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I. ORGANIZACE MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ
Článek 1
Základní ustanovení
1.Mistrovské soutěže OFS Uherské Hradiště se řídí Soutěžním řádem fotbalu FAČR (dále jen
SŘ) a tímto Rozpisem mistrovských soutěží OFS Uherské Hradiště (dále jen RS). RS vydává Řídící
orgán soutěže OFS, kterým je VV OFS.
2.RS pouze stanovuje práva a povinnosti účastníků okresních soutěží, které nejsou uvedeny v
SŘ, uvádí odchylky a volně upravuje některé náležitosti okresních soutěží, pokud to SŘ
umožňuje. RS respektuje SŘ a je s ním v souladu.
3.V dalších záležitostech v tomto rozpisu neuvedených se postupuje podle SŘ, který je v
plném znění uveden v Souboru předpisů FAČR. https://facr.fotbal.cz/uredni-deskapredpisy/234?category=1
Článek 2
Řízení soutěží
1.Řídící orgán soutěže deleguje k organizaci a řízením soutěží mužů a mládeže Sportovně
technickou komisi (dále jen STK). Disciplinárním orgánem je Disciplinární komise (dále jen DK).
Schůzovým dnem těchto komisí je čtvrtek od 16:00 hod. Pro řízení soutěží zřizuje řídící orgán
komise mládeže, rozhodčích, trenérsko-metodickou a komisi hospodářskou. Tyto komise se
schází dle potřeby.
2.Rozhodnutí komisí jsou zveřejňována v Úřední zprávě (dále jen ÚZ), které jsou zveřejňovány
na internetových stránkách OFS www.ofsuh.cz,
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/331#uredni-deska a v týdeníku DDK. Kluby mají
povinnost především úřední desku. Rozhodnutí DK, které se vyvěsí na ÚD se považuje
následující den po vyvěšení na ÚD za doručené.
V případě zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí, zejména termínových změn, mají kluby
povinnost okamžitě upozornit sekretariát OFS, resp. příslušnou komisi!
3.VV OFS zveřejňuje své usnesení a další zprávy ze schůzí v Komuniké z VV OFS na
internetových stránkách OFS www.ofsuh.cz.,
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/331#dokumenty
4.Všechna soutěžní i nesoutěžní utkání se hrají dle Pravidel fotbalu.
5.Zařazení družstev pro soutěžní ročník je uvedeno v příloze č. 1 tohoto RS.
6.Součástí RS je Termínová listina pro podzimní část soutěžního ročníku 2021/22 závazná pro
všechna družstva příslušné soutěže. Jarní část termínové listiny bude dopracována. Součástí
RS je rovněž organizace Poháru OFS Jarošovský pivovar mužů a AutoRavira cup poháru žáků,
které se do poháru přihlásily a Soutěž SLUŠNOSTI pro družstva mužů OP a OS.
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Článek 3
Třídy, skupiny a počty družstev okresních soutěží
1
2
3
4
5
6.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Okresní přebor mužů „Jarošovský pivovar“
Okresní soutěž mužů skupina A
Okresní soutěž mužů skupina B
Okresní soutěž mužů skupina C
Okresní přebor dorostu
Okresní přebor žáků ml. (2009-10)7+1
Okresní soutěž žáků M skupina A 7+1
Okresní soutěž žáků M skupina B 7+1
Okresní soutěž žáků M skupina C 7+1
Okresní přebor přípravek starších skupina A 5+1
Okresní přebor přípravek starších skupina B 5+1
Okresní přebor přípravek mladších skupina A 4+1
Okresní přebor přípravek mladších skupina B 4+1
Okresní soutěž přípravek skupina A 5+1
Okresní soutěž přípravek skupina B 5+1
Okresní soutěž přípravek skupina C 5+1

OP
OS-A
OS-B
OS-C
OPD
OPŽ ml.
OSŽ-MA
OSŽ-MB
OSŽ-MC
OPP st.A
OPP st.B
OPP ml. A
OPP ml. B
OSP-A
OSP-B
OSP-C

A1A
A2A
A2B
A2C
C1A
F1A
E2A
E2B
E2C
G1A
G1B
H1A
H1B
G2A
G2B
G2C

14
10
9
11
9
5
10
10
11
8
6
8
6
9
9
9

Článek 4
Základní systém soutěží, postupy a sestupy
1.Mistrovské soutěže mužů OP; OS“C“ a dorostu se hrají systémem každý s každým
dvoukolově v období podzim–jaro.
2.Mistrovské soutěže mužů OS„A“+OS„B“ se hrají dvoukolově s nadstavbou po odehrání
základní části soutěže(18 kol viz termínová listina). Družstva na 1.-6. místě tabulky po základní
části se utkají o postupové pozice. Do tabulky budou připočteny výsledky nadstavby.
Rozlosování - dle Bergrovy tabulky pro 1-6 účastníků. (jednokolově)
Družstva na 7.-10. (9.) místě tabulky po základní části se utkají o konečné pořadí. Do tabulky
budou připočteny výsledky nadstavby. Rozlosování - dle Bergrovy tabulky pro 1-4 účastníky.
(jednokolově)
Žáci OPŽ - mladší (roč 2009-2010) se hrají systémem každý s každým čtyřkolově, hrají v
počtu hráčů 7+1 a řídí se pravidly mladších žáků.
Žáci OSŽ-M dvoukolově hrají v počtu hráčů 7+1 a řídí se pravidly mladších žáků.
Soutěže přípravek se hrají systémem :
OPP A st.+ ml. každý s každým tříkolově, OPP B st.+ml. čtyřkolově
starší hrají v počtu 5+1 a řídí se pravidly starších přípravek U10-U11
mladší hrají v počtu 4+1 a řídí se pravidly mladších přípravek U8-U9
OSP každý s každým dvoukolově hrají v počtu 5+1 a řídí se pravidly platná pro starší přípravky.
3.Pravidla pro soutěže přípravek a žáků (M) vypracovaná KM FAČR jsou závazná pro
všechny oddíly hrající soutěže OFSUH a lze je stáhnout z našich webových stránek
https://www.ofsuh.cz/legislativa/
4.Vítěz soutěže nebo její skupiny získává právo postoupit do vyšší soutěže. Vítěz soutěže, jakož
i další postupující podle odstavce 3 nebo § 20 a § 21 jsou povinni pro nabytí práva účasti ve
vyšší soutěži splnit další povinnosti dané předpisy FAČR nebo jejích pobočných spolků, včetně
podání přihlášky družstva do příslušné soutěže.
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6.Dle SŘ FAČR poslední družstvo soutěže nebo její skupiny sestupuje do nižší soutěže, pokud
nejde o nejnižší soutěž. Poslední družstvo soutěže, jakož i další sestupující podle odstavců 3 a
6 nebo § 20 a § 21 jsou povinni při sestupu do nižší soutěže splnit další povinnosti dané
předpisy FAČR nebo jejích pobočných spolků, včetně podání přihlášky družstva do příslušné
soutěže. O počtu postupujících a sestupujících družstev včetně systému postupů a sestupů
rozhoduje příslušný řídící orgán soutěže, a to v rozpisu soutěží. Celkový počet postupujících a
sestupujících družstev je závislý od celkového konečného počtu sestupujících družstev z vyšší
soutěže a celkového počtu postupujících družstev z nižší soutěže. Poslední družstvo soutěže
nesestupuje, není-li doplněn počet družstev postupem podle § 21 tohoto řádu. Prvním
sestupujícím je družstvo, které bylo v disciplinárním řízení vyloučeno ze soutěže.
7.V kategorii dorostu má právo postupu vítěz okresního přeboru do krajské soutěže KFS Zlín.
8.V kategorii žáků má právo postupu do krajské soutěže vítěz okresního přeboru při splnění
povinnosti sestavit družstva starších a mladších žáků pro krajskou soutěž.
9.V soutěžích OS žáků malých forem a přípravky se nepostupuje.
10.Do soutěží OFS UH jsou zařazeny mužstva FC Viktoria Otrokovice B (OSM sk. A) KEN Veselí
n. M. (OS Ž sk. „A“) Těmto družstvům přináleží všechna práva a povinnosti jako družstvům
ostatním, vyjma práva postupu.
11.Stanovení pořadí družstev v průběhu soutěže a po skončení soutěže, jakožto postupy
mimo pořadí se řídí podle SŘ § 19, 20 a 21.

ORIENTAČNÍTABULKA PRO URČENÍ POSTUPŮ A SESTUPŮ
OP – muži (14 účastníků)
sestup z I.B třídy+ přihlášky
+0
postup z OP
-1
sestup z OP
-2
postup z OS
+3

+1
-1
-3
+3

+2
-1
-4
+3

+3
-1
-5
+3

Článek 5
Změny termínu a začátku utkání
1.Termíny a začátky utkání jsou uvedeny v termínové listině a jsou závazné pro všechna
družstva příslušné soutěže.
2. Kluby mohou žádat o změnu místa, termínu nebo začátku utkání řádným zadáním
ve změnovém systému IS FAČR:
Družstva jsou oprávněna po vzájemné dohodě a souhlasu řídícího orgánu soutěže odehrát svá
utkání mimo stanovený termín v termínové listině, jakož i dohodnout změnu místa konání
utkání. Dohoda družstev o změně termínu utkání nebo místa konání utkání musí být uložena
do elektronického informačního systému nejpozději 17 dnů před původně stanoveným
termínem utkání. Dohoda družstev a souhlas řídícího orgánu soutěže dle předchozí věty musí
být proveden vždy prostřednictvím elektronického informačního systému nejpozději do 10
dnů před stanoveným termínem utkání. Organizátor utkání je oprávněn navrhnout bez
souhlasu soupeře řídícímu orgánu soutěže, že konkrétně vymezená soutěžní utkání odehraje
v jiném termínu, než který byl stanoven pro soutěžní ročník, a to nejpozději 15 dnů před dnem
prvního soutěžního utkání příslušné části soutěže.
Žádající klub zadá žádost s řádným zdůvodněním ve změnovém systému IS FAČR 17 dnů před
původním termínem. Žádost domácích nepodléhá souhlasu hostujícího družstva, pokud je
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splněna tato podmínka a nový termín je ve dnech volna, tj. soboty, neděle nebo v uvedeném
NT v termínové listině. Změnu termínu hosté vezmou na vědomí. V případě žádosti hostů je
nezbytná oboustranná dohoda soupeřů. Pokud doba žádosti je kratší než 17 dnů je nutná
dohoda soupeřů vždy a žadatel uhradí poplatek dle tohoto rozpisu - čl. 15. Dohoda musí být
řádně potvrzena v IS.
STK se bude zabývat pouze těmi žádostmi, které jsou řádně potvrzeny v IS.
3.Před zahájením podzimní části soutěžního ročníku je organizátor utkání oprávněn navrhnout
bez souhlasu soupeře řídícímu orgánu soutěže, že konkrétně vymezená soutěžní utkání
odehraje v jiném termínu, než který byl stanoven pro soutěžní ročník, a to nejpozději 15 dnů
před dnem prvního soutěžního utkání příslušné části soutěže, resp. jarní části do 15. března
mohou kluby využít ke změně termínů formu hlášenky, které zadají do IS. Hlášenky mohou
obsahovat termíny pouze ve dnech volna, tj. soboty, neděle nebo NT dle termínové listiny.
4.Změnu termínu odložením utkání provede STK také z důvodu hromadného onemocnění
hráčů klubu, které bude doloženo nařízením příslušné Krajské hygienické stanice v souladu s
ustanovením § 67, odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví. Odložení
utkání je možné provést i v důsledku výskytu COVID v mužstvu.
5. U utkání přípravek je povolena aplikace § 11 Přílohy č. 2 SŘ FAČR, která stanoví odlišný
postup pro změnu termínu utkání a místa utkání.
Článek 6
Soupisky
1. Soupiska je doklad, který určuje příslušnost hráčů k určitému družstvu klubu. Soupisku
vyplní klub v informačním systému IS a to nejpozději 3 dny před zahájením podzimní a jarní
části soutěže.
2. Na soupisku družstva lze zařadit pouze hráče z centrální evidence členství členského klubu
dle příslušné věkové kategorie.
3.Soupisku družstva je oprávněn vyplnit pouze administrátor členského klubu na
předepsaném formuláři v elektronickém informačním systému. Na soupisce družstva je
povinen uvést nejméně 11 hráčů, případně alespoň ten počet hráčů, v jakém se soutěž hraje,
kteří spadají do příslušné věkové kategorie soutěže.
4. Změny v soupisce družstva je administrátor členského klubu oprávněn provádět pouze před
začátkem jednotlivé části soutěžního ročníku do termínu podle odstavce 1. V průběhu
příslušné části soutěžního ročníku je členský klub oprávněn nahlásit řídícímu orgánu soutěže
změny v soupisce družstva pouze v případě, že dojde k přestupu hráče ze soupisky družstva
nebo k doloženému dlouhodobému zranění hráče ze soupisky družstva. Řídící orgán soutěže
pak provede takovou změnu soupisky.
5.Členské kluby, které mají v jedné věkové kategorii pouze jedno družstvo přihlášené do
soutěže, soupisku tohoto družstva v elektronickém informačním systému nevyplňují.
6.Členské kluby, které mají v jedné věkové kategorii více družstev přihlášených do různých
soutěží, nepředkládají soupisku družstva přihlášeného do nejnižší soutěže.
7.Ze soupisek družstev členského klubu vyšší soutěže jsou oprávněni startovat v jednom
soutěžním utkání nižší soutěže pouze dva hráči.
8.Hráč uvedený na soupisce družstva nižší soutěže je oprávněn startovat za družstvo vyšší
soutěže.
9.Hráč neuvedený na žádné soupisce družstva členského klubu je oprávněn startovat za
všechna družstva členského klubu.
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10.Hráč uvedený na soupisce musí nastoupit nejméně ve 3 mistrovských utkáních za družstvo,
na jehož soupisce je uvedený, a odehrát minimálně 30 minut v každém zápase.
Další ustanovení o soupiskách se řídí podle SŘ.
Článek 7
Střídání hráčů
1. V kategorii dorostu a žáků je povoleno opakované střídání po celou dobu utkání.
2. V kategorii dospělých je v Okresním přeboru Jarošovský pivovar povoleno střídání 5 hráčů
3. V OS M je povoleno opakované střídání do 80. minuty hrací doby. Od této doby je povoleno
střídání maximálně 2 hráčů, s tím, že toto střídání rozhodčí uvede do ZoU.
4. V zápasech Okresního poháru mužů Jarošovský pivovar je povoleno v 1. a 2. kole opakované
střídání(obdobně jako v OS M). Ve čtvrtfinále, semifinále a finálovém zápase je povoleno
střídání 5 hráčů.
5.Vystřídaný hráče smí zdržovat na lavičce pro příslušníky družstva a v ohraničeném prostoru
hřiště pouze, je-li řádně ustrojen a označen způsobem, který umožňuje jeho identifikaci
podle zápisu o utkání.
6.Nastoupit do utkání může jen hráč uvedený v ZOU.
7. V průběhu soutěžního utkání, ve kterém je povoleno vystřídání 5 hráčů lze tyto hráče
vystřídat v 5-ti střídáních, kdykoliv v průběhu hrací doby nebo v poločasové přestávce.
Článek 8
Účast cizinců
1.V soutěžním utkání je za družstvo oprávněno nastoupit nejvýše 5 hráčů, kteří nejsou občany
členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo kandidátských zemí
Evropské unie.
Článek 9
Zápisy o utkání (ZoU)
1.Záznamem o průběhu utkání je zápis o utkání. K vyplnění zápisu o utkání poskytuje pořadatel
utkání rozhodčímu utkání potřebné vybavení, zejména výpočetní techniku s internetovým
připojením.
2.Zápis o utkání se pořizuje přímo ve specializované aplikaci elektronického informačního
systému pro zpracování elektronického zápisu o utkání.
3.Aplikaci pro zpracování elektronického zápisu o utkání je oprávněn obsluhovat pouze
administrátor členského klubu s právy zápisu o utkání a delegované osoby. Do zápisu o utkání
není oprávněna zasahovat žádná další osoba.
4.Pokud technické nebo jiné podmínky nedovolují zpracování zápisu o utkání v elektronickém
informačním systému, vyplní se tištěný formulář zápisu o utkání ručně a do elektronického
informačního systému bude převeden dodatečně pořadatelem utkání, který odpovídá za
doručení písemného zápisu o utkání řídícímu orgánu soutěže.
5.Nezpracuje-li pořadatel zápis o utkání v elektronickém informačním systému bez závažného
důvodu, bude řídícím orgánem soutěže potrestán uložením pořádkové pokuty.
6.Zápis bude klubům přístupný 3 dny před daným utkáním. Rozhodčí bude mít přístup do
zápisu 60 minut před plánovaným začátkem utkání.
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7.V zápase mohou startovat hráči, z nichž jeden je brankář a jeden kapitán s libovolnými čísly
od 1 do 99. Pod těmito čísly musí být uvedeni v zápise o utkání. Na prvním místě základní
sestavy se uvádí vždy brankář.
8.Rozhodčí je povinen neprodleně po ukončení utkání do zápisu o utkání uvést:
a) skutečný čas zahájení utkání;
b) konečný výsledek utkání;
c) střelce branek;
d) uložené tresty příslušníkům družstva se stručným popisem skutku;
e) střídání; změnu kapitána mužstva
f) dobu hry
g) případné zranění
9.Vedoucí družstev jsou povinni po vyplnění zápisu o utkání dle odstavce 8 na výzvu
rozhodčího zkontrolovat zapsané údaje v zápisu o utkání. Kontrolu zapsaných údajů jsou
vedoucí družstev povinni za přítomnosti rozhodčího potvrdit ověřením své totožnosti v
elektronickém informačním systému prostřednictvím svého kódu, případně svým podpisem.
10.Hlavní pořadatel nesmí zároveň vykonávat funkci oddílového hlavního ani pomezního
rozhodčího a nesmí být ani příslušníkem družstva.
11.Rozhodčí, pokud je potřeba, je povinen do 12 hodin dne následujícího po utkání v zápisu o
utkání vyplnit ve zprávě rozhodčího následující údaje:
a) čerpání čekací doby včetně uvedení důvodů tohoto čerpání;
b) závady zjištěné na hřišti, a to především z hlediska připravenosti hrací plochy k utkání;
c) odůvodnění vyloučení hráčů nebo ostatních příslušníků družstva s detailním popisem
skutku a zejména okolností, za nichž k jednání došlo;
d) ostatní údaje, které musí rozhodčí zaznamenat do zápisu o utkání podle Pravidel
fotbalu;
e) vyjádření k přestupkům hráčů, funkcionářů, diváků nebo ostatních účastníků utkání
12.Členský klub je oprávněn podat protest za podmínek stanovených Procesním řádem.
13.V případě, že utkání nebylo zahájeno nebo nebylo dohráno, rozhodčí ve „Zprávě
rozhodčího“ odklikne příslušné políčko.

Článek 10
Finanční náležitosti
1. Všechny oddíly TJ, SK a FC jsou povinny před začátkem nového soutěžního ročníku a před
jarní částí soutěžního ročníku mít uhrazené veškeré pohledávky vůči OFS Uherské Hradiště a
FAČR. V případě nesplnění této podmínky bude s klubem zahájeno disciplinární řízení.
2.V případě úrazu při fotbalové činnosti řeší pojistnou událost Pojišťovna VZP.
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Článek 11
Pořadatel utkání a hlavní pořadatel, pořadatelská služba
Povinnosti pořádajícího klubu, hlavního pořadatele a pořadatelů se řídí SŘ. Tento článek RS
pouze stanovuje některé povinnosti, odchylky a volně upravuje některé náležitosti okresních
soutěží. Pořádající klub je povinen dodržovat platná hygienická a protiepidemiologická
opatření pro organizování amatérských soutěží, která upřesňují aktuální nařízení vlády,
hygieny, případně FAČR. Aktuální opatření jsou k nalezení na portálech fotbal.cz nebo vláda.cz.
1.Pořadatel utkání
a) připravit vybavení k utkání a vyznačit hrací plochu dle Pravidel fotbalu a SŘ;
b) poskytnout za účelem vyplnění zápisu o utkání nejpozději 30 minut před plánovaným
začátkem soutěžního utkání výpočetní techniku s připojením k internetu v kabině
rozhodčích. V případě, že to technické podmínky neumožňují umístit výpočetní
techniku na takovém místě, kde není přístup ostatních účastníků, zúčastněných na hře
nebo diváků;
c) mít k dispozici formulář náhradního zápisu o utkání, píšťalku, červenou a žlutou kartu,
hodinky, minci na losování a praporky pro asistenty rozhodčího;
d) zajistit pro soupeře a rozhodčí čisté, dostatečně velké, uzamykatelné, v chladných
dnech vytápěné šatny, které jsou vybaveny věšáky a umožnit jim řádně se umýt, zajistit
v kabině R stůl a minimálně 4 židle;
e) vyhradit pro DFA utkání (viz. dále čl.12), případně další delegované osoby místo, z něhož
budou mít dobrý rozhled na hrací plochu a celý prostor hřiště;
f) zajistit plně vybavenou lékárničku a nosítka;
g) poskytnout vhodné občerstvení delegovaným osobám v poločase utkání;
h) zajistit přítomnost člena pořadatelské služby před kabinou rozhodčích;
i) poskytnout místo k parkování dopravních prostředků delegovaných osob;
j) zajistit vhodné osoby pro výkon funkce rozhodčích v případě, že rozhodčí nejsou
delegováni nebo pokud se nedostaví;
k) zajistit pořadatelskou službu v potřebném počtu a kvalitě podle kategorií utkání či
rozpisu soutěží, a to tak, aby pořadatelská služba vykonávala své povinnosti od
okamžiku počátku soustřeďování diváků až do doby jejich odchodu ze stadionu;
l) Zajistit pro soutěžní utkání mužů OP 3, OS 3 pořadatele, k utkání mládeže 1pořadatele.
Pořadatelé musí být označeni výrazným způsobem, při utkáních okresních soutěží
reflexní vestou a nápisem hlavní pořadatel, pořadatel;
m) V souladu s pravidly fotbalu připravit pro hostující družstvo kryté lavičky minimálně pro
7 osob;
n) Umožnit vstup na hrací plochu jen hráčům a rozhodčím. V případě, že rozhodčí
rozhodne o ošetření hráče na hrací ploše, umožní vstup na hrací plochu maximálně
dvěma funkcionářům. Po případném ošetření je hráč povinen hrací plochu opustit a smí
se na ní vrátit se souhlasem rozhodčího nejdříve po uplynutí doby 3 minut, vyjma
případů, upravených PF;
o) Poskytnout před utkáním vhodné občerstvení hostujícímu družstvu, a to minimálně8
litrů nápojů, v chladném počasí teplý čaj;
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2.Hlavní pořadatel
a) Hlavní pořadatel je fyzická osoba, člen FAČR, která je spolu s organizátorem utkání
odpovědná za splnění technických a pořádkových povinnosti organizátora utkání.
b) Hlavní pořadatel je povinen být označen nápisem „Hlavní pořadatel“, kdy takové
označení musí být výrazně odlišné od označení ostatních pořadatelů.
c) Je zakázáno, aby hlavní pořadatel vykonával současně funkci rozhodčího utkání,
delegáta utkání nebo příslušníka družstva.
d) Hlavní pořadatel je povinen dostavit se společně s vedoucími mužstev 15 minut před
zahájením zápasu do kabiny rozhodčího k předzápasové poradě
e) Hlavní pořadatel je povinen setrvat v areálu hřiště až do odjezdu rozhodčích.
3.Pořadatelská služba
a) Pořadatelská služba je složena z fyzických osob starších 18 let, které jsou poučeny o
svých právech a povinnostech hlavním pořadatelem.
b) Členové pořadatelské služby jsou povinni být označeni výrazným a nezaměnitelným
způsobem.
4.Odpovědnost za porušení povinností pořadatelské služby
a) Za nesplnění nebo porušení povinností pořadatelské služby odpovídá organizátor
utkání a hlavní pořadatel.

Článek 12
Rozhodčí, DFA
1.Fotbalová utkání v rámci Fotbalové asociace České republiky může řídit pouze rozhodčí,
kterému byla udělena licence rozhodčího fotbalu. Odpovědnost rozhodčích OFS za zdravotní
způsobilost k výkonu funkce rozhodčího fotbalu je plně na nich samých a KR již nebude
požadovat doklady od lékařů o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce. Tímto však nezaniká
povinnost rozhodčích být pod periodickým lékařským dohledem v souvislosti s výkonem
funkce rozhodčího fotbalu.
2.Obsazování rozhodčích provádí obsazovací úsek. Kluby mají povinnost sledovat tyto
delegace rozhodčích IS a v případě zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí (nesprávný termín
utkání, nesprávné místo utkání) okamžitě upozornit elektronicky sekretariát OFS ofsuh@ofsuh.cz, rozhodciuh@email.cz Všechny soutěžní i nesoutěžní utkání mužů, dorostu,
okresního přeboru a okresní soutěže žáků se hrají dle Pravidel fotbalu. Utkání okresní soutěže
žáků „M“ a soutěží přípravek se hrají dle upravených pravidel, jejichž aktuální znění naleznete
na webu www.ofsuh.cz.
3.Rozhodčí a DFA mají povinnost sledovat systém IS a na případné nesrovnalosti upozornit
obsazovací úsek na email: ivansimon.instala@gmail.com. Pro rozhodčí a DFA je závazná
delegace, uvedená v IS. V případě nepředvídatelné události delegace sdělená OÚ telefonicky.
4.Rozhodčí s licencí „A“, případně „C“ je oprávněn řídit všechna utkání, ke kterým je delegován
komisí rozhodčích OFS Uherské Hradiště. Řídit utkání mužů může i R mladší 18-ti let v případě,
že se na utkání nedostavil delegovaný rozhodčí a tento R mladší 18-ti je na utkání delegován
jako asistent R.
5.Licence kategorie vyšší opravňuje rozhodčího řídit i utkání, pro která postačuje licence nižší,
byl-li k těmto utkáním právoplatně delegován.
6.V případě, že se utkání hraje na umělé trávě, nepřipustí rozhodčí ke hře hráče v kopačkách
s vyměnitelnými kolíky.
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7.DFA deleguje k utkáním obsazovací úsek. Delegát se řídí SŘ a Řádem R a D FAČR.
8.Nedostaví-li se delegovaný rozhodčí nebo asistent rozhodčího a není-li přítomen ani jiný
kvalifikovaný rozhodčí, postupují kluby podle SŘ, §50, v pořadí dohoda o řízení utkání
některým oddílovým rozhodčím, los mezi dvěma navrženými rozhodčími obou klubů. Dohoda,
případně výsledek losování, musí být již před utkáním uvedeny v zápisu o utkání.
9.Oddílový rozhodčí musí být i pro utkání mládeže starší 18 let, oddílový pomezní rozhodčí
musí být alespoň toho věku, který odpovídá věkové kategorii. Pořádající oddíl má povinnost
poskytnout oddílovému rozhodčímu vhodné sportovní oblečení.
10.Kluby mají možnost vznést výhrady k řízení utkání formou protestu dle procesního řádu
FAČR. Protest musí splňovat náležitosti podle Procesního řádu FAČR. STK protest projedná,
resp. postoupí KR nebo DK. Protest nemá vliv na změnu výsledku utkání, pokud nezávislý orgán
neprokáže rozhodčímu úmysl ovlivnit výsledek
.
11.Řídí-li rozhodčí přátelské, resp. turnajové utkání ve zkráceném čase různých věkových a
výkonnostních kategorií, náleží mu odměna a cestovné podle dohody s pořadatelem.
12.Dopravné k mistrovským, přátelským a turnajovým utkáním účtuje rozhodčí sazbu ve výši
5 Kč/km u dvoustopého a 2,50 Kč/km u jednostopého vozidla, z místa bydliště, a to v
nejkratším směru. Jakékoliv zvýšené cestovné (objížďku, společnou delegaci apod.), je povinen
uvést do zprávy rozhodčího v ZoU. V případě nesehraného utkání má rozhodčí nárok na řádné
cestovné.
13.R je povinen provést kontrolu „Prohlášení o bezinfekčnosti“, které mu předloží vedoucí
mužstev 15 minut před začátkem utkání u všech osobu, uvedených v ZoU. V případě, že je
osoba uvedena v ZoU a není předloženo prohlášení R tuto osobu nepřipustí k účasti na hře.
Práva a povinnosti rozhodčích delegátů utkání se dále řídí SŘ.
TAB.1 - Sazebník odměn rozhodčích za řízení soutěží OFS Uherské Hradiště:
přátelské a turnajové
Druh soutěže
mistrovské utkání
normální hrací čas orientační
odměna po dohodě s pořadatelem
max. částka

Dospělí
I.B třída
Okresní přebor
Okresní soutěž
výběry OFS
Pohár OFS
Finále Poháru OFS
Dorost
Okresní přebor
výběry OFS
Žáci
Okresní přebor, OS
OS malých forem (7+1)
výběry OFS
Pohár žáků OFS
Finále Poháru žáků OFS

R
725
640
540
355
640
R
300
R
250
100
200
300

OR
600
400
350
264
400
OR
200
OR
150
150
200

R

OR

240
234
255
x
x
R
158
100
R
100
X
100
-

155
155
164
x
x
OR
79
50
OR
50
X
50
-

Pokud je R nominován na utkání KFS, ŘK M a FAČR řídí se sazebníkem odměn pro tyto soutěže.
Odměny DFA se řídí sazebníkem odměn platným od SR 2019/2020.
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14.KR OFS je oprávněna rozhodčím, v případě že tito nespáchali disciplinární přečin, ukládat
pořádkové pokuty za nedostatky v ZoU, dle § 11 odstavce 2a 3 řádu R a DFA. V případě, že je
podezření, že R nebo DFA disciplinární přečin spáchali, předá KR R nebo DFA příslušné DK.
V Případě, že DK nazná, že s R nebo DFA mohl svým jednáním dopustit disciplinárního přečinu,
přebírá případ neprodleně.

Rozhodčí OFS UH obléká:

12

Článek 13
Fotbalové soutěže mládeže
1. 1.Mládež se pro soutěžní ročník 2021/2022 zařazuje do následujících věkových kategorií:
Dorost – hráči narození po 1.1.2003 mladší
Starší žáci – hráči narození po 1.1.2007 a mladší + hráčky nar. po 1.1.2006 a mladší
Mladší žáci – hráči narození po 1. 1. 2009 a mladší + hráčky nar. po 1.1.2008 a mladší
Přípravka starší - hráči narození po 1.1.2011 a mladší + hráčky nar. po 1.1.2010 a mladší
2.Po dosažení vyšší věkové kategorie může hráč dohrát rozehraný soutěžní ročník v nižší
věkové kategorii. Hráči po dosažení stanoveného věku přecházejí do nejbližší věkové kategorie
vždy k 1.1. následujícího roku.
3.V případě, že klub není schopen sestavit družstvo přípravek anebo mladších žákyň složené
výhradně z dívek, je klub oprávněn přihlásit i takové družstvo, kde poměr dívek a chlapců bude
80 % dívek a 20 % chlapců v družstvu. Kombinované družstvo dle předchozí věty se může
účastnit soutěží, jejímž řídícím orgánem je okresní fotbalový svaz.
4.Hráči mohou vedle své věkové kategorie nastoupit i v utkáních vyšší věkové kategorie, hráči
starší přípravky za žáky, hráči ve věku starších žáků za dorost, hráči dorostu za dospělé. O
nastoupení hráče ve vyšší věkové kategorii rozhoduje pouze klub. Počet nastoupení
v jednom dni není omezen. Kluby jsou povinny vyžádat si písemný souhlas zákonných zástupců
s působením hráčů ve vyšší věkové kategorii a na požádání je předložit STK.
Hráči přecházejí do nejbližší vyšší věkové kategorie vždy k 1. lednu roku následujícího po
dosažení věku uvedeného níže, přičemž mohou dohrát soutěž v té kategorii, ve které hráli při
zahájení SR.
věk
z kategorie
do kategorie
8 let
mladší přípravka
starší přípravka
10 let
starší přípravka
mladší žáci
12 let
mladší žáci
starší žáci
14 let
starší žáci
mladší dorost
16 let
mladší dorost
starší dorost
18 let
starší dorost
dospělý
5.V soutěžích přípravek z důvodu nezveřejňování tabulek/výsledků(nařízení VV FAČR) se v
zápise o utkání nebude uvádět výsledek utkání (v ZoU bude vždy 0:0). Ostatní náležitosti
seznam hráčů, hrací doba pořadatel, vedoucí mužstva, uzavření zápisu domácí / hosté
/rozhodčí atd. musí být uvedeny.
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Článek 14
Kontrola totožnosti
1.Kontrolu totožnosti hráčů a náhradníků družstev uvedených v zápisu o utkání je žádost
vedoucího družstva provést hromadně nejdříve 15 minut před úředně stanoveným
začátkem utkání a nejpozději do zahájení druhého poločasu. Do schválení ZoU oběma VD
po ukončení utkání je možné provést kontrolu pouze těch hráčů, kteří nastoupili v druhém
poločase utkání.
2.Provádění kontroly totožnosti řídí rozhodčí, kterému je vedoucí kontrolovaného družstva
povinen předat Listinu hráčů. Kontroly totožnosti jsou povinni se zúčastnit všichni hráči
kontrolovaného družstva, vedoucí kontrolovaného družstva a vedoucí družstva soupeře.
3.Po zahájení kontroly totožnosti předá rozhodčí VD, který o kontrolu totožnosti požádal,
Listinu hráčů a následně vedoucí kontrolovaného družstva představuje vedoucímu
soupeřova družstva jednotlivé hráče, o jejichž kontrolu totožnosti vedoucí soupeřova
družstva požádal. Pokud kontrolovaní hráči mají k dispozici doklady prokazující jejich
totožnost, předloží je vedoucímu soupeřova družstva k nahlédnutí. Vedoucí soupeřova
družstva je oprávněn klást kontrolovaným hráčům dotazy směřující k ověření jejich
totožnosti.
4.Po skončení kontroly totožnosti vrátí VD, který o kontrolu totožnosti požádal, rozhodčímu
Listinu hráčů a současně mu oznámí, zda namítá neoprávněný start hráče. Tuto skutečnost
rozhodčí zapíše do zápisu o utkání.
5.Je-li namítnut neoprávněný start hráče, hlavní rozhodčí přezkoumá totožnost tohoto hráče,
a to zejména dle údajů z předložených osobních dokladů. Pokud rozhodčí dospěje k závěru, že
se jedná o neoprávněný start, hráče nepřipustí k další účasti ve hře; v opačném případě je hráč
oprávněn pokračovat ve hře. Průběh, důvody a výsledek přezkoumání totožnosti hráče
rozhodčí zapíše do ZoU.
6.Hráč je povinen podrobit se kontrole a přezkoumání totožnosti. Za účelem provedení
kontroly a přezkoumání totožnosti je povinen:
a) hráč, který nastoupil k utkání v průběhu I. poločasu, setrvat na stadionu do zahájení II.
poločasu utkání;
b) hráč, který nastoupil k utkání v průběhu II. poločasu, setrvat na stadionu do potvrzení
kontroly zapsaných údajů v zápise o utkání vedoucími družstev.
Za porušení tohoto ustanovení se nepovažuje, jestliže hráč nesetrvá na stadionu z důvodů
zvláštního zřetele hodných.
7.Pokud hráč, jehož přezkoumání totožnosti má být rozhodčím prováděno, neumožní
přezkoumání totožnosti, rozhodčí tuto skutečnost výslovně zapíše do ZoU a hráče nepřipustí
k další účasti ve hře.
8.V případě vznesení námitky proti startu nebo proti nastoupení některého z hráčů soupeřova
družstva nebo v případě odmítnutí hráče nebo celého družstva podrobit se konfrontaci nebo
identifikaci, jsou povinni dostavit se na nejbližší jednání STK, pokud nebude uvedeno jinak
a) rozhodčí daného utkání (tato povinnost se nevztahuje na asistenty rozhodčího),
b) vedoucí obou družstev,
c) hráč nebo hráči, proti jejichž startu byla do zápisu námitka vznesena, popř. hráč nebo hráči,
kteří se odmítli podrobit konfrontaci nebo identifikaci.
Tato povinnost pro výše uvedené osoby nenastává v případech, kdy byl po vznesení námitky
na místě nade vší pochybnost prokázán neoprávněný start nebo neoprávněné nastoupení
hráče nebo hráčů a v případech, kdy byla námitka na základě zjištěných skutečností vzata
příslušným družstvem na místě zpět.
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9. V případě nedostavení se hráčů nebo funkcionářů uvedených v předchozím bodu tohoto
článku bude věc předána DK k projednání, stejně jako prokázaný neoprávněný start.
10.Funkcionáři OFS jsou oprávněni provádět tzv. kontroly identity hráčů mládežnických
družstev. Kontroly identity se provádí v poločasové přestávce. Příslušný funkcionář OFS se
před provedením kontroly prokáže oběma vedoucím družstev pověřením podepsaným
statutárním zástupcem OFS.
Článek 15
Provinění klubu a družstva
1.Všechna porušení SŘ, RS, ostatních fotbalových řádů a předpisů FAČR projednává STK a
podle charakteru a intenzity jejich porušení činí příslušná rozhodnutí spadající do své
působnosti. V případě, že porušení nespadají do působnosti rozhodnutí STK, postupují se k
projednání DK nebo KR.
2.Porušení SŘ, RS, ostatních fotbalových řádů a předpisů FAČR budou trestány dle povahy:
a) Pořádkovou pokutou za porušení řádů a směrnic, která ztěžují průběh soutěží, ale
nenarušují její regulérnost, řeší STK a předává s návrhem na potrestání DK.
b) Kontumačním výsledkem za závažné porušení řádů a směrnic, kterými byla narušena
regulérnost soutěže, navrhuje STK a předává s návrhem na potrestání DK. Herními důsledky
musí být postižena družstva, jestliže jejich funkcionáři a hráči úmyslně nebo z nedbalosti poruší
ta ustanovení soutěžního řádu a jiných předpisů FAČR, zejména pak dopustí-li se poklesků
podle SŘ.
c) Disciplinárně, pokud porušení řádů a směrnic je možno kvalifikovat jako disciplinární
provinění a přestupky jsou v disciplinárním řádu nebo v ostatních řádech a předpisech FAČR
označeny jako disciplinární provinění. Tresty za disciplinární provinění je oprávněna ukládat
pouze DK podle DŘ. Výše peněžitých trestů DK OFS fyzickým osobám je nejvýše 10.000, - Kč a
právnickým osobám nejvýše 50.000, - Kč.
3.Kluby jsou povinny zaslat písemné vyjádření k jakékoliv mimořádné události, kteráže stane
před utkáním, v jeho průběhu či po skončení utkání (např. inzultace HR čar, nestandardní
chování diváků, bitka apod., poškození vybavení hřiště, kabin, automobilu atd).
4.Členský klub je oprávněn podat protest za podmínek stanovených Procesním řádem.
5.Odvolání je možné podat proti rozhodnutí, které v I. instanci vydala DK, resp. STK a KRD.
Odvolání podává klub po projednání ve výboru klubu písemně, doporučenou poštou VV OFS
ve lhůtě do 7 dnů, u odvolání proti rozhodnutí DK do 7 dnů, od dne doručení rozhodnutí.
6.Konkrétní výše pořádkové pokuty udělované STK podle § 7 bod 3 SŘF bude stanovena s
ohledem na charakter a intenzitu přestupku
Při podání protestu a odvolání je nutné postupovat přesně podle SŘ a Procesního řádu.
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TAB. 2 -Výše pořádkových pokut a poplatků (max. částka v Kč):
dospělí
500

neúčast zástupců klubů na losování nebo na VH OFS bez omluvy
pozdní zaslání přihlášky do soutěží
neúčast pozvaných zástupců klubů k jednání odborných komisí a VV 1000
OFS bez omluvy
sehrání utkání mimo schválený termín bez souhlasu řídícího orgánu 400
pořádání turnajů, přátelských utkání bez povolení řídicího orgánu 600
STK a KM
mužstva mužů a dorostu musí mít trenéra s licencí, při nedodržení
nařízení čl. 17 RS muži/dorost
porušení čl.17 odst.2 (účast trenéra při mistr. utkání …) podzimní část
muži 800
porušení čl.17 odst.2 (účast trenéra při mistr. utkání …) jarní část
800

mládež
500
300
300
300

dorost 500

500

vystoupení ze soutěže po provedeném losování
vystoupení ze soutěže v rozehrané podzimní soutěži
vystoupení ze soutěže po skončení podzimní části
vystoupení ze soutěže po zahájení jarní části
pozdní zaslání soupisky
nastoupení hráče ze soupisky v méně než třech utkáních na jaře nebo
na podzim bez řádného zdůvodnění
neposkytnutí občerstvení rozhodčím, delegátům a hostujícímu
mužstvu
neúčast hráčů na reprezentačních akcích OFS bez řádné omluvy

3000
4000
5000
6000
300
400

1500
2000
2500
3000
200
200

200

200

500

100

nedostatky v zápisech o utkání, neuzavření ZoU VD, nepředložení
soupisky A mužstva v utkání B mužstva, nepředložení listiny hráčů při
ručně vypisovaném ZoU
poplatek za projednání provinění
žádost o změnu trestu
nedodání vyjádření k incidentu
Žádost o změnu termínu po zahájení soutěží dle čl. 5 (více jak 17 dnů)

200

100

150
150
400
150

100
100
200

žádost o změnu termínu dle čl.5 (méně než 17 dnů s dohodou)

300

OPD

100
OPŽ 50
OPD, OPŽ

150
OSŽ A+B

50
Nevyjádření se k žádosti ke změně termínu utkání dle SŘ nebo 300
150
neoprávněné zamítnutí žádosti
Nenastoupí-li k utkání na hřišti soupeře
Muži
3000
Dorost
1500
Žáci, přípravka 600
Z těchto poplatků převede OFS domácímu klubu za přípravu hrací plochy 1000,-Kč při utkání
mužů, 500,- Kč při utkání dorostu a 300,-Kč při utkání žáků a přípravky.
Nenastoupí-li k utkání domácí oddíl
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Muži
Dorost
Žáci,
přípravka

3000
1500
500

Nedohrané utkání pro pokles hráčů pod 7

Muži
Dorost
Žáci,
přípravka

Počet udělených žlutých karet
Poplatek za ŽK jen u mužů

po 4 ŽK u jednoho hráče
po 8 ŽK u jednoho hráče
po 12 ŽK u jednoho hráče
po 16 ŽK u jednoho hráče
po 20 ŽK u jednoho hráče
Neoznačení příslušníků družstva při utkáních a neoznačení pořadatelů 200
Neoprávněné čerpání čekací doby, nedostatečná příprava na utkání
200
Ostatní neplnění povinností, nedostatečná pořadatelská služba, Do 10000
změna hřiště, porušení směrnic, řádů, nařízení, jakékoliv machinace a
podvody
Nepředložení listiny hráčů rozhodčímu při kontrole totožnosti
Muži
nebo odmítnutí podrobit se, konfrontaci“, byť jediného hráče
Dorost
Žáci
Přípravka

1000
500
200

100
200
300
400
500
50
200

2000
1000
800
500

Poplatek za vyloučení po 2 ŽK dle článku 23 RS

Muži
Dorost
Žáci

500
300
200

Nepředložení náležitostí, vztahujících se ke sdruženému startu

Muži,
dorost
Žáci

500
300
200

Článek 16
Krátkodobé soutěže a přátelské utkání
1.Krátkodobou soutěží se rozumí turnaj tří a více družstev. Povinností pořadatele turnaje je
včas oznámit pořádání STK, která turnaj schválí a rozhodnutí zveřejní v ÚZ. Obsazovací komise
KR bude na tyto turnaje delegovat příslušný počet rozhodčích.
2.Přátelským utkáním se rozumí utkání mezi různými kluby (nejedná se o zápasy mezi
oddílovými družstvy). Pořadatel oznámí pořádání takového utkání STK a požádá-li o obsazení
utkání rozhodčím i KR.
3.Za řádné uspořádání turnaje, resp. přátelského utkání odpovídá pořadatel.

Článek 17
Kvalifikace trenérů
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1.V zájmu zachování odpovídající úrovně tréninkového procesu a kvality soutěží musí být
funkce trenérů v jednotlivých klubech OFS v návaznosti na Řád trenérů FAČR (uveřejněný na
webových stránkách fotbal.cz, v sekci legislativa) a SŘF.
Pro soutěže okresní úrovně je pro hlavního trenéra povinnost být držitelem licence alespoň C
FAČR, pro asistenty trenéra je povinnost k soupisce předkládat alespoň Grassroots Leader
certifikát. Grassroots Leader certifikát je povinnou součástí i C licence FAČR, UEFA Grassroots
C licence a UEFA B licence organizovaných od roku 2017.
Grassroots leader certifikát není trenérskou licencí, ale certifikátem opravňujícím k vedení
dětí v soutěžích okresní úrovně. Nenahrazuje tedy pro soupisky týmů licenci „C FAČR“, ale je
alternativou do utkání, na které nemůže z nějakých důvodů přijít licencovaný trenér, případně
pro asistenty trenérů u přípravek, kteří dosud neměli žádnou licenci.
2.V zápise o utkání může být uveden pouze trenér, který vlastní platnou trenérskou licenci a
je schopen tuto skutečnost prokázat patřičným průkazem, který na vyzvání delegované osoby,
předloží příslušný vedoucí mužstva. Tento trenér musí být přítomen u 2/3 mistrovských
zápasů v podzimní části a 2/3 v jarní časti soutěžního ročníku. Toto ustanovení neplatí v
případě, pokud je trenérovi účast na utkání zakázána disciplinárním trestem, nebo je z lavičky
vykázán rozhodčím.
V tomto případě nahlásí oddíl po dobu trestu nového trenéra. Hrající trenér musí být uveden
v ZoU v kolonce trenér.
3. Výjimečně lze v případě absence fotbalových funkcionářů družstva uvést držitele příslušné
trenérské licence jako vedoucího družstva (z důvodu zabránění duplicity v ZoU pak nebude
kolonka trenér vyplněna).
4. V případě nedodržení ustanovení v odst. 1. a 2. bude oddíl potrestán pořádkovou pokutou
dle čl. 15, TAB2.
5. Všechny kluby hrající soutěže OFSUH mají povinnost uvést jméno trenéra/ů u družstev mužů
a dorostu v tiskopisu, Přihláška do soutěže, Vyjímečně lze jméno trenéra zaslat do začátku
prvního mistrovského utkání. Oznámení se v tomto případě podává na předepsaném
formuláři „Evidenční list trenéra", který je ke stažení na internetových stránkách OFS v sekci
Legislativa – dokumenty TMK
6. Kontrolu výše uvedeného ustanovení provádí TMK. Při nedodržování výše uvedeného
opatření bude vůči klubům postupováno podle SŘF a Řádu trenéru FAČR, popř. bude zahájeno
disciplinární řízení.
Článek 18
Vedoucí mužstva
1.Práva a povinnosti vedoucího mužstva jsou uvedena v Soutěžním řádu fotbalu, §30.
Vedoucí mužstva musí být s těmito právy a povinnostmi obeznámen. Vedoucí mužstva nesmí
vykonávat žádnou jinou funkci (R, AR, HP). Vedoucí mužstva je povinen se nejpozději 15 minut
před začátkem utkání mužů dostavit do kabiny rozhodčího k předzápasové poradě. Pokud tak
neučiní, uvede rozhodčí tuto skutečnost do ZoU a předá STK.
2.Vedoucí mužstva je povinen mít k dispozici aktuální listinu hráčů. Tuto listinu předkládá
na výzvu rozhodčího. Listina slouží jako podklad pro možnou konfrontaci. Pokud nebude mít
oddíl (vedoucí mužstva) listinu k dispozici, učiní o tom rozhodčí záznam do ZoU a předá STK.
Pokud nelze z technických důvodů vyplnit elektronický ZoU předkládá VM listinu hráčů vždy.
Za nesplnění této povinnosti postihne STK provinivší se klub pořádkovou pokutou dle
čl.15/TAB.
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3. Vedoucí mužstva předá 15 minut před zahájením utkání R ke kontrole „Potvrzení o

bezinfekčnosti“ všech osob, uvedených v ZoU. Po provedené kontrole tato potvrzení R vrátí
příslušnému VM.

Článek 19
Zdravotní prohlídky hráčů a zdravotní zajištění
1.Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci o své
zdravotní způsobilosti k hraní fotbalu. U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich
zákonný zástupce.
2.Hráč proto musí vlastnoručně podepsat prohlášení následujícího znění: „Prohlašuji na
základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat
fyzickou zátěž fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví.“
3.Za hráče mladšího 18 let podepíše takové prohlášení jeho zákonný zástupce. Prohlášení musí
být opatřeno datem a nesmí být starší než 1 rok. Kluby jsou povinny mít k dispozici prohlášení
všech svých hráčů. Kontrolu prohlášení podle odst. 2 provádějí pověření členové komisí OFS,
které v případě nedostatků (prohlášení s prošlou lhůtou, chybějící prohlášení hráčů) jsou
oprávněny předat nedostatky STK k následnému řešení.
4.Každý klub musí mít na hřišti řádně vybavenou lékárničku pro první pomoc včetně vhodného
obvazového materiálu, funkční nosítka pro případ nutného použití při zranění hráče.
Organizátor utkání je povinen zajistit zdravotní službu. Za poskytnutí první pomoci divákům i
příslušníkům družstev zodpovídá osoba, kterou uvádí organizátor utkání do zápisu o utkání
jako lékaře-zdravotníka. V případě vstupu lékaře, zdravotníka nebo jiné osoby na hrací plochu
v průběhu utkání z důvodu zjištění zdravotního stavu či ošetření zraněného hráče, se tento
hráč po opuštění hrací plochy smí vrátit zpět až po uplynutí doby minimálně 3 minut. Podmínky
a výjimky stanovují Pravidla fotbalu a §7 přílohy č. 2 SŘ.

Článek 20
Technická zóna a lavička družstva (střídačka)
1.Všechny osoby na střídačce, které jsou přítomné zápasu, musí být uvedeny v zápise o utkání.
Pohyb osob, které nejsou uvedeny v zápise o utkání, v technické zóně je zakázán.
2.Všechny osoby na střídačce (vyjma hráčů), které jsou přítomné zápasu, musí být viditelně
označeny visačkou, na které je uvedena funkce, kterou osoba v mužstvu zastává. V případě, že
R zjistí, že příslušníci družstva nejsou řádně označeni, uvede tuto skutečnosti do ZoU a předá
STK.
3.Všichni hráči (náhradníci) na střídačce, kteří jsou přítomni zápasu, musí být vhodným
způsobem odlišeni od hráčů na hřišti, to neplatí pro soutěže, kde se praktikuje tzv. opakované
střídání
4.Osoby, které jsou oprávněny zdržovat se v průběhu utkání v technické zóně, nesmějí v
průběhu utkání kouřit a požívat alkoholické nápoje.
5.Za dodržování ustanovení bodu 1 – 4odpovídá vedoucí družstva. V případě, že se příslušník
družstva, který se v technické zóně dopustí chování, za které bude R vyloučen ČK a tato osoba
nebude řádně označena a odmítne sdělit svoji totožnost, bude pomocí ČK vyloučen vedoucí
mužstva.
6.Porušení výše uvedených pravidel bude trestáno pořádkovou pokutou dle čl. 15/TAB. 2.
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Článek 21
Sdružené starty družstev
1. Sdružený start musí splňovat následující pravidla – kategorie dospělých:

Vždy se jedná o start hráčů dvou členských klubů za jedno družstvo kategorii dospělých.
a) Členské kluby podají žádost o povolení sdruženého startu družstev řídícímu orgánu (STK,
KM) soutěže a společně s touto žádostí předloží smlouvu o sdruženém startu družstev podle
tiskopisu smlouvy, který řídící orgán vydá a bude podepsána statutárními zástupci obou
členských klubů. Přílohou smlouvy bude seznam hráčů, kteří budou startovat ve sdruženém
družstvu a bude vyhotoven zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jarní část soutěžního ročníku s tím,
že seznam lze v průběhu soutěží měnit.
b) Smlouva o sdruženém startu družstev je účinná až po schválení řídícím orgánem soutěží.
Schválení je účinné pouze pro soutěžní ročník, pro který byla žádost podána. Termín podání
žádosti se shoduje s termínem podání přihlášek do soutěží.
c) Hráč uvedený na seznamu hráčů sdruženého startu družstev je oprávněn startovat
v družstvu klubu, pro který má sdružený start družstvo povolení. Tento hráč není oprávněn
startovat ve svém mateřském klubu za družstvo shodné kategorie, pro kterou byl sdružený
start družstvu povolen, pokud takové družstvo mateřský klub má. Za ostatní družstva
mateřského klubu je hráč oprávněn startovat, pokud splní ostatní podmínky dané Soutěžním
řádem.
d) Seznam hráčů sdruženého startu družstev nesmí obsahovat hráče, kteří jsou v klubu na
hostování nebo střídavý start.
e) Kluby jsou povinny označit v elektronickém informačním systému hráče sdruženého startu
družstev dle přílohy smlouvy o sdruženém startu družstev.
Smlouva musí obsahovat ujednání o tom, kterému členskému klubu bude zachována
příslušnost k soutěži v případě skončení sdruženého družstva.
f) Družstvo členského klubu, kterému v případě skončení sdruženého družstva není zachována
příslušnost v soutěži, které se sdružené družstvo účastnilo, je zařazeno do nejnižší soutěže
Sdružený start musí splňovat následující kritéria – kategorie mládež
a) jde o sdružené družstvo nejvýše dvou členských klubů;
b) členské kluby předloží smlouvu o sdruženém družstvu podepsanou statutárními zástupci
obou členských klubů; Originál formulář k vyplnění lze dohledat na webu OFS v sekci
Legislativa – dokumenty STK - Smlouva sdružený start
c) Smlouva musí obsahovat ujednání o tom, kterému členskému klubu bude zachována
příslušnost k soutěži v případě skončení sdruženého družstva.
d) Přílohou této smlouvy bude seznam hráčů, kteří budou startovat ve sdruženém družstvu a
bude vyhotoven zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jarní část soutěžního ročníku, s tím, že seznam
hráčů sdruženého družstva lze v průběhu ročníku měnit v rámci přestupních období podle § 7
odst. 3 Přestupního řádu;
e) Schválení smlouvy o sdruženém družstvu a seznam hráčů je účinné pouze pro soutěžní
ročník, pro který byla žádost podána;
termín podání žádosti o povolení sdruženého družstva a smlouvy o sdruženém družstvu se
shoduje s termínem podání přihlášek do soutěží;
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f) Družstvo členského klubu, kterému v případě skončení sdruženého družstva není zachována
příslušnost v soutěži, které se sdružené družstvo účastnilo, je zařazeno do nejnižší soutěže.
sdružené starty mládeže:
2 malé oddíly mají 1 mužstvo – oddíly dodají seznamy hráčů na formuláři
1 větší a 1 menší oddíl mají 2 mužstva (A a B) – větší oddíl vloží do IS soupisku
A mužstva a dodrží všechna nařízení o soupisce – každý hráč na soupisce musí
být uveden min 3x v základní sestavě, B mužstvo nesmí použít žádného hráče
ze soupisky
Článek 22
Hodnocení výsledků, podněty a připomínky
1.Hodnocení výsledků se řídí se ustanovením SŘ FAČR, hlava II, § 14.
2.Fotbalový klub může zaslat své připomínky k mistrovským soutěžím na OFS Uherské
Hradiště. STK následně tyto připomínky projedná a pokud povedou ke zkvalitnění a k
zatraktivnění soutěží zapracuje do RS pro následující ročník 2022/23.
Článek 23
Působnost Disciplinární komise ( dále jen DK )
1.Disciplinární řízení se provádí podle schváleného DŘ FAČR. Disciplinární komise OFS řeší
provinění jednotlivců, kolektivů a rozhodčích svazu, působících v soutěžích řízených OFS UH,
vyjma všech provinění v přestupním řízení. Z jednání DK se pořizuje zápis, který obsahuje
všechny podstatné údaje o průběhu a závěrech disciplinárního řízení. Zápis podepisuje
předseda DK nebo jím pověřený zástupce. Rozhodnutí DK je zveřejňováno na úřední desce
OFS, je povinností oddílů tuto ÚD sledovat.
2.Požadavek na změnu trestu: Po vykonání nejméně poloviny trestu zastavení závodní
činnosti, zákazu výkonu funkce a uzavření hřiště lze na základě žádosti potrestaného zbytek
trestu prominout případně odložit na zkušební dobu min.2 měsíce, max. 15. let.. Žádost musí
být podána pouze na oficiálních, řádně vyplněných tiskopisech zveřejněných na stránkách OFS
a doručena elektronicky, poštou, osobně do zahájení zasedání DK. Žádost je zpoplatněna
poplatkem za projednání prostřednictvím sběrné faktury.
3.Na základě § 46 čl. 2 DŘ se za vyloučení po udělení 2 ŽK a následně ČK, uloží peněžitá pokuta.
Peněžitá pokuta bude připsána na sběrný účet klubu vyloučeného hráče.. Pokud nebude v
dané výši a termínu pokuta uhrazena, bude DK postupovat dle § 60 DŘ. Výše pokuty se
stanovuje dle soutěže, ve které byla ČK udělena: Muži 500,- Kč Dorost 300,- Kč Žáci 200.
Článek 24
Reprezentace
1.Členské kluby FAČR jsou povinny uvolňovat své hráče pro reprezentační účely FAČR, ŘK
FAČR pro Moravu, KFS, OFS. U mládeže jsou oddíly odpovědné za bezpečné dopravení
reprezentantů na místo srazu.
2.Zdůvodu plnění reprezentačních povinností v okresních výběrech mládeže povolí STK OFS
Uh. Hradiště na základě dohody mezi oddíly předehrání mistr. utkání, jsou-li povoláni do
reprezentace 3 a více hráčů z oddílu, který žádá o změnu termínu. V případě, že se oddíly
vzájemně nedohodnou, stanoví termín utkání STK OFS UH, a to i případnou dohrávkou,
nejpozději však do 14 dnů po původním termínu utkání (mimo posledních 2 kol mistrovských
soutěží) !!
3.V případě nesplnění reprezentace (bez řádné omluvy) bude hráč společně s oddílem
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předán k disciplinárnímu řízení. Hráč, který se na sraz nebo utkání omluví pro zranění nesmí
nastoupit v sedmi dnech od akce výběru v žádném mistrovském utkání. V případě
nastoupení tohoto hráče bude hráč a oddíl předán k disciplinárnímu řízení.
Článek 25
Kontrola OFS Uherské Hradiště
1.OFS Uherské Hradiště si vyhrazuje právo kontroly sportovního charakteru mistrovských
utkání, plnění povinností klubů dle Souboru předpisů FAČR, RS OFS Uherské Hradiště a
ekonomických směrnic FAČR vůči řídícímu orgánu a za zjištěné nedostatky udělovat pořádkové
pokuty.
2.Neplní-li oddíl nebo jeho člen ustanovení Souboru předpisů FAČR nebo tohoto Rozpisu
soutěží, bude postupováno podle příslušných ustanovení DŘ, SŘ resp. RS.
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II. Organizace poháru OFS mužů Jarošovský pivovar, poháru OFS žáků AutoRavira cup,
soutěž slušnosti a cena FAIR-PLAY, další ocenění
1.Poháru OFS se zúčastňují družstva mužů zapojených do mistrovských soutěží řízených OFS
Uherské Hradiště. Vítěz okresní pohárové soutěže se kvalifikuje do krajské pohárové soutěže
Zlínského KFS pro ročník 2022/23. Domácí tým je ten, který hrál v minulém SR nižší soutěž,
v případě stejné soutěže, který se v tabulce umístil níž. Střídání hráčů je upraveno v čl. 7
tohoto RS.
2. Hrací systém Poháru OFS Jarošovský pivovar 2021/22 - hraje se vyřazovacím způsobem na
jedno utkání. Při nerozhodném výsledku se neprodlužuje a provádí se kopy z pokutové
značky.(5 sérií do rozhodnutí). Při provádění kopů z pokutové značky, postupuje R dle PF.
Rozlosování Poháru OFS najdete na stránkách www.ofsuh.cz a v IS.
3. Poháru OFS žáků „AutoRavira CUP“ se zúčastňují družstva žáků zapojených do mistrovských
soutěží řízených OFS Uherské Hradiště. Do poháru se mohou přihlásit i kluby hrající soutěž
žáků 7+1 v rámci soutěží OFS UH. které právě pro pohár sdruží své hráče do jednoho
družstva. Je potřeba doložit smlouvu o sdruženém startu oddílů viz. čl. 21 RS. V příslušné
úpravě pro pohár dle instrukcí KM OFS.

PARTNEŘI pohárů OFS:

4. Soutěž SLUŠNOSTI v kategorii dospělých je opětovně vyhlášena. Soutěž bude sledovat DK.
Vítězem soutěže SLUŠNOSTI se stane v jednotlivých soutěžích mužů ten tým, který získá
nejmenší počet bodů. Ze soutěže slušnosti bude vyřazen tým, jehož příslušník družstva obdrží
ČK, oddíl bude penalizován peněžním trestem nebo dojde k uzavření hřiště O pořadí rozhoduje
počet nejméně udělených ŽK.
5. Cena FAIR-PLAY:
Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Uherské Hradiště vyhlašuje cenu „Fair-play“ pro
soutěžní ročník 2021/22.
VV OFS chce touto cestou ocenit ušlechtilé sportovní činy a skutky v průběhu soutěžního
ročníku 2021/22 ve všech kategoriích okresních soutěží.
Pod dojmem „fair-play“ se může skrývat cokoliv – přiznaná teč, přerušení zápasu za účelem
pomoci hráči, který má technický či zdravotní problém, odvolání chybného výroku rozhodčího
a jiné.
V návrhu je třeba uvést:
1. Popis události
2. Jméno a příjmení navrženého
3. Adresu, bydliště navrhovaného, příslušnost ke klubu
4. Jméno, příjmení, bydliště navrhovatele
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Na sekretariátu OFS se budou sbírat podněty ze všech klubů a zápasů na našem okrese. Návrh
na cenu Fair play může zaslat kdokoliv : hráči, funkcionáři, trenéři či fanoušci. Stačí poslat popis
události na emailovou adresu: ofsuh@ofsuh.cz
Ze zaslaných návrhů VV všechny vaše podněty ke konci sezóny vyhodnotí.
6.Nejlepší střelec soutěží :
VV OFS Uherské Hradiště vyhlašuje každoročně soutěž „Nejlepší střelec“ v soutěžích OP mužů
a OS mužů, dorostu a žáků.
Slavnostní vyhlášení a udělení cen proběhne na losovacím aktivu nebo na VH OFS Uh. Hradiště
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III. TERMÍNOVÁ LISTINA

Termínová listina - OFS UH - PODZIM 2021
Datum

ÚZM

Muži
OP

OS A,B

Dorost
OS
C

Přípravky

OP
ml.

OSM
A, B

OSM
C

OP
ml./st.
A,B

OSP
A,B,C

Ne

25.7.21

17:00

Pohár - 1.kolo

Ne

1.8.21

17:00

Pohár - 2.kolo

Ne

8.8.21

17:00

2

2

2

Ne

15.8.21

16:30

3

3

3

Ne

22.8.21

16:30

4

4

4

2

Ne

29.8.21

16:00

5

5

5

3

1

1

1

1

1

Ne

5.9.21

16:00

6

6

6

4

2

2

2

2

2

Ne

12.9.21

15:30

7

7

7

5

3

3

3

3

3

Ne

19.9.21

15:30

8

8

8

6

4

4

4

4

4

Ne

26.9.21

15:00

9

9

9

7

5

5

5

5

5

Út

28.9.21

15:00

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

Ne

3.10.21

15:00

10

1

10

8

6

6

6

6

6

Ne

10.10.21

14:30

11

10

11

9

7

7

7

7

7

Ne

17.10.21

14:30

12

11

1

1

8

8

8

8

8

Ne

24.10.21

13:30

13

12

NT

NT

9

9

9

9

9

Čt

28.10.21

14:00

NT

NT

NT

NT

10

NT

10

10

NT

Ne

31.10.21

13:30

1

NT

11

NT

Ne

7.11.21

13:30

NT
2K

NT

NT
2K+nástavba

2K

ÚZM - úřední začátek mužů
ÚZD – úřední začátek dorost – 2,5 hod. před ÚZM
ÚZŽ – úřední začátek žáci Ne 10:00
ÚZP – úřední začátek přípravky So 14:00 ml. 15:00 st.
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OP

Žáci

2K

4K

2K

2K

3K

2K

Muži OS A+B 2K+nástavba
Žáci OP ml. čtyřkolově
Přípravky OP A st.+ml. tříkolově, B čtyřkolově

IV. Složení výkonného výboru a odborných komisí OFS
Výkonný výbor (VV OFS)
Miko František – předseda
Zlínský Aleš – místopředseda
Franěk Pavel – člen
Krsička Radim – člen
Malenovský Petr – člen
Stýskal Tomáš - člen
Šátek Čestmír – člen

603 977 677
777 055 068
731 576 761
725 995 957
603 734 883
724 469 004
607 290 941

ofsuh@ofsuh.cz
ales.zlinsky@seznam.cz

777 309 551
774 066 808

stano.neme@seznam.cz
z.vlcnovsky@gmail.com

731 576 761

franek.pav@seznam.cz

605 287 499

o.machala@seznam.cz

734 558 310

zelinkovi@topolna.cz

777 055 068

ales.zlinsky@seznam.cz

777 095 689

joseftomanec@seznam.cz

Sportovně technická komise (STK)
Němeček Stanislav – předseda
Vlčnovský Zbyněk – sekretář
Doležal Bedřich– člen
Franěk Pavel-člen

Komise mládeže
Franěk Pavel – předseda
Abrhám Roman – člen
Machala Ondřej – graasroots trenér OFS
Stýskal Tomáš – člen

Disciplinární komise (DK)
Zelinka Stanislav – předseda
Kroupa Milan – člen
Volařík Vladimír – člen
Zach Zdeněk – člen
Živnůstek Josef – člen

Hospodářská komise (HK)
Zlínský Aleš – předseda
Chybík Radek – člen
Malenovský Petr - člen
Šátek Čestmír – člen

Komise rozhodčích (KR)
Tomanec Josef – předseda
Doležal Radim – člen
Svoboda Tomáš – člen
Šimon Ivan – člen
Šimoník David – sekretář

rozhodciuh@email.cz

Obsazovací úsek (OÚ)
Šimon Ivan

602 722 782

ivansimon.instala@gmail.com

605 287 499

o.machala@seznam.cz

Trenérsko metodická komise
Machala Ondřej – předseda
Abrhám Roman – člen
Franěk Pavel – člen
Stýskal Tomáš – člen

Revizní komise
Klučka Pavel – předseda
Bahula Miroslav – člen
Botek Zdeněk – člen
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732 871 640

V. KONTAKTY VYŠŠÍCH FOTBALOVÝCH ORGÁNŮ
KFS Zlín
Sekretariát
Předseda KFS
Prof. trenér mládeže
ŘK FAČR Morava

Hradská 854, 760 01 Zlín
Lukáš Radovan
Hubáček František
Zapletal Petr
Na Střelnici 39

Sekretariát
Předseda ŘK

Šindelář Radek
Ing.Nezval Pavel

731008555

FAČR

Atletická
2474/8

169 00 Praha 6

Spojovatelka

www.kfszlin.cz
lukas@kfszlin.cz

604762224
hubacek@mesto.luhacovice.cz
602514433
605251704
zapletal@kfszlin.cz
779 00 Olomouc 9
sindelar@fotbal.cz

233029111

www.fotbal.cz
Fax233353107 facr@fotbal.cz

Generální partner OFS Uh. Hradiště

https://www.facebook.com/OfsUhHradiste/videos/640215833118610/
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Mediální partneři OFS Uh. Hradiště

ROZPIS
MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ
OFS UHERSKÉ HRADIŠTĚ
ROČNÍK 2021/2022

Vydal: Výkonný výbor OFS Uherské Hradiště, srpen 2021
Zpracování textů: Miko František, Němeček Stanislav, Franěk Pavel, Zelinka Stanislav, Vlčnovský Zbyněk
Předtisková úprava: Vlčnovský Zbyněk

OFS Uherské Hradiště najdete na:
ofsuh.cz
https://www.facebook.com/OfsUhHradiste
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/331

Připojení OFS zabezpečuje:
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VI. ZAŘAZENÍ MUŽSTEV DO SOUTĚŽÍ (abecedně, zkrácené názvy)

A1A Okresní přebor muži Jarošovský pivovar
Mužstvo
1. FC Slovácko
Babice
Bílovice
Březolupy
Březová
Havřice
Huštěnovice
Jarošov
Kněžpole
Nedakonice
Nezdenice
Prakšice
Strání „B“
Záhorovice

Začátek
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM
Ne 15:00
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM
So ÚZM
ÚZM
So ÚZM
Ne 15:00

Pozn.
Sady

A2A Okresní soutěž muži skupina „A“
Mužstvo
Jalubí
Kostelany
Mařatice
Mistřice
Stříbrnice
Sušice
Traplice
Vážany
Velehrad
Vik. Otrokovice „B“

Začátek
ÚZM
ÚZM
Ne 10:15
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM
Ne 10:00

Pozn.

SD Boršice

hř. Kvítkovice, UMT Trávníky

A2B Okresní soutěž muži skupina „B“
Mužstvo
Boršice u Bl.
Částkov
Dolní Němčí „B“
Hluk „B“
Horní Němčí
Hradčovice
Ostr. Lhota
Popovice
Uh. Ostroh „B“
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Začátek
ÚZM
Ne 10:15
So ÚZM
hlášenky
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM

Pozn.

A2C Okresní soutěž muži skupina „C“
Mužstvo
Bánov
Bojkovice „B“/Pitín
Bystřice p. L.
Drslavice
Komňa
Korytná
Přečkovice
Rudice
Starý Hrozenkov
Suchá Loz
Žítková

Začátek
ÚZM
ÚZM
ÚZM
So ÚZM
ÚZM
ÚZM
Ne 14:30
ÚZM
Ne 15:00
Ne 15:00
Ne 14:00

Pozn.
uvádět Pitín, hř. Pitín

C1A Okresní přebor dorostu
Mužstvo
1. FC Polešovice
Babice
Bánov
Březolupy
Hradčovice
Jalubí
Mařatice
Šumice
Uh. Ostroh

Začátek
So ÚZM
So ÚZM
Ne 13:30
So ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
Ne 10:15
So ÚZM
So ÚZD

Pozn.
SD Ořechov
SD Traplice

SD Sušice
SD Kunovice
SD O.N. Ves

E2A Okresní soutěž žáků (2007-2010) 7+1 skupina „A“
Mužstvo
Buchlovice
Kostelany
Polešovice
Ostr. Lhota
O. N. Ves
Osvětimany
Ořechov
Uh. Ostroh
Velehrad
Veselí n. M. (KEN)
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Začátek
ÚZŽ
2.5 h. před ÚZM
Ne ÚZD
Ne 10:30
Ne 15:00
So ÚZD
Ne 10:30
Ne 10:00
2 h. před ÚZM
2 h. před ÚZM

Pozn.
SD Nedakonice
SD Hluk

hř.Zarazice

E2B Okresní soutěž žáků (2007-2010) 7+1 skupina „B“
Mužstvo
Babice
Bílovice
Březolupy
Jalubí
Jarošov
Mistřice
Nedachlebice
Topolná
Traplice
Tupesy

Začátek
ÚZŽ
2 h. před ÚZM
ÚZŽ
ÚZŽ
2,5 h. před ÚZM
2 h. před ÚZM
ÚZŽ
2,5 h. před ÚZM
2,5 h. před ÚZM
Ne 11:15

Pozn.
SD V.Otrokovice

E2C Okresní soutěž žáků (2007-10) 7+1 skupina „C“
Mužstvo
Bojkovice „B“
Havřice
Hradčovice
Nivnice
Popovice
Prakšice
Rudice
Suchá Loz
Újezdec
Vlčnov
Záhorovice

Začátek
Ne 13:00
Ne ÚZD
ÚZD
2,5 h. před ÚZM
2,5 h. před ÚZM
2,5 h. před ÚZM
2,5 h. před ÚZM
Ne 12:30
Ne 10:00
2,5 h. před ÚZM
Ne 10:30

Pozn.
Pitín, hř. Pitín
SD ČSK UB

SD OREL

F1A Okresní přebor žáci ml. (2009-10) 7+1
Mužstvo
ČSK Uh. Brod dívky
Huštěnovice
OREL
Stříbrnice
Újezdec
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Začátek
Ne 10:15
Ne 15:30
2,5 h. před ÚZM
So 15:00

Pozn.
Lapač

SD Boršice

Okresní přebor přípravek st. (2011-12) 5+1
G1A skupina „A“
G1B skupina „B“
Mužstvo
Hluk
Kunovice
Mařatice
Ostr. Lhota
Ostr. N. Ves
Slovácko dívky
St. Město
Uh. Ostroh

Začátek
Ne 11:00
Po 16:00
So 10:00
Ne 11:00
Ne 10:00
Po hlášen.
Ne 10:00
Po 16:00

Mužstvo
Bánov
Dolní Němčí
Hradčovice
OREL
Slavkov
Strání

Pozn.

Začátek
So ÚZP st.
So 3h před ÚZM
So 10:00
Ne 13:30
So 10:00
So ÚZP

Pozn.

SD Nivnice

Okresní přebor přípravek ml. (2013 a ml.) 4+1
H1A skupina „A“
H1B skupina „B“
Mužstvo
Hluk
Kunovice
Mařatice
Ostr. Lhota
Ostr. N. Ves
Slovácko dívky
St. Město
Uh. Ostroh

Začátek
Ne 10:00
Po 16:00
So 10:00
Ne 11:00
Ne 10:00
Po hlášen.
Ne 10:00
Po 17:00

Mužstvo
Bánov
Dolní Němčí
Hradčovice
OREL
Slavkov
Strání

Pozn.

Začátek
So ÚZP ml.
So 3h před ÚZM
So 10:00
Ne 15:00
So 10:00
So ÚZP

Pozn.

SD Nivnice

Okresní soutěž přípravek (2011 a mladší) 5+1
G2A skupina „A“
G2B skupina „B“
Mužstvo
Boršice
Buchlovice
Jalubí
Kostelany
Nedakonice
Ořechov
Polešovice
Stříbrnice
Tupesy

Začátek
Po 16:30
ÚZŽ
2 h. před ÚZM
5 h. před ÚZM
2 h. před ÚZM
Ne 10:30
ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne 9:30

Pozn.

Mužstvo
Babice
Bílovice
Březolupy
Huštěnovice
Jarošov
Kněžpole
Mistřice
Topolná
Traplice

Začátek
ÚZŽ
Ne 10:30
2,5 h. před ÚZM
2 h. před ÚZM
So 10:30
Ne 10:00
ÚZŽ
So 10:00
2,5 h. před ÚZM

G2C skupina „C“
Mužstvo
Bojkovice „B“
Březová
Bystřice p.L.
Havřice
Prakšice
Suchá Loz
Šumice
Újezdec
Záhorovice
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Začátek
So 13:30
Ne 13:00
2,5 h. před ÚZM
ÚZP
ÚZP
So 10:00
So 2,5 h. před ÚZM
So 13:00
Ne 13:00

Pozn.
Pitín, hř. Pitín

SD ČSK UB

Pozn.

SD Jankovice

