájmu o postup žádného družstva do krajských soutěží bude počet sestupujících v 

příslušné kategorii navýšen o 1 družstvo.  

Článek 49 – Zásady pro slučování a rozdělování klubů  

49.1 

Sdružený start hráčů dvou klubů za sdružené družstvo se řídí ustanovením § 9, přílohy č. 2, 
soutěžního řádu.  
 
Článek 50 - Základní struktura soutěží  

Základní struktura soutěží v OFS Nový Jičín od SR 2018 - 2019 je následující: 

Muži 

• okresní přebor  14 účastníků 

• III. třída   14 účastníků 

• IV. třída  12 účastníků 

 



 
 

 

Dorost  

• okresní přebor  max. 14 účastníků 

Žáci  

• okresní přebor max. 12 účastníků  

• okresní soutěž  skupiny s max. 12 účastníky územně rozdělenými  

 

Článek 51 - Postupy a sestupy po skončení SR 2018 - 2019 

Soutěže mužů  

Postupy 

• vítěz OP postupuje do I.B třídy 

• družstva na 1. a 2. místě ve III. třídě postupují do OP 

• družstva na 1. a 2. místě ve IV. třídě postupují do III. třídy  

sestupy - řídí se počtem sestupujících z I.B třídy  

• alt. A - žádný sestupující  - z OP a z III. třídy sestupuje poslední družstvo 

• alt. B - 1 sestupující  - z OP a z III. třídy sestupují poslední 2 družstva 

• alt. C - 2 sestupující  - z OP a z III. třídy sestupují poslední 3 družstva 

Soutěže dorostu 

• postupy – družstva hrající soutěže 1 + 10 sehrají na konci SR turnaj a vítěz bude mít nárok na 

postup do KS MSKFS. V případě zájmu pouze jednoho klubu na postup, bude tento navržen 

do KS MSKFS.  

Soutěže žáků 

• Postupy - vítěz OP postupuje do KS MSKFS. 

 

 

 



 
 

 

Článek 52 – Termínová listina  

52.1 

STK OFS vydává pro termínové zabezpečení mistrovských soutěží v SR 2018 – 2019 termínovou 

listinu, a to zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jarní část SROV. Termíny uvedené v termínové listině a 

schválené na aktivu s kluby mohou být v průběhu mistrovských a pohárových soutěží upřesněny 

v Zápisech STK OFS. Každá následující změna v termínech mistrovských a pohárových utkáních je 

závazná pro klub, jehož družstva hrají v soutěžích OFS. 

52.2 Úřední začátky (ÚZ) utkání soutěží OFS 

STK OFS má právo nařídit změnu ÚZ: - 3 H před nahlášený ÚZ v přihlášce do SR a to z důvodu nízkého 

počtu registrovaných R OFS. 

  



 
 

 

Termínová listina fotbalových soutěží OFS Nový Jičín 2018 – 2019 
(muži, dorost, žáci) 

PODZIMNÍ ČÁST 2018 – alt. 4 
                                                                                                   
 Termín     Hodina    muži      muži          muži      dorost      OP žáci         OS ml. žáci      OS žáci 
                         OP       III. tř        IV. tř        OS        OS žáci B          A + B                  A 
============================================================================== 
  
  5.8.         17.00   1. kolo poháru 
 
12.8.         17.00 2.   2.      ---          T  ---              ---  ---               
 
19.8.             17.00 3.   3.       3.          U              ---              ---        ---   
 
26.8.         17.00        4.   4.       4.          R              ---              ---                    ---    
 
  2.9.             16.30 5.   5.       5.          N              5.           5.   5.                
 
  9.9.             16.00         6.            6.             6.             A               6.            6.               7. 
 
12.9.  ST     16.30         ---           ---           ---              J  4.  4.     ---           
  
 
16.9.         16.00 7.            7.             7.             O              7.           7.                        6. 
  
23.9.         16.00 8.        8.      8.         V              1.            1.               9. 
 
26.9.  ST     16.00         ---           ---            ---             Ě              3.                       3.                      10.            
 
30.9.         15.30         9.      9.             9.                           2.             2.               8. 
 
  7.10.         15.00       10.     10.    10.                           9.            9.                        1. 
 
14.10.         15.00       11.       11.          11.                       8.               8.               2. 
 
21.10.         14.00       12.           12.            1.                             11.            11.   3. 
 
28.10.           14.00       13.          13.             2.                            10.                     10.        4. 
 
  4.11.           14.00         1.            1.            ---                             ---                     ---            --- 
 
11.11.           13.30      (14.)       (14.)          ---                              ---                     ---            --- 
 
Hracími dny a termíny jsou neděle v úředně stanovený začátek, výjimky jsou uvedeny v rozpisu soutěží. 
 
Hrací dny dorostu jsou neděle 2,15 hodin před úředním začátkem mužů (ÚZM), výjimky jsou uvedeny  
v rozpisu soutěží.    
 
Hrací dny žáků jsou neděle v 10.00 hodin, výjimky jsou uvedeny v rozpisu soutěží. 
 
Pokud hracím dnem je jiný den než neděle, odehraje se utkání v týdnu před daným nedělním kolem. 
 
Pozn.: Soutěže mužů dvoukolově, soutěže žáků (OP, OS sk. B, OP mladších žáků sk. A + B)  budou hrány 

tříkolově, OS žáků sk. A čtyřkolově, OS dorostu turnajově dle samostatného rozpisu.            



 
 

 

 
 

Termínová listina podzimní část 2018 
Soutěže přípravek 

Datum Den Hodina 
OP přípravka 

souběžně 
ST. Přípravka 

klasicky Ml. Příravka klasicky 
31.8. Pá 17:00 5   
5.9. St 17:00 13     
7.9. Pá 17:00 6 1 1 

12.9. St 17:00 4 9 9 
14.9. Pá 17:00 7 2 2 
19.9. St 17:00   10 10 
21.9. Pá 17:00 1 3 3 
26.9. St 17:00 3   11 
28.9. Pá 17:00 2 4 4 
5.10. Pá 17:00 9 5 5 

12.10. Pá 17:00 8 6 6 
19.10. Pá 17:00 10 7 7 
26.10. Pá 17:00 11 8 8 
2.11. Pá 17:00 12     

      
Případné kolize utkání dle rozpisu OFS stanovených na středu, způsobené úpravou  
hracího dne dle klubu, řešit dohodou se soupeřem a přesunem na jiný termín. 
Přednost má vždy utkání v termínu stanoveném STK OFS! 

 
  



 
 

 

H. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Tento rozpis pro SR 2018 – 19 je v souladu se Soutěžním řádem a dalšími předpisy FAČR platnými od 

1. 7. 2018 a jeho dodatků. OFS Nový Jičín si vyhrazuje právo schválit a vydat v průběhu soutěží taková 

opatření, která zajistí jejich regulérní průběh. 

 

Případné změny budou projednány s oddíly před zahájením jarní části 2019. 

 

Všechny změny a opatření vydané FAČR, ŘK pro Moravu, MS KFS nebo přijaté VV OFS NJ budou 

zveřejňovány na webových stránkách OFS Nový Jičín www.fotbal.cz 

 

V Novém Jičíně 30. července 2018  

 

Mgr. Antonín Patka v.r.           Mgr. Radim Dresler v.r. 

        předseda OFS           sekretář OFS 

        Lukáš Dědík v.r. 

        Předseda STK OFS 

 

Poznámka:  

IS = informační systém 

PF = pravidla fotbalu 

SŘF = soutěžní řád fotbalu 

RS = rozpis soutěže 

 

 

 

 



 
 

 

Zásady soutěží OS žáků 1 + 8 
 
Hrají žáci ročník narození 2004 a mladší či žákyně ročník narození 2003 a mladší 
  
čl.1 - Systém soutěží  
      Hraje se dle platných Pravidel fotbalu, Soutěžního řádu FAČR, Soutěžního řádu mládeže FAČR a   

Rozpisu OFS Nový Jičín dle rozlosování s níže uvedenými zvláštnostmi. 
čl.2 - Hrací plocha  
    Hřiště ohraničené pomezními čarami stávajícího hřiště a čarami stávajících pokutových území 

rovnoběžných s brankovými, prodlouženými až ke stávajícím pomezním čarám (stávající hřiště 
zkrácené na délku o hloubku pokutových území – 2 x 16,5 m) 

čl.3 - Vyznačení hrací plochy  
       - stávající pomezní čáry včetně středové čáry se středovým kruhem 
       - čáry pokutových území rovnoběžných s brankovými čarami + prodloužení těchto čar až k čarám 

pomezním (pro vyznačené hřiště zastávají funkci čar brankových), prodloužené čáry 
pokutových území vyznačit pomocí kloboučků na každou stranu (vzdálenost kloboučků cca 4 
m)   

       - před nově vyznačenou brankovou čarou 8 m před přenosnou brankou vyznačit bod pro 
pokutovou značku          

       - pokutová území – 12,5 m od brankových tyčí na každou stranu a 12,5 m od brankové čáry 
zkráceného hřiště – vyznačení pomocí kloboučků  

       - rohový kop – 16 m od od brankových tyčí na každou stranu (kloboučky jiné barvy)  
čl.4 - Branky  
          Přenosné 5 x 2 m 
čl.5 - Počet hráčů  
       Počet hráčů jednoho družstva - brankář + 8 hráčů, min. počet hráčů k sehrání utkání - brankář + 

7 hráčů 
čl.6 - Střídání hráčů          
        Střídání opakované v přerušené hře, max. počet náhradníků 7 
čl.7 - Hrací doba          
        Hrací doba - 2 x 35 min, doba poločasové přestávky - 15 min - musí být dodržena !!! 
čl.8 - Další zásady    
       - při provádění volných kopů musí být hráči soupeře vzdáleni 6 m od místa přestupku 
       - platí pravidlo o ofsajdu – platí od půlící čáry 
       - kop od branky se provádí ze vzdálenosti 5 m od brankové čáry 
       - vhazování – klasicky rukama, soupeř musí být vzdálen min. 2 m   
       - velikost míče – č. 5 
       - v případě vyloučení hráče během utkání hraje družstvo bez vyloučeného hráče v oslabení 10 

min. Hráč  nemůže již v daném zápase nastoupit. 
       - zpětná přihrávka brankáři – brankář nemůže chytit míč do rukou, musí jej hrát nohama, jinak 

nepřímý volný kop 
 
 
 
                 Dědík Lukáš 
                      předseda STK OFS NJ 
 



 
 

 

Zásady soutěží OS mladších žáků 1 + 7 
Hrají žáci ročník narození 2006 a mladší či žákyně ročník narození 2005 a mladší 
  
čl.1 - Systém soutěží  
      Hraje se dle platných Pravidel fotbalu, Soutěžního řádu FAČR, Soutěžního řádu mládeže FAČR a   

Rozpisu OFS Nový Jičín dle rozlosování s níže uvedenými zvláštnostmi. 
čl.2 - Hrací plocha  
   Polovina hřiště ohraničená středovou čarou a prodlouženou čarou brankového území s tím, že 

vyznačení prodloužených čar pokutového území se provede kloboučky (vzdálenost kloboučků 
cca 4 m) 

čl.3 - Vyznačení hrací plochy  
       - stávající 
     - pokutová značka – 8 m před přenosnou brankou 
       - pokutové území – je ohraničeno prodlouženou čarou stávajícího pokutového území (kolmou k 

brankové čáře) a čarami kolmými k brankové čáře vyznačeného hřiště 5 m na každou stranu 
od brankové tyče nebo na celou šíři nového hřiště 

       - rohový kop – 16 m od od brankových tyčí na každou stranu (kloboučky jiné barvy)  
čl.4 - Branky  
          Přenosné 5 x 2 m 
čl.5 - Počet hráčů  
       Počet hráčů jednoho družstva - brankář + 7 hráčů, min. počet hráčů k sehrání utkání - brankář + 

6 hráčů 
čl.6 - Střídání hráčů          
        Střídání opakované v přerušené hře, max. počet náhradníků 7 
čl.7 - Hrací doba          
        Hrací doba - 2 x 30 min, doba poločasové přestávky - 15 min - musí být dodržena !!! 
čl.8 - Další zásady    
       - při provádění volných kopů musí být hráči soupeře vzdáleni 6 m od místa přestupku 
       - platí pravidlo o ofsajdu – v celé šíři pokutového území 
       - kop od branky se provádí ze vzdálenosti 8 m od brankové čáry 
       - vhazování – klasicky rukama, soupeř musí být vzdálen min. 2 m   
       - velikost míče – č. 4 
       - v případě vyloučení hráče během utkání hraje družstvo bez vyloučeného hráče v oslabení 10 

min. Hráč  nemůže již v daném zápase nastoupit. 
       - zpětná přihrávka brankáři – brankář nemůže chytit míč do rukou, musí jej hrát nohama, jinak 

nepřímý volný kop 
        - všechny trestné kopy z vlastní poloviny jsou nepřímé a všechny kopy na polovině soupeře jsou 

přímé 
čl. 9 - Rozehrávání kopů a situací od branky  
          Pravidlo o první volné přihrávce – soupeř musí být za pomyslnou čarou pokutového území, 

dokud se míče nedotkne spoluhráč brankáře. Brankář rozehrává cca 8 m od brankové čáry.  
          Pokud brankář chytí míč ve hře, může jej položit a rozehrát, popřípadě i vyhodit přes půlící čáru. 

Pozor - nemůže jej vzít do rukou, jinak se kope nepřímý volný kop z místa přestupku, nejblíže 
však 8 m od brankové čáry. 

           Nemůže vykopávat přes půlící čáru – míč musí dopadnout na vlastní polovině nebo se jej musí 
dotknout hráč. Totéž platí při rozehrávání nepřímých volných kopů z vlastní poloviny. 
V opačném případě rozehrává soupeř z poloviny hřiště nepřímý volný kop.  



 
 

 

 Zásady soutěží OP starších přípravek 1 + 5 
 
Hrají žáci ročník narození 2008 a mladší či žákyně ročník narození 2007 a mladší 
  
čl.1 - Systém soutěží  
      Hraje se dle platných Pravidel fotbalu, Soutěžního řádu FAČR, Soutěžního řádu mládeže FAČR a   

Rozpisu OFS Nový Jičín dle rozlosování s níže uvedenými zvláštnostmi. 
čl.2 - Hrací plocha  
         30 x 40 m 
čl.3 - Vyznačení hrací plochy  
       - pomocí kloboučků (vzdálenost kloboučků cca 4 m), jako některou z čar je možno využít i čáru    

stávajícího hřiště (např. pomezní a brankovou v rohu hřiště) 
     - pokutová značka – 7 m před přenosnou brankou 
       - pokutové území – hloubka 7 m a šířka 15 m (tj. 5 m na každou stranu od brankové tyče) nebo na 

celou šíři nového hřiště  
       - rohový kop – z rohů vyznačeného hřiště  
       - Pozor – nově vyznačené hřiště musí být 3 m od konstrukce pevných branek   
čl.4 - Branky  
          Přenosné 5 x 2 m 
čl.5 - Počet hráčů  
       Počet hráčů jednoho družstva - brankář + 5 hráčů, min. počet hráčů k sehrání utkání - brankář + 

4 hráči 
čl.6 - Střídání hráčů          
        Střídání opakované i v nepřerušené hře, max. počet náhradníků 8 
čl.7 - Hrací doba          
        Hrací doba - 2 x 25 min, doba poločasové přestávky - 10 min - musí být dodržena !!! 
čl.8 - Další zásady    
       - při provádění volných kopů musí být hráči soupeře vzdáleni 5 m od místa přestupku 
       - pravidlo o ofsajdu – není aplikováno 
       - kop od branky se provádí ze vzdálenosti 3 m od brankové čáry 
       - vhazování – klasicky rukama, soupeř musí být vzdálen min. 2 m, při chybném vhazování hráče 

upozornit a nechat opakovat stejné družstvo, v případě opakování chybného vhazování týmž 
hráčem vhazuje soupeř   

       - velikost míče – č. 4 
       - v případě vyloučení hráče během utkání hraje družstvo bez vyloučeného hráče v oslabení 10 

min. Hráč  nemůže již v daném zápase nastoupit. 
       - zpětná přihrávka brankáři – brankář nemůže chytit míč do rukou, musí jej hrát nohama, jinak 

nepřímý volný kop 
        - všechny trestné kopy z vlastní poloviny jsou nepřímé a všechny kopy na polovině soupeře jsou 

přímé 
        - při rozehrávání přímého volného kopu nesmí soupeř atakovat bezprostředně brankáře, musí 

být vzdálen 2 m od něj 
        - do zápisu o utkání psát střelce + nejlepší dva hráče z každého družstva   
čl. 9 - Rozehrávání kopů a situací od branky  
          Pravidlo o první volné přihrávce – soupeř musí být za pomyslnou čarou pokutového území, 

dokud se míče nedotkne spoluhráč brankáře. Brankář rozehrává cca 3 m od brankové čáry a 
může i vyjet s míčem sám. Pokud se dostane za hranici pokutového území, může rozehrát i 



 
 

 

přes půlící čáru. S prvním dotykem za hranicí pokutového území již může být brankář atakován 
soupeřem.  .  

          Pokud brankář chytí míč ve hře, může jej položit a rozehrát, popřípadě i vyhodit přes půlící čáru. 
Pozor - nemůže jej vzít do rukou, jinak se kope nepřímý volný kop z místa přestupku, nejblíže 
však 8 m od brankové čáry. 

           Nemůže vykopávat přes půlící čáru – míč musí dopadnout na vlastní polovině nebo se jej musí 
dotknout hráč. Totéž platí při rozehrávání nepřímých volných kopů z vlastní poloviny. 
V opačném případě rozehrává soupeř z poloviny hřiště nepřímý volný kop.  

  



 
 

 

Zásady soutěží OP mladších přípravek 1 + 4 
 
Hrají žáci ročník narození 2010 a mladší či žákyně ročník narození 2009 a mladší 
  
čl.1 - Systém soutěží  
      Hraje se dle platných Pravidel fotbalu, Soutěžního řádu FAČR, Soutěžního řádu mládeže FAČR a   

Rozpisu OFS Nový Jičín dle rozlosování s níže uvedenými zvláštnostmi. 
čl.2 - Hrací plocha  
         25 x 35 m 
čl.3 - Vyznačení hrací plochy  
       - pomocí kloboučků (vzdálenost kloboučků cca 4 m), jako některou z čar je možno využít i čáru 

stávajícího hřiště (např. pomezní a brankovou v rohu hřiště) 
     - pokutová značka – 7 m před přenosnou brankou 
       - pokutové území – hloubka 5,5 m a šířka 15 m (tj. 5 m na každou stranu od brankové tyče) nebo 

na celou šíři nového hřiště  
       - rohový kop – z rohů vyznačeného hřiště  
       - Pozor – nově vyznačené hřiště musí být 3 m od konstrukce pevných branek   
čl.4 - Branky  
          Přenosné 5 x 2 m 
čl.5 - Počet hráčů  
       Počet hráčů jednoho družstva - brankář + 4 hráči, min. počet hráčů k sehrání utkání - brankář + 3 

hráči 
čl.6 - Střídání hráčů          
        Střídání opakované i v nepřerušené hře, počet náhradníků není omezen 
čl.7 - Hrací doba          
        Hrací doba - 2 x 25 min, doba poločasové přestávky - 10 min - musí být dodržena !!! 
čl.8 - Další zásady    
       - při provádění volných kopů musí být hráči soupeře vzdáleni 3 m od místa přestupku 
       - pravidlo o ofsajdu – není aplikováno 
       - kop od branky se provádí ze vzdálenosti 3 m od brankové čáry 
       - vhazování – klasicky rukama, soupeř musí být vzdálen min. 2 m, při chybném vhazování hráče 

upozornit a nechat pokračovat ve hře   
       - velikost míče – č. 3 
       - v případě vyloučení hráče během utkání hraje družstvo bez vyloučeného hráče v oslabení 10 

min. Hráč  nemůže již v daném zápase nastoupit. 
       - zpětná přihrávka brankáři – brankář může chytit míč do rukou 
        - všechny trestné kopy z vlastní poloviny jsou nepřímé a všechny kopy na polovině soupeře jsou 

přímé 
        - při rozehrávání přímého volného kopu nesmí soupeř atakovat bezprostředně brankáře, musí 

být vzdálen 2 m od něj 
čl. 9 - Rozehrávání kopů a situací od branky  
          Pravidlo o první volné přihrávce – soupeř musí být za pomyslnou čarou pokutového území, 

dokud se míče nedotkne spoluhráč brankáře. Brankář rozehrává cca 3 m od brankové čáry a 
může i vyjet s míčem sám. Pokud se dostane za hranici pokutového území, může rozehrát i 
přes půlící čáru. S prvním dotykem za hranicí pokutového území již může být brankář atakován 
soupeřem.   



 
 

 

          Pokud brankář chytí míč ve hře, může jej položit a rozehrát, popřípadě i vyhodit přes půlící čáru. 
Pozor - nemůže jej vzít do rukou, jinak se kope nepřímý volný kop z místa přestupku, nejblíže 
však 8 m od brankové čáry. 

           Nemůže vykopávat přes půlící čáru – míč musí dopadnout na vlastní polovině nebo se jej musí 
dotknout hráč. Totéž platí při rozehrávání nepřímých volných kopů z vlastní poloviny. 
V opačném případě rozehrává soupeř z poloviny hřiště nepřímý volný kop.  

 



Kontakt:
Předseda Ing. Michal Žlebek 732 851 553
Sekretář Marcel Szabo 721 813 031

Kontakt:
Předseda Michal Pavelka 775 345 508
Sekretář Tomán Eichler 732 534 981

Kontakt:
Předseda Petr Fischer 737 543 082
Sekretář David Hejtmánek 724 400 312

Okresní přebor muži
1. Suchdol nad Odrou

2. Sedlnice

3. Příbor

marcel.szabo@centrum.cz

info@fotbalsedlnice.cz

david.hejtmanek@seznam.cz



Kontakt:
Předseda Miroslav Šimek 737 484 505
Sekretář Vladimír Sedláček 776 383 817

Kontakt:
Předseda Radovan Popp 603 441 112
Sekretář Přemysl Ponvic 603 442 723

Kontakt:
Předseda Dalibor Petrželka 702 152 993
Sekretář Tomán Rajnoch 605 936 580

4. Kunín

svlada@centrum.cz

fkpustejov@seznam.cz

fotbaltrojanovice@seznam.cz

5. Pustějov

6. Trojanovice I



Kontakt:
Předseda David Nykn 737 750 919
Sekretář Jan Nohel 731 180 671

Kontakt:
Předseda Ing. Jiří Holub 603 207 500
Sekretář René Stonawski 604 277 488

Kontakt:
Předseda Daniel Lys 773 835 400
Sekretář Jakub Richter 737 020 788

nyksdavid@seznam.cz

nfclichnov@seznam.cz

bohuslav.polasek@tatra.cz

7. Tísek

8. Lichnov

9. Kateřinice



Kontakt:
Předseda Eva Hurníková 723 384 149
Sekretář Pavla Kleinová 736 256 384

Kontakt: info@fotbalstudenka.cz
Předseda Martin Stachovič 731 600 509
Sekretář Jan Kováč 732 538 590

Kontakt:
Předseda Michal Vaněk 777 629 548
Sekretář Pavel Londa 776 035 964

skvelkealbrechtice@tiscali.cz

misavanek@seznam.cz

10. Velké Albrechtice

11. Studénka

12. Bordovice



Kontakt:
Předseda Vladimír Maloň 606 731 224
Sekretář Tomán Střalka 606 416 308

Kontakt:
Předseda Martin Růčka 731 761 868
Sekretář Markéta Ertelová 737 107 303

slavia.stachovice@seznam.cz

tjbystre@centrum.cz

13. Trojanovice - Bystré

14. Stachovice



Kontakt:

Předseda Jaroslav Plaček 723 843 034

Sekretář Pavel Machač 723 465 288

Kontakt:

Předseda Tomán Dostál 737 685 039

Sekretář Radek Petrán 604 672 836

Kontakt:

Předseda Tomán Klečka 731 185 778

Sekretář

1. Ženklava

2. Štramberk

3. Petřvald B.

fotbal.zenklava@seznam.cz

fkstramberk@seznam.cz

kleckatom@seznam.cz

III. Třída



Kontakt:

Předseda Rostislav Váňa 732 915 700

Sekretář Pavel Holub 724 012 800

Kontakt:

Předseda Pavel Růža 608 871 285

Sekretář Zdeněk Malina 737 826 680

Kontakt:

Předseda Petr Augustini 604 677 010

Sekretář Vladimír Mik 736 116 217

Kontakt:

Předseda Pavel Kudělka 723 331 300

Sekretář Josef Turek 737 050 779

rosta.vana@seznam.cz

fkbartosovice@seznam.cz

tjsokolzilina@seznam.cz

f.k.hodslavice@seznam.cz

4. Rybí

5. Bartošovice

6. Žilina A.

7. Hodslavice



Kontakt:

Předseda Zdeněk Vodolan 737 782 678

Sekretář Luděk Kučera 739 498 178

Kontakt:

Předseda Michal Berger 737 150 651

Petr Dáňa 775 125 599

Zdeněk Vrabec 732 452 610

Kontakt:
Předseda: Ján Mordáč 603587406
Sekretář Daniel Pavliník 739 749 786

Kontakt:

Předseda Jan Fárek 736 534 492

Sekretář

berger@betrim.cz

jan.mordac@seznam.cz

tatranmankovice@seznam.cz

10. Bravantice

11. Mankovice

8. Mořkov B. - hř. Životice u NJ

9. Fulnek B.

HolubPetr@seznam.cz



Kontakt:

Předseda Jiří Krutílek 776 611 855

Sekretář Roman Foks 725 053 763

Kontakt:

Předseda Radim Brežný 732 735 278

Sekretář Daniel Šorf 777 576 575

Kontakt:

Předseda Ing. Oldřich Kovařčík 776 095 970

Sekretář Jan Kovařčík 777 485 943

tjsokolzbyslavice@seznam.cz

joseph@centrum.cz

radim.brezny@seznam.cz

12. Bludovice

13. Olbramice

14. Zbyslavice



Kontakt:

Předseda Jaroslav Pavelka 601 358 787

Sekretář Čestmír Pavlík 604 565 673

Kontakt:

Předseda Markéta Peichlová 605 113 506

Sekretář Radim Kořený 739 955 265

Kontakt:

Předseda Ing. Vladimír Nippert 724 185 454

Sekretář Drahomír Černický 736 757 599

j.prez@seznam.cz

m.peichlova@seznam.cz

dholub@hennigesautomotive.eu

IV. Třída
1. Straník

2. Nová Horka

3. Vražné



Kontakt:

Předseda Frantinek Vrbacký 603 872 029

Kontakt:

Předseda Radovan Popp 603 441 112

Sekretář Přemysl Ponvic 603 442 723

Kontakt:

Předseda Rostislav Straka 739 719 792

Kontakt:

Předseda Dominik Gontkovič 603 247 070

Sekretář Oldřich Gebauer 736 647 764

sokolhostasovice@seznam.cz

fkpustejov@seznam.cz

rosta.straka@seznam.cz

fotbal.kujavy@seznam.cz

6. Jistebník B

7. Kujavy

4. Hostašovice

5. Pustějov B



Kontakt:

Předseda Peter Sumega 603 321 918

Sekretář Frantinek Válek 737 701 300

Kontakt:

Předseda Petr Matzner 776 498 954

Sekretář Oldich Němec 723 701 368

Kontakt:

Předseda Michal Polák 736 140 639

Sekretář Zdeněk Polák 734 498 551

Kontakt:

Předseda Petr Měhýn 604 491 038

Sekretář Jaroslav Bonk 725 399 093

tjrozkvet@seznam.cz

FKBilov@seznam.cz

fklubojaty@email.cz

jaroslav.bonk@seznam.cz

8. Heřmanice

9. Lubojaty

10. Bílov

11. Lubina



Kontakt:

Předseda Petr Augustini 604 677 010

Sekretář Vladimír Mik 736 116 217

tjsokolzilina@seznam.cz

12. Žilina B


