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OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ ZLÍN 

 HRADSKÁ č. 854, 760 01 ZLÍN 

IČ:22883070 
 

Bankovní spojení: KB Zlín č. účtu. : 107-299970297/0100 

web: www.ofszlin.cz  e-mail: ofszlin@ofszlin.cz 

          číslo úrazové pojistky u Pojišťovny VZP, a.s.: 1310001770 

Sekretariát: 
Pavel Brímus- 608 881 444 

Krajčovič Dušan- 774 179 880 
tel. sekretariát OFS - 577 210 020 

 

 

 

ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ OFS ZLÍN 2019 - 2020 

 
Soutěže: Okresní přebor mužů 
  III. třída mužů skupina – A, B 
  IV. třída mužů skupina – A, B  
  Okresní přebor dorostu  
  Okresní přebor starších žáků- A, B   
  Okresní přebor mladších žáků skupina – A, B,C  
  Okresní přebor starších přípravek - A, B, C, D 
  Okresní přebor mladších přípravek – A, B 
   
 
 
ROZPIS JE URČEN: 
všem fotbalovým oddílům soutěží řízených OFS Zlín  
všem členům VV OFS Zlín a členům jeho odborných komisí 
rozhodčím a delegátům svazu  
Výkonnému výboru OFS Zlín 
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Výkonný výbor OFS Zlín 
 

Předseda  Brímus Pavel  
                  e-mail:brimus@volny.cz 
            TZ: 577 210 020, MT: 608 881 444 
Místopředseda  Cibulka Bronislav 
                  email:cibulka@euronicshala.com  
   TZ:571165490, MT: 777 734 888 
Člen VV   Krajčovič Dušan 
                  email:ofszlin@ofszlin.cz, MT: 774 179 880 
Člen VV  Vitásek Vladimír 
                  email:vladimirvitasek@seznam.cz, MT:737 754 888 
Člen VV  Garaja Petr,  

email:p.garaja@seznam.cz, MT: 775 761 760 
 
 
Revizní komise OFS 
 
Předseda  Gruník Jiří 
                  email:jiri.grunik@email.cz, MT: 603 445 526  
Člen RK  Kučera Zdeněk 
                  email:patin@patin.cz, MT: 777 226 050 
Člen RK  Huťka Bohuslav  
                  email:bhutka@seznam.cz, MT: 606 759 912 
      
 
Odborné komise OFS 
 
STK:  Krajčovič Dušan (předseda)     Kučera Zdeněk (místopředseda)  

Stoklásek Miroslav   Heryán Milan 
Plšek Karel 

             
DK:  Cibulka Bronislav (předseda) Velevová Ivana (místopředsedkyně)  

Klhůfek Petr    Mrhálek František  
      
 
KR:  Krajča Jaroslav (předseda + delegace R)  Brachtl František 

Vitásek Vladimír (místopředseda – delegace DS) Liška Petr 
  Houšť Jan 
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I.  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ  

Článek 1 - Řízení soutěží 

Soutěže řídí sportovně technická komise Okresního fotbalového svazu Zlín (dále jen OFS). 

 

Článek 2 - Pořadatel utkání 

Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozlosování podzimní části soutěže na prvním místě; pro jarní část 

soutěže platí obrácené pořadí. 

Článek 3 - Termíny utkání 

Povinnosti oddílů, týkající se termínů, hlášení utkání, začátků utkání a nastoupení k utkání, jsou upraveny SŘ. 

3.1. STK vydává termínovou listinu zvlášť pro podzimní a jarní část mistrovských soutěží. Hracími dny pro 

muže a dorostenecká družstva okresních soutěží jsou sobota a neděle a pro žákovská družstva pouze 

sobota, ve výjimečných případech neděle dopoledne. Vyjma předzápasů mužů ÚZM. 

3.2. Trvalé výjimky z hracích dnů a úředních začátků byly schváleny na aktivu s oddíly dne 9. 7. 2019. 

3.3. Oddíly mohou uvést změnu termínu utkání na IS FAČR, kde uvádí tuto změnu ve dnech pracovního klidu, 

tj. z neděle na sobotu nebo ze soboty na neděli avšak v tomto případě minimálně 3 hodiny před ÚZM!   

 - pro podzimní část do 25. 7. 2019, pro jarní část do 14. 3. 2020. V případě, že oddíl nezašle „ Změnu 

termínu utkání” v předepsaném termínu, má se za to, že družstvo hraje všechny své zápasy na domácím 

hřišti v termínu dle přihlášky do soutěží. Termín uvedený na „Přihlášce do soutěží“ je možno měnit pouze 

na základě dohody se soupeřem a podléhá schválení STK. 

3.4. Po 23. 7. 2019 pro podzimní část a po 14. 3. 2020 pro jarní část se mohou oddíly ve zvlášť zdůvodněných 

případech dohodnout na změně termínu utkání. Nejde-li o přesun ve dnech pracovního klidu (SO, NE), 

musí být utkání předehráno. 

STK schválí pouze: 

 A) žádost s uvedením termínu v IS 

 B) s oboustranným souhlasem oddílů v IS 

 C) předloženou 17 dní před dohodnutou změnou 

 D) HK zaúčtuje poplatek do IS 150,- Kč, u mládeže 50,- Kč.  

 V případě mimořádného důvodu může STK vyhovět i změně při nedodržení předepsané lhůty 17 dní před 

dohodnutou změnou (avšak za manipulační poplatek 300,- Kč, u mládeže 150,- Kč). Nebude-li mít žádost 

o změnu termínu veškeré náležitosti, nebude projednávána. Soupeř je povinen na žádost odpovědět. 

STK OFS Zlín přihlédne ke stanoviskům obou oddílů a proti nesouhlasu rozhodne o změně jen v případě 

veřejného zájmu. Je-li změna termínu utkání zadána do IS FAČR minimálně 17 dní před utkáním (den 

zadání se do počtu 17 dní nezapočítává – je to den 0), je změna utkání schválena i bez souhlasu soupeře, 

který musí tuto změnu respektovat, přesto je povinen na daný požadavek v  IS FAČR odpovědět. V době 

kratší než 17 dní před utkáním, případně jiný den než je sobota a neděle je nutný souhlas soupeře i STK. 

Podává-li žádost o změnu hracího termínu hostující družstvo, musí být vždy potvrzen a odsouhlasen do-

mácím oddílem, jinak se žádost neprojednává. 

3.5. Dopolední utkání mužů se hrají od 10.00 hodin. Odpolední úřední hrací doba v neděli je max. od 17.30 

hodin. Dorostenecké předzápasy mají úřední začátek v neděli 2 hod 30 min. před ÚZM. Žákovské zá-

pasy mají začátek nejdříve v 9.30 hodin. STK nepovolí v neděli odpoledne samostatné utkání mládeže.   
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3.6. K zajištění atraktivnosti a regulérnosti soutěže může řídící orgán stanovit pro některá utkání jednotné 

začátky, zejména v závěrečných dvou kolech. 

3.7. Jestliže hostující tým nenastoupí k utkání, zaplatí domácímu oddílu paušální náhradu dle Sazebníku po-

kutového řádu, který je součástí tohoto Rozpisu. 

3.8. V případě nesehraní (nedohraní) utkání jsou obě družstva povinna dohodnout se na nejbližším náhrad-

ním termínu v jarní části, nejpozději do termínu předposledního kola. V předposledním kole pak do ter-

mínu posledního kola; v posledním kole do následující středy. Svou dohodu oddíly uvedou do Zápisu o 

utkání - dodržení kontroluje HR a DS. V případě, že se družstva nedohodnou, termín nařídí STK OFS Zlín. 

Článek 4 - Místa utkání 

4.1. Oddíly oznámí STK OFS Zlín místa utkání na přihlášce do soutěže. 

4.2. Hrát se může pouze na hřištích schválených STK OFS Zlín. Veškeré změny nebo úpravy musí být schváleny 

a nesmí narušit průběh soutěží. 

4.3. Oddíly, jejichž družstva sestoupila z Krajských soutěží, předloží před zahájením soutěže plánky hřišť ke 

schválení STK OFS Zlín. 

4.4. V případě změny místa utkání z důvodu nezpůsobilosti vlastního hřiště (rekonstrukce, zákaz startu na 

vlastním hřišti apod.) je třeba oznámit STK OFS Zlín i soupeři místo, kde budou utkání hrána. I toto ná-

hradní hřiště musí být schváleno STK OFS Zlín.  

4.5. Pro veškeré změny míst utkání platí stejné povinnosti pro oddíly jako v čl. 3. 4., písm. a), b), c), d) a e) 

tohoto rozpisu. 

4.6. Utkání mistrovských soutěží OFS se hrají zásadně na hřištích, které oddíly jednoznačně nahlásily v při-

hláškách do soutěží. Oddíl, který v přihlášce do soutěží, resp. v části rozlosování soutěží má volbu více 

hracích ploch (tráva, umělá tráva III. a IV. generace) může na náhradní hrací ploše hrát mistrovská utkání 

od 13. 10. 2019, resp. do 12. 4. 2020. V případě, že je mimo uvedené termíny travnatá hrací plocha v 

den utkání ke hře nezpůsobilá, rozhoduje o změně hrací plochy výhradně HR utkání, který své rozhodnutí 

povinně uvede v Zápise o utkání. Toto ustanovení platí jak pro dospělé, tak pro dorostenecká družstva v 

mistrovských utkáních OFS. 

 Žákovská a dorostenecká družstva hrají mistrovská utkání OFS zásadně na hřištích s travnatou nebo umě-

lou hrací plochou (umělá tráva III. nebo IV. generace). V případě, že bude travnatá plocha nezpůsobilá 

ke hře a oddíly se dohodnou na odehrání zápasu na náhradní hrací ploše (um. tráva), tuto skutečnost 

uvedou do Zápisu utkání. Toto ustanovení se nevztahuje na oddíly, které nemají travnatou hrací plochu 

k dispozici. Hostující družstva musí s alternativou uvedenou v části I. čl. 4. 6. počítat.  

4.7. Náležitosti hřišť pro soutěže řízené OFS. 

 a) řádně připravená hrací plocha, včetně vyznačené technické zóny 

 b) kryté hráčské lavice pro náhradníky a realizační tým v počtu 8 míst 

 c) ohrazení hrací plochy v souladu s PF  

 d) koupelna s teplou i studenou vodou pro soupeře 

 e) samostatná šatna, v chladných dnech vytápěná, a soupeři přístupná nejpozději 30 min. před utkáním 

 f) zdravotnický koutek pro poskytnutí první pomoci s příslušnými zdravotnickými  potřebami, zejména 

nosítky a pohotovostní potřebně vybavenou lékárničkou 

 g) samostatná šatna pro rozhodčí za podmínek písm. d) v chladných dnech vytápěná. 
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Článek 5 - Účastníci soutěží 

5.1. Jednotlivá družstva jsou zařazena podle své výkonnosti a kategorie do soutěží řízených OFS Zlín. Toto 

zařazení do soutěží je uvedeno v rozlosování soutěží. Pro rozdělení jednotlivých skupin ve III. a IV. třídách 

bude vždy rozhodovat sportovní hledisko (umístění v minulém soutěžním ročníku). Zařazení družstva 

musí splňovat podmínky dané SŘ FAČR.  

5.2.  Oddíly hrající okresní přebor mužů, musí mít alespoň jedno družstvo mládeže (viz. SŘ fotbalu § 33). 

Neplnění tohoto nařízení bude postihováno finanční náhradou dle SŘ § 33. 

Článek 6 - Pořadatelská služba 

Povinnosti pořadatele vymezuje SŘ § 40-46, povinnosti hostujícího oddílu SŘ § 47. Počet pořadatelů si 

určí oddíl podle vlastních potřeb a rizikovosti zápasu. Nejméně musí být označeno rozlišovacími vestami 

  ► pro OP - 3,► pro III. a IV. třídu - 3, ► mládež - 1, 

Článek 7 - Předpisy 

7.1. Hraje se podle platných pravidel fotbalu, změn a doplňků, soutěžního řádu fotbalu a tohoto rozpisu - ve 

znění změn a dodatků uveřejňovaných v úředních zprávách OFS Zlín. 

7.2.  Pokud oddíly zjistí nesrovnalost uvedenou v úřední zprávě, nebo v delegaci na utkání, mají za povinnost 

hlásit tuto skutečnost na sekretariát OFS Zlín. 

7.3. Úřední zprávy – rozhodnutí STK a DK se zveřejňují na webových stránkách OFS Zlín. Zveřejněná rozhod-

nutí VV, DK a STK v úřední zprávě jsou pro kluby OFS Zlín závazná. Úřední zprávy budou rozesílány na 

sekretáře oddílů elektronickou poštou. Úřední zpráva slouží jako oficiální dokument OFS Zlín. Rozhodnutí 

DK OFS Zlín je zveřejňováno na úřední desce FAČR. 

Článek 8 – Věkové kategorie 
8.1.  Věkové hranice v soutěžích mládeže je uvedena v SŘ § 2 
8.2.  Start ve vyšší věkové kategorii – SŘ § 4 bod 1 
8.3. Věkové kategorie:  
 - soutěže dorostu, hráči narození od 1. 1. 2001 a mladší 
 - soutěže st. žáků, hráči narození od 1. 1. 2005 a mladší 
 - soutěže ml. žáků, hráči narození od 1. 1. 2007 a mladší 
 - soutěže st. přípravek, hráči narození od 1. 1. 2009 a mladší 
 - soutěže ml. přípravek, hráči narození od 1. 1. 2011 po dosažení věku 6-ti let 
8.4. Žáci a dorostenci startují ve své nebo o jednu vyšší věkovou kategorii.   

Start hráče z vyšší věkové kategorie v nižší věkové kategorii je považován za neoprávněný start a musí 
být postižen ve smyslu SŘ FAČR. Hráči po dosažení stanoveného věku přecházejí do nejbližší věkové 
kategorie vždy k 1. 1. následujícího roku a to po dovršení:  

  - 10 let z přípravky do kategorie mladších žáků 
  - 12 let z mladších žáků do kategorie starších žáků  
  -  14 let ze starších žáků do kategorie dorostu 
  -  18 let z dorostu do kategorie dospělých 
8.5.  Po dosažení příslušné věkové kategorie může hráč dohrát rozehraný soutěžní ročník v dané věkové ka-

tegorii. 
8.6. V soutěžním utkání je za družstvo oprávněno nastoupit nejvýše 5 hráčů, kteří nejsou občany členského 

státu EU (SŘ § 34) 
8.7. V soutěžích mládeže mohou oddíly využít tzv. „sdruženého startu družstev“ dle SŘ, příloha 2, § 9.  V pří-

padě sdruženého mužstva, jehož jeden z účastníků má ve své věkové kategorii již jedno mužstvo, se 
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na sdružené mužstvo nahlíží jako B mužstvo (i když má jiný název). Vzniká tak povinnost předložit 

soupisku mužstva hrající vyšší soutěž dle čl. 10 tohoto Rozpisu, která se nevkládá do IS, ale zašle se 

písemně STK OFS Zlín. 

Článek 9 - Podmínky účasti 

9.1. Všichni hráči uvedeni v zápise o utkání musí být řádně registrováni podle Registračního řádu FAČR 

9.2. Střídání je umožněno i náhradníkům, kteří nejsou uvedeni v Zápise o utkání před jeho zahájením. Při 

nástupu na hrací plochu předloží střídající hráč rozhodčímu Listinu hráčů. 

9.3. Vyloučený hráč v utkání musí ihned opustit hrací plochu a odejít do kabin. Nesmí zůstat na lavičce. Od-

povědnost nese v plném rozsahu kapitán, vedoucí družstva a trenér. 

9.4. V utkáních má družstvo právo provést kontrolu totožnosti soupeřova družstva (SŘ §58, bod 1-7).  

9.5. Lékařská prohlídka hráče - viz SŘ § 37 

9.6. Žákovská družstva postupující z okresu musí mít žákovská družstva starší a mladší.  

9.7. Domácí oddíl připraví ke hře vždy nejméně 3 míče. Náhradní míče budou připraveny ve středu hrací 

plochy u pomezní čáry na straně laviček, neurčí-li rozhodčí jinak. 

9.8. Hráči mohou nastoupit do utkání s libovolnými čísly od 1 do 99. Hráč s jiným číslem nebude připuštěn ke hře. 

9.9. Všichni účastníci utkání uvedeni v Zápise o utkání musí být členy FAČR, včetně oddílových pomezních 

rozhodčích. 

Článek 10 - Soupisky 

Veškerá práva a povinnosti oddílů a družstev spojená se zařazením hráčů na soupisky jsou uvedena v SŘ § 10, 

bod 1-10, soupiska se vyhotovuje v IS FAČR zvlášť pro podzimní a jarní část. 

10.1. Oddíly vyplní soupisku pro podzimní část SR 2019/2020 u dospělých nejpozději tři dny před začátkem 

soutěží (tj. do 7. 8. 2019 resp. u dorostu a žáků do 21. 8. 2019). Termíny pro předložení soupisek pro 

jarní část SR 2019/2020 u dospělých, dorostu a žáků budou upřesněny Úřední zprávou OFS Zlín. 

10.2. Na soupisce družstva musí být uvedeno 11 hráčů, v případě mladších žáků 8 hráčů.  

10.3. Hráč uvedený na soupisce musí nastoupit nejméně ve třech mistrovských utkáních za družstvo, na jehož 

soupisce je uvedený, a v každém utkání musí odehrát minimálně 30 min. Jeho případnou nečinnost zdů-

vodní oddíl písemně do sedmého kalendářního dne od posledního mistrovského utkání; byl-li důvodem 

nečinnosti zdravotní stav hráče, předloží oddíl lékařskou zprávu. Nepředloží-li oddíl řádné zdůvodnění v 

sedmidenní lhůtě nebo nezdůvodní-li nečinnost hráče vážnou překážkou, kterou nemohl znát při potvr-

zování soupisky, bude potrestán pokutou do výše 2.000,- Kč za každého nečinného hráče, a to v souladu 

s Pokutovým řádem OFS Zlín 2019/2020.   

Článek 11 - Doba hry 

11.1. Utkání mužů, dorostu a žen se hrají 2 x 45 minut. 

11.2. Utkání starších žáků se hrají 2 x 35 minut. 

11.3. Utkání mladších žáků se hrají 2 x 30 minut dle pravidel pro mladší žáky. 

11.4. Utkání starších a mladších přípravek se hrají dle pravidel mini fotbalu. 

11.5. Poločasová přestávka nesmí včetně odchodu a příchodu na hrací plochu přesáhnout 15 minut .(V utká-

ních mládeže je povinná). Délku přestávky při utkání kontrolují HR, DS a kapitáni družstev.  



9 
 

 

Článek 12 - Střídání hráčů 

12.1. V utkáních Okresní přeboru mužů je možno střídat 5 hráčů včetně brankáře. 

12.2. V utkáních IV. a III. tříd mužů, dorostu, starších a mladších žáků lze provádět tzv. „opakované (hokejové) 

střídání“, hráč který byl vystřídán se smí v témže utkání znovu vrátit na hrací plochu a zúčastnit se další 

hry. Opakované střídání v kategorii mužů a dorostu je možno provádět bez limitu jen do 80 minuty 

hry. Po tomto hracím čase mohou vystřídat pouze dva hráči na každé straně družstev (viz prováděcí 

pokyn na konci tohoto RS). Toto střídání je rovněž možné provádět v přátelských utkáních ve všech 

kategoriích, za předpokladu dohody mužstev a vyrozumění rozhodčích. VV OFS Zlín stanovuje pro mis-

trovská utkání v rámci okresních soutěží následující podmínky:  

- výměna se týká všech hráčů, uvedených v Zápise o utkání (max. 18 hráčů)  

- výměna hráčů (i více najednou) musí být HR oznámena předem, lze ji provádět pouze v přerušené hře, 

a to co nejrychleji, aby nedocházelo ke ztrátám hracího času 

- výměna hráčů, kteří jdou ze hřiště nebo na hřiště, musí být prováděna v prostoru středové čáry na 

straně u střídaček  

- není omezen celkový počet střídání jednoho hráče, vyměněný hráč se může do hry kdykoliv zapojit výše 

uvedeným způsobem 

- za správné provádění výměny hráčů i jejich správný počet na hrací ploše, zodpovídá vedoucí mužstva a 

trenér. V případě, že HR zjistí vyšší počet hráčů jednoho týmu na hrací ploše, hru přeruší, ze hry vykáže 

hráče, který přišel do hry jako poslední a hráče potrestá ŽK. Hru následně zahájí nepřímým volným kopem 

v místě, kde byl míč, rozhodčí nezaznamenává výměny hráčů do Zápisu o utkání 

Článek 13 - Systém soutěží 

13.1. Mistrovské soutěže dospělých se hrají systémem každý s každým dvoukolově podle rozlosování. OP dorostu se 

hraje dvoukolově. OP starších žáků sk. A se hraje dvoukolově a OP starších žáků sk. B se hraje tříkolově. OP mla-

dších žáků sk. A a B se hraje dvoukolově, OP mladších žáků sk. C se hraje čtyřkolově. Starší přípravka sk. A, B a D 

se hraje dvoukolově, skupina B pak tříkolově. Mladší přípravka sk. A se hraje dvoukolově, Mladší přípravka sk. B 

se hraje turnajovým způsobem. V OP starších žáků sk. A a B se po základní části utkají vítězové skupin o přeborníka 

okresu a to jedním vloženým zápasem na neutrálním hřišti.  

13.2. Mladší žáci hrají na polovinu hřiště v počtu 7+1, starší přípravka rovněž na polovinu hřiště nebo na šířku 

hřiště v počtu 5+1. Mladší přípravka 4+1. Všechny tyto utkání se hrají dle pravidel mini fotbalu schvále-

ných VV FAČR. 

Článek 14 - Hlášení utkání 

14.1. Družstva mají svá utkání rozlosována podle termínové listiny, která je  součástí tohoto Rozpisu.  

Případné změny termínů nebo místa utkání, se provádějí v souladu s čl. 3 a 4 tohoto rozpisu. 

Článek 15 - Hodnocení výsledků v soutěžích 

15.1. V souladu s § 14 SŘ dostává družstvo za vítězství 3 body, nerozhodná hra se hodnotí jedním bodem pro 

obě družstva. V kategoriích dospělých, dorostu, starších žáků se v případě nerozhodného výsledku pro-

vede rozstřel ze značky pro pokutový kop dle Pravidel fotbalu a jeho vítězi bude přidělen další bod. V ka-

tegorii mladších žáků se provádí pokutové kopy v sérii po třech ze vzdálenosti 8 m od branky. Pokud 
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některé družstvo odmítne z jakéhokoliv důvodu při nerozhodném výsledku provádět kopy ze značky po-

kutového kopu, získává další bod soupeř a oddílu, který odmítne provádět kopy ze značky pokutového 

kopu bude udělena pokuta 5.000,- Kč. 

15.2. V případě vyhlášení kontumačního výsledku se postupuje dle DŘ § 36.  

Článek 16 - Titul a ceny 

16.1. Vítězná družstva soutěží obdrží pohár, diplom a sadu medailí pro 25 osob. 

Článek 17 - Doprava 

17.1. Za schválený dopravní prostředek se považuje běžný veřejný dopravní prostředek (vlak ČD, autobus 

ČSAD, prostředky místní hromadné dopravy), vlastní autobus nebo autobus jiného registrovaného pro-

vozovatele než ČSAD. 

17.2. Případné nedostavení se k utkání nebo opožděný nástup k utkání řeší STK OFS Zlín na své nejbližší schůzi. 

Materiály, potřebné pro jednání řídícího orgánu soutěží (potvrzení policie ČR, příslušného místního 

úřadu, provozovatele dopravního prostředku atd.) dodá oddíl do 48 hodin na sekretariát OFS Zlín. 

Článek 18 - Reprezentace 

Z důvodů plnění reprezentačních povinností ve výběrech FAČR, ŘKF M a OFS Zlín povolí STK OFS Zlín přede-

hraní mistrovského utkání, jsou-li povoláni tři nebo více hráčů ze soupisky družstva, které žádá změnu. Odklá-

dání utkání nebude povolováno. V případě nesplnění reprezentace bude postupováno dle disciplinárního řádu 

FAČR a rozpisu soutěží ZL KFS. 

 

Článek 19 - Protest a odvolání 

Protest a odvolání se řídí dle Procesního řádu FAČR. 

 

Článek 20 - Postupy a sestupy 

20.1.Vítěz okresního přeboru dospělých má zajištěn postup do I. B třídy krajské soutěže. Přímé postupy mají 

zajištěny i vítězové obou skupin III. tříd. Přímý postup do III. tříd mají zajištěn vítězové ze IV. tříd. Z  OP 

sestupuje poslední družstvo, ale v případě sestupu zlínských družstev I. B třídy krajské soutěže se počet 

sestupujících z OP úměrně zvyšuje. Ze III. tříd sestupuje poslední družstvo z každé skupiny. V případě 

sestupu více družstev z OP se úměrně zvýší počet sestupujících družstev ze III. tříd. Vítěz okresního pře-

boru dorostu má zajištěn postup do krajské soutěže. Rovněž vítěz play-off okresního přeboru starších 

žáků má zajištěn postup do krajské soutěže. 

20.2. Postupy a sestupy z jednotlivých soutěží se řídí ustanoveními SŘ § 18 a 19 a počty postupujících a sestu-

pujících družstev vycházejí z uvedeného klíče v tomto Rozpisu soutěží. 

20.3. Pokud počet postupujících dorosteneckých a žákovských mužstev z OFS nebude naplněn, může STK OFS 

Zlín upravit počet jednotlivých družstev v jednotlivých soutěžích. 

20.4. Pro určení pořadí mezi oddíly, které v různých skupinách stejné soutěže všech kategorií obsadí potenci-

onálně sestupová nebo postupová místa, rozhoduje: 

 a) umístění družstva (porovnávací systém - koeficient), v případě shodného počtu bodů 

 b) brankový rozdíl 

 c) větší počet vstřelených branek 
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V případě shody i v odst. 1, resp. 2 se sehraje dvoukolová kvalifikace – určení místa I. utkání provede STK 

OFS Zlín - o vítězi kvalifikace rozhoduje: 

 a) větší počet získaných bodů z těchto utkání 

b) v případě shodného počtu bodů z obou utkání rozhoduje lepší brankový rozdílů Z obou utkání 

 c) v případě shodného počtu bodů a skóre z obou utkání se provedou kopy na branku dle PF. 

20.5. Podmínkou postupu do krajských soutěží je mít starší a mladší žáky přihlášené do soutěže. 

 

Článek 21 - Hodnocení soutěží 

21.1. Oddíly mohou zaslat své připomínky k mistrovským soutěžím. STK OFS Zlín přihlédne k těmto připomín-

kám oddílů, a pokud povedou ke zkvalitnění a zatraktivnění soutěží, učiní v rozpisu a rozlosování soutěží 

pro následující soutěžní ročník změny. 

Článek 22 - Rozhodčí 

22.1. Rozhodčí deleguje k utkání obsazovací úsek komise rozhodčích OFS Zlín prostřednictvím internetových 

stránek OFS Zlín, IS FAČRu, e-mailem nebo telefonicky. Vždy však platí poslední aktualizovaná delegace 

na internetových stránkách OFS Zlín. Pokud zjistí rozhodčí či funkcionář oddílu nesrovnalost v nominaci, 

je povinen tuto skutečnost ohlásit obsazovacímu úseku KR OFS Zlín a sekretariátu OFS Zlín. 

22.2. Asistenti hlavního rozhodčího na utkání III. a IV tř. dospělých, bývají zpravidla proškolení oddíloví roz-

hodčí zúčastněných družstev.  

22.3. Povinnosti a práva delegovaných rozhodčích se řídí § 51 SŘ s tím, že delegovaní rozhodčí na utkání OFS Zlín 

jsou povinni dostavit se nejpozději 30 min. před stanoveným začátkem utkání na hřiště, kde je utkání pořá-

dáno. 

22.4. Rozhodčí je povinen zaznamenat do Zápisu o utkání v IS FAČR všechny předepsané náležitosti do správ-

ných rubrik. 

22.5. V případě neúčasti DS na utkání mužů, řídí předzápasovou poradu utkání mužů hlavní rozhodčí.  

Článek 23 - Delegáti fotbalové asociace (DFA) a dohlížecí orgány 

23.1. VV OFS Zlín si vyhrazuje podle důležitosti utkání vyslat do místa utkání dohlížecí orgán na svůj náklad. 

23.2. Jako součást disciplinárního opatření může VV OFS Zlín vyslat na utkání dohlížecí orgán na náklady pro-

vinivšího se oddílu. 

23.3. DFA je povinen dostavit se k utkání nejpozději 30 minut před jeho začátkem. 

23.4. DFA je povinen odeslat zprávu z utkání v elektronické podobě na určené emailové adresy nejpozději druhý 

následující pracovní den po utkání a to i v případě, že se utkání nesehrálo. V případě, že je utkání sehráno 

v pracovní den, má DFA za povinnost zaslat svoji zprávu neprodleně nebo následující den.  

23.5. Odpovídá za organizaci a řádný průběh předzápasové porady. 

 

III. KRÁTKODOBÉ SOUTĚŽE A PŘÁTELSKÁ UTKÁNÍ 
 

Článek 24 - Podmínky pořádání krátkodobých soutěží a přátelských utkání 
24.1. Pořadatel kterékoliv ne mistrovské soutěže a přátelského utkání (kromě přátelských utkání mezi jednot-
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livými oddílovými družstvy) je povinen včas oznámit pořádání této ne mistrovské soutěže, resp. přátel-

ského utkání přísl. STK OFS Zlín 

24.2. OFS Zlín zajistí delegaci rozhodčích s přihlédnutím k výkonnostní úrovni účastníků ne mistrovské soutěže 

nebo přátelského utkání.  

24.3. Oddíly zařazené do mistrovských soutěží OFS Zlín jsou povinny ve všech kategoriích hlásit pořádání krát-

kodobé soutěže a přátelského utkání STK OFS Zlín.  

24.4. Oddíly zařazené do mistrovských soutěží ZL KFS jsou povinny ve všech kategoriích hlásit pořádání krát-

kodobé soutěže a přátelského utkání s mezinárod. účastí STK a obsazovacímu úseku KR ZL KFS. 

24.5. V ostatním platí přiměřeně čl. 82 SŘ s tím, že za řádné uspořádání krátkodobé soutěže a přátelského 

utkání je vždy plně odpovědný pořádající oddíl. 

 

IV. UPŘESNĚNÍ POVINNOSTÍ ODDÍLŮ 
 

Článek 25 - Povinnosti oddílu jako pořadatele utkání 
Oddíly se musí zaměřit především na plnění těchto povinností pořadatele:  

- zabezpečení součinnosti s policií 

- na dodržení počtu a vhodné umístění pořadatelů 

- na dodržování povinností hlavního pořadatele a jednotlivých pořadatelů 

- na dodržování opatření k povolení vstupu do ohraničeného prostoru hřiště a označení všech osob v 

tomto prostoru dle SŘ 

- na zamezení vstupu všech osob do vymezeného prostoru za brankami  

- na zabezpečení odchodu hráčů a rozhodčích do kabin, popř. až k dopravnímu prostředku eventuálně 

na hranice obce  

- na zabezpečení a realizaci pokynů HR vyplývajících z jeho upozornění na nevhodné  chování na hráč-

ských lavicích nebo při přerušení utkání (kupř. pro vniknutí diváků na hrací plochu,  při nesportovním 

chování diváků, při vhazování předmětů na hrací plochu apod.) 

- na zajištění podavačů míčů 

- zabezpečení předzápasové porady dle pokynů v části VII/A Rozpisu soutěží 

Článek 26 - Trenérská rada OFS Zlín (TR) 

TR OFS Zlín nařizuje oddílům angažovat v Okresním přeboru mužů hlavního trenéra minimálně s platnou 

licencí „C“. Nesplnění tohoto nařízení bude kompenzováno finančním poplatkem: 

- u OP mužů ve výši 3.000,- Kč 

- u mládeže TR OFS Zlín pouze doporučuje angažovat trenéry s minimální kvalifikací licence „C“.  

Článek 27 - Další povinnosti oddílů 

27.1. Domácí oddíl je povinen zajistit a používat při střídání hráčů tabulky s čísly, umístěných u středového 

praporku - mezi střídačkami družstev, na podstavci, včetně náhradních míčů na viditelném místě - pod-

stavci. 

27.2. Při fotbalových utkáních je povolen prodej 10° piva a nealkoholických nápojů jen v plastových kelímcích, 

prodej jiných alkoholických nápojů je zakázán. 

27.3. Domácí oddíl je povinen vyhradit vhodné místo pro delegáta svazu při mistrovských utkáních OFS Zlín. 
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27.4. Ve všech případech výtržností, inzultace a napadení jsou oddíly či kluby povinny nahlásit řídícímu orgánu 

neprodleně písemně zprávu o incidentu, včetně jména a adresy viníků 

27.5. Při utkáních OP mužů předkládá každý oddíl platný průkaz trenéra (min. s licencí „C“). Rozhodčími bude 

prováděna fyzická přítomnost trenérů uvedených v Zápise o utkání na lavičkách náhradníků. Trenér svoji 

identifikaci doloží platným trenérským průkazem.  

27.6. Oddíly v soutěžích OP, III.třídy a IV. třídy mužů musí mít proškoleného minimálně jednoho pomezního 

oddílového rozhodčího – laika. 

27.7. V souladu s ustanovením § 6 SŘ FAČR a přílohy č. 1 SŘ v návaznosti na schválení novelizace Provádě-

cího pokynu FAČR k atestacím hřišť s umělými trávníky nové 3. generace (UT3G) není povoleno pou-

žívat umělé trávníky bez platného atestačního osvědčení k jakémukoliv soutěžnímu utkání FAČR.  

 

V. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ 
 

Článek 28 - Působnost disciplinární komise OFS Zlín 
28.1. Pravomoc DK OFS Zlín se vztahuje na vítěze OP do 30. června 2020. Na družstva sestupující z KFS Zlín od 

1. července 2020. DK OFS Zlín řeší provinění všech hráčů startujících v soutěžích řízených OFS Zlín.  

28.2.  Neřeší provinění hráčů družstev zařazených do soutěží FAČR a ŘK  FAČR M a KFS Zlín, v krátkodobých 

soutěžích a přát. utkáních. Řešení provinění těchto hráčů podléhá pravomoci přísl. DK vyššího stupně.  

Článek 29 - Povinnosti vedoucího družstva § 30 SŘ 
 

Článek 30 - Základní povinnosti oddílu v disciplinárním řízení 
 

30.1. Veškerá činnost a rozhodnutí disciplinární komise OFS Zlín se řídí Disciplinárním řádem FAČR, který je 

k dispozici na webu fotbal.cz - legislativa 

30.2.  Jestliže byl hráč vyloučen nebo oznámí-li DFA, že se hráč dopustil takového přestupku, které je důvo-

dem pro řízení v DK, má hráč právo dostavit se na nejbližší jednání DK, kde bude jeho přestupek projed-

náván. Provinilec je vždy oprávněn se disciplinárního řízení zúčastnit nebo může své vyjádření učinit i 

písemně. Nedostaví-li se účastník bez řádné omluvy na zasedání DK, může být případ projednán bez jeho 

účasti. V případě výslovného písemného předvolání disciplinární komisí, je účastník povinen se discipli-

nárního řízení zúčastnit. V případě, že účastník je členem či příslušníkem členského klubu, odpovídá jeho 

klub za jeho účast.  

30.3. Rozhodnutí DK OFS Zlín budou k dispozici na „úřední desce“ a v ÚZ OFS Zlín. 

30.4. Zasedání DK OFS Zlín budou v soutěžním ročníku 2019/2020 každý čtvrtek od 14:30 - do 15:00 hod. ve 

II. poschodí OFS Zlín, Hradská 854. 

Článek 31 - Opatření k napomínání hráčů 

31.1. Za napomínání ŽK se nezastavuje hráči závodní činnost. Opakované napomínání hráče žlutou kartou 

v soutěžních utkání OFS Zlín řeší DK OFS Zlín pokutou po obdržení 4., 8., 12. atd karty jedním hráčem 

v dané soutěži pokutou pro oddíl, dle § 20/8 DŘ. Za projednání v DK jsou poplatky dle DŘ. Pokuta bude 

klubu navedena na jeho sběrný účet, a to takto: 
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Muži – pokuta  za 4. ŽK – 100,- Kč    za 16. ŽK – 400,-Kč 

        za 8. ŽK – 200,- Kč    za 20. ŽK – 500,- Kč 

        za 12. ŽK – 300,- Kč      

U dorostu jsou pokuty poloviční, u žáků se ŽK neevidují. 

31.2. ŽK se načítají postupně v průběhu SR 2019/2020. Po skončení tohoto soutěžního ročníku se evidence o 

uložených ŽK uzavírá a nepřevádí se do následujícího SR.  

Článek 32 - Úhrada poplatků při odvolání 

32.1. Při odvolání proti rozhodnutí DK se odvolateli bude účtovat ve sběrné faktuře poplatek ve výši 2300,-Kč 

(1500,-Kč za podání odvolání + 800,-Kč za vydání rozhodnutí) u dospělých, 1500,- Kč u mládeže (1000,-

Kč za podání odvolání + 500,-Kč za vydání rozhodnutí), dle sazebníku poplatků příloha č. 1 disciplinárního 

řádu FAČR § 2. Poplatek bude vrácen v případě, že bude odvolateli i částečně vyhověno. 

32.2. Odvolání se podává k VV OFS Zlín, o odvolání rozhoduje s konečnou platností VV OFS Zlín. Proti rozhod-

nutí VV OFS Zlín není odvolání přípustné, klub nebo provinilec může požádat pouze ORK FAČR o přezkou-

mání jejího rozhodnutí. 

VI. HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI 
 

Článek 33 - Základní předpisy 
                                 Hospodářské náležitosti jsou obsaženy: 

33.1. Ve Směrnici VV FAČR o ekonomických náležitostech soutěží, ze které pro účely tohoto rozpisu vyjímáme 

podstatné ustanovení, a to s aplikací pro soutěže OFS Zlín. 

33.2. Ve Směrnici VV FAČR o náhradách a odměnách rozhodčím a delegátům při fotbalových soutěžích, ze 

které rovněž pro účely tohoto rozpisu vyjímáme podstatné ustanovení, a to s aplikací pro soutěže OFS 

Zlín. 

  Článek 34 - Náhrady rozhodčím a DFA 

34.1. V mistrovských zápasech se náhrady za řízení a dopravné vyplácí rozhodčím měsíčně prostřednictvím 

sběrné faktury. Náhrady rozhodčím a DFA za řízení mistrovských a ne mistrovských utkání se vyplácejí 

dle „Řádu rozhodčích a delegátů“ platného od 1. 7. 2019. 

34.2. Jízdné lze účtovat jako náhradu za použití vlastního motorového vozidla nebo po předložení jízdenky (vlak, 

autobus, trolejbus). 

34.3. Pokud R (DFA) použije vlastní motorové vozidlo, účtuje dopravné 5,- Kč/km (automobil) nebo 2,50 Kč/km 

(motocykl) podle oficiálního kilometrovníku na webu KR OFS Zlín. Po příjezdu na utkání R (DS) oznámí 

Hlavnímu pořadateli, kde má vozidlo zaparkované. 

34.4. Při společné delegaci, pokud cestují R (DFA) jedním vozidlem do různých míst konání utkání, účtuje se 

poměrná část jízdného u oddílů tak, aby nebyla překročena celková výše náhrady.  

34.5. Pokud R zajíždí pro kolegy a účtuje vyšší počet km, je povinen do Zápisu o utkání trasu, po které k utkání 

cestoval, s uvedením zvýšeného počtu km, v souladu s kilometrovníkem. Pokud řídí AR, zapíše trasu do 

Zápisu o utkání hlavní rozhodčí. Totéž platí i u mimořádných situací, objížďky, kalamity apod.  
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Článek 35 - Odměňování rozhodčích 

 

35.1. Rozhodčí jsou za řízení utkání odměňováni podle následujícího sazebníku:  

Soutěže řízené OFS Zlín 

Druh soutěže   Utkání mistrovské  

Dospělí    HR AR 

I. A třída ZL KFS   910 625 

I. B třída ZL KFS   740 540 

Okresní přebor   640 440 

III třída     540 355 

IV. třída    540 355 

Dorost 

krajský přebor    470 285 

krajská soutěž    455 285 

Okresní přebor   300 200 

Žáci 

krajský přebor st. žáků  370 270 

krajský přebor ml. žáků  355 270 

krajská soutěž  st. + ml.  355 255 

OP starších žáků   250 150 

OP mladších žáků   250 150 

Minifotbal    100 

35.2. Rozhoduje-li rozhodčí přátelské, přípravné nebo mezinárodní (dále jen ne mistrovské) utkání, v němž se 

utkávají soupeři různých kategorií (věkových i výkonnostních), náleží mu odměna podle kategorie druž-

stva pořadatele. 

35.3. Odměna rozhodčích na turnaji musí být stanovena v propozicích turnaje v rozpětí částek uvedených v 

sazebníku. Její výše se řídí v rozmezí minimálních a maximálních sazeb podle úrovně kategorií zúčastně-

ných družstev. 

Článek 36 - Odměňování delegátů fotbalové asociace 

DS je stanovena v utkáních dospělých odměna ve výši 410,- Kč, v utkáních mládeže taktéž 410,- Kč. 

Článek 37 - Zásady vyplácení náhrad a odměn rozhodčím a delegátům svazu  

37.1. Náhrady a odměny rozhodčím a DFA se vyplácí měsíčně prostřednictvím sběrné faktury. 

37.2. V případě, že se R (DFA) dostaví na utkání, které se v uvedeném termínu mělo hrát, ale hra nebude z 

jakéhokoliv důvodu ani zahájena, odměna R (DFA) nenáleží. 

37.3. Náhrady ani odměny nepodléhají u plátce (oddílu) zdanění, příjem podléhá případnému zdanění daní z 

příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání poplatníka (R, DFA) dle platných předpisů.  

Článek 38 - Ekonomické náležitosti soutěží 
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38.1. Mistrovská a pohárová utkání hrají družstva na své vlastní náklady. Pořádající oddíl je povinen hostují-

címu družstvu zajistit občerstvení v poločase. 

38.2. Nařídí-li STK OFS Zlín opakované utkání, obdrží hostující družstvo od pořádajícího oddílu náhradu ve  výši 

35,- Kč/km.  

38.3. Podmínky ne mistrovských utkání se stanoví v propozicích této akce nebo dohodou mezi startujícími družstvy.  

38.4. Nesehraje-li se utkání nebo nedohraje-li se utkání z vyšší moci, oddíly se dohodnou na novém termínu a 

o cestovné k opakovanému utkání se rozdělí napůl ve výši 35- Kč/km. 

Článek 39 - Vstupné a vstupenky 

39.1. Výši vstupného a ceny permanentních vstupenek stanoví pořádající oddíl. 

39.2. Pořadatel je povinen vyvěsit přehled o cenách vstupného na vhodném místě u všech pokladen.  

39.3. Volný vstup: 

 A. Volný vstup bez nároku na sedadlo mají: 

 a) hráči nominovaní k utkání max. 18 osob, realizační tým v max. počtu 6 osob  

 b) rozhodčí a sportovně - techničtí pracovníci zabezpečující utkání 

 c) pořadatelé konající službu 

 d) příslušníci policie, kteří konají službu 

 e) příslušníci požární a zdravotní služby v souvislosti s výkonem své funkce  

 f) zaměstnanci pohostinství prodávající občerstvení a inspektoři obchodní inspekce v   

       souvislosti s výkonem své funkce 

 g) funkcionáři FAČR, na základě platného průkazu, dle směrnice o průkazech FAČR. 

 B. Volný vstup na vyhrazená a řádně označená sedadla mají: 

 a) sportovní novináři, příp. rozhlasoví a televizní pracovníci 

 b) DFA v rozsahu 2 míst 

 c) vedení hostujícího mužstva v rozsahu do maximálního počtu 6 míst 

 d) osoby tělesně postižené na základě předložení průkaz ZTP nebo ZTP/P 

 e) účastníci mládežnického předzápasu v rozsahu max. 18 míst, realizační tým max. 6 míst.  

 C. Pořadatel utkání je oprávněn podle vlastního uvážení vydat neprodejné čestné, služební a volné vstu-

penky na místa k sezení i k stání.  
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Článek 40 - Náhrada za vyloučení, resp. vystoupení družstva 

Pořádkovou pokutu za porušení řádů a směrnic, která ztěžují průběh soutěže, mohou řídící orgány soutěží  

ukládat v souladu s příslušným ustanovením SŘ a s ohledem na závažnost přestupku v následující výši:  

 Okresní přebor do výše  50.000,- Kč   dorost do výše    15.000,- Kč 

 III. třída do výše    35.000,- Kč   žáci a přípravka do výše   10.000,- Kč. 

 IV. třída do výše    25.000,- Kč, 

Článek 41 - Pokutový řád OFS Zlín 

VV OFS Zlín si vyhrazuje právo kontroly sportovního charakteru mistrovských utkání a plnění povinností oddílů 

kopané vůči OFS Zlín a za zjištěné nedostatky a provinění udělovat pořádkové pokuty dle následujícího sazeb-

níku, ve kterém jsou uváděny v Kč. Vyměřené pořádkové pokuty budou zaúčtovány do sběrné faktury oddílu. 

Sazebník pokutového řádu 

1 nenastoupení k mistrovskému utkání do výše: 
 OP  – 8.000,-   dorost  – 2.000,-  
 III. tř.  – 5.000,-   žáci   – 1.000,-  
 IV. tř.  – 3.000,-  
paušální náhrady za nenastoupení k mistrovskému utkání soupeřům 
 OP   1.500,-  dorost   500,-  
 III. tř.    1.000,-  žáci   500,-  
 IV. tř.   – 1.000,-          
        dospělí  mládež 
2) předčasný odchod ze hřiště do výše:   8.000,-   4.000,- 
3) nedohrané utkání kvůli poklesu hráčů  
  pod sedm do výše:     4.000,-   2.000,- 
4) neoprávněný start hráče do výše:    DŘ FAČR § 20 
5) nezasílání zápisu o utkání řízené laikem  100,-   50,- 
6) nedostavení se do VV OFS, DK, STK, KM   
 na předvolání do výše:    2.000,-   1.000,- 
7) pořádání turnaje bez vědomí STK a KR OFS   500,-   300,- 
8) pozdě předložena dohoda o změně utkání  300,-   200,- 
9) neodůvodněné čerpání čekací doby do výše:  500,-   200,- 
10) nenastoupení hráče ze soupisky bez řádného  

zdůvodnění        2.000,-   1.000,- 
11) neúčast na akcích a reprezentaci OFS, do  

výše       1.000,-    1.000,- 
12) nepřístojnosti na hřišti (nevhodná relace  
 v rozhlase, napadení diváky, funkcionáři, 
 pořadatelem apod.) do výše:    5.000,-    2.500,- 
13)  nevhodné chování trenérů a oddílových 
 funkcionářů v rámci soutěží do výše:   DŘ FAČR § 20 
14) neplnění si povinností vůči OFS, porušování 
 směrnic (SŘ, RS, PF, DŘ .) a jiné podle 

určení VV OFS či jeho odborné komise, do výše: 50.000,-  20.000,-  
15) za inzultaci v okresních soutěžích všech  
 kategorii do výše:      DŘ FAČR § 20 
16)  nepředložení trenérské licence „C“ v OP mužů 3.000,- 
17)  neomluvená neúčast na VH, losovacím aktivu,  
 nebo na akcích a reprezentaci OFS Zlín do výše: 1.000,-   1.000,- 
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Článek 52 - Zásady pro zařazování a doplňování družstev do soutěží OFS Zlín 

Zásady jsou uvedeny v SŘ §16 a 21. 

 

VII.  JINÁ OPATŘENÍ K ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ  

 

A. Předzápasová porada 

 

 1. Porada se koná nejpozději 20 min. před zahájením utkání mužů. Na poradě musí být povinně pří-

tomni hlavní pořadatel, vedoucí družstev, delegovaní rozhodčí, a pokud je přítomen i delegát svazu. 

 2. poradu zahájí a řídí DFA, v případě že není přítomen, poradu zahájí a řídí hlavní rozhodčí. Projednají 

se následující záležitosti: 

 a) řídící porady přivítá účastníky a představí rozhodčí 

 b) vedoucí družstev předloží rozhodčímu dres hráče vč. trenýrek a stulpen a dres brankáře pro posou-

zení barevného rozlišení. 

 d) vedoucí domácích s rozhodčím určí místa pro rozcvičování náhradníků 

 e) DFA, případně rozhodčí, projedná s hl. pořadatelem zajištění čísel na střídání, nosítek a jejich obsluhy, 

signalizaci nastavení 

 f) zajištění kontaktu rozhodčích a DFA s HP v průběhu utkání. 

 

 

     Delegáti svazu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belžík Jiří Slavičín 

Brachtl František Zlín 

Frajt Oldřich Slavičín 

Vitásek Vladimír Zlín 

Houšť Jan Zlín 
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Nominační listina rozhodčích - soutěžní ročník 2019-2020  

Böhm Martin Želechovice nad Dřevnicí 

Brabec Michael Zlín 

Březík Milan Zlín 

Brunclík Matěj Zlín  

Mana Daniel Brumov 

Dvořák Petr Zlín 

Eichner David Mladcová 

Fojtů Jakub Zlín 

Buchtová Natálie Zlín 

Goňa Vladimír Zlín 

Hasukič Salih Luhačovice 

Havrlant Jan Zlín 

Boček Tomáš Zlín 

Houžvička Čestmír Valašské Klobouky 

Husár Daniel Otrokovice  

Hutěčka Josef Březnice 

Chromík Zdeněk Zlín 

Janoš David Zlín 

Kadlčák Jakub Halenkovice 

Klouda Jiří Zlín 

Kolář Stanislav Březnice 

Krajča Jaroslav Želechovice nad Dřevnicí 

Kučera Jakub Želechovice nad Dřevnicí 

Lebloch Roman Luhačovice 

Lysák Václav Bylnice 

Malota Vladimír Zlín - Štípa 

Matucha Jiří Zlín 

Matušů Marek Slušovice 

Měrka Stanislav Zlín 

Mikeska Jaroslav Zlín 

Minařík Tomáš Bohuslavice u Zlína 

Mravec Daniel Zlín 

Navrátilová Zuzana Bratřejov 

Baďurová Eva Zlín 

Ptáček František Lipina 

Ruman Josef Val. Klobouky 

Skopal Jiří Zlín 
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  Smolka Zdeněk Zlín 

Střelec Radoslav Malenovice 

Šošolík Michal Zlín 

Štěpaník Petr Štípa 

Dujíček Ladislav Napajedla 

Jäger Jiří Napajedla 

Uhlár Ivo Zlín 

Valenta Oldřich Zlín 

Vavrys Ondřej Val. Klobouky 
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Adresář fotbalových oddílů a klubů a org. pracovníků OFS Zlín – SR 2019/2020 

 

Baťov  
hyna.brsla@seznam.cz 

7240401 Bršlica Hynek, Havlíčkova 1093, 
765 02, Otrokovice   

MT – 775155418 
 

Biskupice    
josef.vaskuj@ho-net.eu 

7240011 Vaškůj Josef, Biskupice 169,  
763 41, Biskupice 

MT – 605544145 

Bezměrov 
oplustil.v@seznam.cz 

7210071 Opluštil Vladimír, Postoupky 39 
767 01, Kroměříž 

MT - 723842911 

Bohuslavice n/Vl.   
kupca9@seznam.cz 

7240021 Kupčík Zdeněk, Bohuslavice  
n. Vl. 104, 763 21, Slavičín 

MT – 605461930 
 

Bratřejov   
richardzicha89@gmail.com 

7240031 Zicha Richard, Bratřejov 269,  
763 12, Vizovice 

MT – 605958274 
 

Brumov   
fotbal@fcbrumov.cz 

7240041 Dorňák Stanislav, Družba 1177 
763 31, Brumov – Bylnice 

MT – 733794079 
 

Březnice   
vlastislav.kadlcak@seznam.cz 

7240941 Kadlčák Vlastislav, Březnice 415,  
760 01, Zlín 

MT – 776056300 
 

Březová   
bednarikvlastimil@seznam.cz 

7240051 Bednařík Vlastimil, Na hrázi 455, 
763 15, Slušovice   

MT – 776363716 
 

Březůvky   
skbrezuvky@seznam.cz 

7240891 Krajča Jiří, Březůvky 76, 
763 45, Březůvky 

MT – 732643788 
 

Bylnice   
skbylnice@centrum.cz 

7240071 Pospíšil Pavel, Družba 1206,  
763 31, Brumov-Bylnice  

MT – 777121788 
 

Dobrkovice 
tjsokoldobrkovice@seznam.cz 

7240081 Juřík David, Dobrkovice 67, 
763 07, Velký Ořechov  

MT - 608207089 

Dolní Lhota   
masarjiri@seznam.cz 

7240091 Masař Jakub, Dolní Lhota 132,  
763 23 

MT – 603182832 
 

Doubravy  
janko.prokop@seznam.cz  

7240101 Prokop Jan, Doubravy 165, 
763 45, Březůvky 

MT – 603162941  

Drnovice 
obec.drnovice@seznam.cz 

7240111 Zicha Tomáš, Drnovice 81, 
763 25, Újezd 

MT – 725121100 
 

Fryšták   
fotbalfrystak@seznam.cz 

7240121 Šobáň Miroslav, Ke Křibům 5015, 
760 01, Zlín 

MT – 724266061 
 

Halenkovice   
sudolsky.jirka@seznam.cz 

7240131 Sudolský Jiří, Halenkovice 613,  
763 63 

MT – 608635567 

Horní Lhota   
polachrostislav@seznam.cz 

7240141 Polách Rostislav, Horní Lhota 7, 
763 23 

MT – 737174720 
 

Hřivínův Újezd - Kaňovice 
moudrik@psg.cz 

7240151 Moudřík Martin, Hřivínův Újezd 50, 
763 07  

MT – 731424521 
 

Hvozdná   
jhrazdira@volny.cz 

7240161 Hrazdíra Jan, Hlavní 285,  
763 10, Hvozdná 

MT – 731450878 

Jaroslavice   
skjaroslavice@seznam.cz 

7240171 Červenka Jiří, Březová 271, 
760 01, Zlín 

MT – 606052123 
 

Jasenná   
david.mrlina@seznam.cz 

7240881 Mrlina David, Štěpská 916, 
763 12, Vizovice 

MT – 739020929 
 

Jestřabí   
hniloj@seznam.cz 

7240961 Hnilo Jindřich, Jestřabí 70, 
763 33, Štítná nad Vláří 

MT – 605251170 
 

Kašava   
zdenek.gavenda@seznam.cz 

7240181 Gavenda Zdeněk, Držková 1,  
763 19, Kašava 

MT – 603516836 
 

Komárov   
sukup.st@seznam.cz 

7240931 Sukup Stanislav, Komárov 95, 
763 61, Napajedla 

MT – 731379537 
 

Kostelec   
fckostelec@email.cz 

7240201 Velikovský Petr, Květná 458,  
763 14, Zlín  

MT – 608406700 
 

Kudlov  
aaobedy@seznam.cz 

7240211 Adamík Aleš, Zelená 259,  
760 01, Zlín 

MT – 731964722 
 

mailto:hyna.brsla@seznam.cz
mailto:zicha89@
mailto:obec.drnovice@seznam.cz
mailto:jhrazdira@volny.cz
mailto:hniloj@seznam.cz
mailto:fckostelec@email.cz
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Lhota  
fotballhota@seznam.cz 

7240221 Vidrman Stanislav, Lhota 51,  
763 02, Lhota u Malenovic 

MT – 732637365 

Lípa   
svejdatjsokollipa@emailcz 

7240231 Švejda Jiří, Lípa 351, 
763 11, Želechovice n/Dř.  

MT – 773555012 
 

Lipová  
vatutko1@seznam.cz 

7240241 Klein Kamil, Lipová 132, 
763 21, Slavičín 

MT – 732849213 
 

Loučka   
pepa.hlavicka@seznam.cz 

7240251 Hlavička Josef, Loučka 109, 
763 25, Újezd 

MT – 603151335 
 

Louky   
jaroslavkuna76@gmail.com 

7240261 Kuna Jaroslav, Nová 1035,  
760 02, Zlín 

MT – 775153284 
 

Ludkovice 
starosta@ludkovice.cz 

7240271 Bartoš Stanislav, Ludkovice 88, 
763 41 Biskupice 

MT – 604521157 
 

Luhačovice   
martin.coufalik@lukrom.cz 

7240281 Coufalík Martin, Družstevní 87,  
763 26, Luhačovice 

MT – 604244285 

Lukov   
sklukov@seznam.cz 

7240291 Teplý Michal, U Rybníka 301, 
763 17, Zlín 

MT – 777122883 
 

Lutopecny 
miroslav.zurek@seznam.cz 

7210601 Žůrek Miroslav, Lutopecny 70,  
767 01, Lutopecny 

MT - 602569739 

Lužkovice 
zdenar.richter@seznam.cz 

7240781 Richter Zdeněk, Bařinka 177,  
763 11, Lužkovice  

MT – 728582069 
 

Malenovice   
senkerikm@seznam.cz 

7240311 Šenkeřík Miroslav, Mlýnská 809,  
763 02, Zlín  

MT – 724504692 
 

Mirošov   
pavelrajznauer@hotmail.com 

7240321 Rajznauer Pavel, Nivy II/348,  
763 26, Pozlovice  

MT – 773983574 
 

Mladcová   
fkmladcova@seznam.cz 

7240331 Klepal Radek, Vinohrádek 139, 
760 01, Zlín   

MT – 728717642 
 

Mysločovice   
bsbzl@seznam.cz 

7240341 Bittner Jiří, Svobodova 1307,  
765 02, Otrokovice 

MT – 602509481 

Napajedla   
sekretar@tjfsnapajedla.cz 

7240351 Smyček Lukáš, Komenského 304,  
763 61, Napajedla   

MT – 724353451 
 

Návojná   
tjnavojna@seznam.cz 

7240361 Machač Ondřej, Návojná 105,  
763 32 

MT – 775446732 
 

Nedašov   
radek.cicha@email.cz 

7240371 Cícha Radek, Nedašov 206, 
763 32, Nedašov 

MT – 737820888 
 

Nedašova Lhota   
pagy150@seznam.cz 

7240381 Pagáč Josef, Nedašova Lhota 150,  
763 32, Nedašov 

MT – 733203060 
 

Neubuz   
trunkat.pavel@seznam.cz 

7240821 Trunkát Pavel, Neubuz 105,  
763 15, Slušovice 

MT – 774952273 
 

Nevšová   
juriga@janosik.cz 

7240391 Juriga Tomáš, Lipová 17, 
763 21, Slavičín 

MT – 737204606 
 

Otrokovice Viktoria   
fcviktoriaotrokovice@centrum.cz 

7240411 Ševčík Jan, SNP 1178, 
765 02, Otrokovice  

MT – 605231224 
 

Petrůvka   
m_maca@seznam.cz 

7240421 Maca Miroslav, Petrůvka 49, 
763 21, Slavičín 

MT – 724222160 
 

Podk. Lhota   
minarik.r@email.cz 

7240901 Minařík Radek, Podkopná Lhota 16, 
763 18, Trnava 

MT – 737064625 
 

Pohořelice   
kasnyd@centrum.cz 

7240431 Kašný Daniel, Jiráskova 1048,  
763 61, Napajedla 

MT – 730541427 
 

Poteč   
z.tvaruzek@centrum.cz 

7240441 Tvarůžek Zdeněk, Lidečko 183,  
756 15, Lidečko 

MT – 737855439 
 

Pozlovice   
obartoncik@sws.cz 

7240451 Bartončík Ondřej, Nivy 207, 
763 26,  Luhačovice   

MT – 605258631 
 

Provodov   
rak@rakstav.cz 

7240461 Rak Josef, Provodov 127, 
763 45, Provodov 

MT – 602794790 
 

mailto:fotballhota@seznam.cz
mailto:jaroslavkuna76@gmail.com
mailto:starosta@ludkovice.cz
mailto:miroslav.zurek@seznam.cz
mailto:senkerikm@seznam.cz
mailto:radek.cicha@email.cz
mailto:m_maca@seznam.cz
mailto:minarik.r@email.cz
mailto:kasnyd@centrum.cz
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Příluky   
jbrebec-fkp@email.cz 

7240471 Brabec Jaroslav, Beneš. nábř. 
1747, 760 01, Zlín   

MT – 603511030 
 

Racková   
renata_juranova@centrum.cz 

7240481 Juráňová Renata, Racková 99,  
760 01, Zlín   

MT – 737767077 
 

Rokytnice   
tgona@seznam.cz 

7240491 Goňa Antonín, Rokytnice 79, 
763 21, Slavičín  

MT – 775343126 
 

Rudimov   
sokolrudimov@email.cz 

7240501 Dulík Marek, Rudimov 77, 
763 21, Slavičín 

MT – 731769776 
 

Sehradice   
r_heinz@email.cz 

7240511 Heinz Roman, Sehradice 233,  
763 23, Sehradice 

MT – 776002258 

Skaštice 
zkonecnik@elektrosms.cz 

7210401 Konečník Zdeněk, Pod Křiby 5630,  
760 05, Zlín 

MT - 606029877 

Slavičín   
info@fotbal-slavicin.cz 

7240521 Belžík Stanislav, Školní 881, 
763 21, Slavičín     

MT – 604217975 

Slopné   
zoutrata@gmail.com 

7240541 Outrata Zdeněk, Slopné 197, 
763 23, Dolní Lhota 

MT – 777269090 
 

Slušovice   
v.vlachynsky@seznam.cz 

7240831 Vlachynský Vladimír, Dlouhá 680,  
763 15, Slušovice   

MT – 723342748 
 

Smolina   
michal.drga@seznam.cz 

7240571 Drga Michal, Smolina 90,  
766 01, Valašské Klobouky 

MT – 776359014 
 

Spytihněv   
adam.vaculik@seznam.cz 

7240561 Vaculík Adam, Spytihněv 438,  
763 64, Spytihněv 

MT – 734288958 

Šanov   
malby.suchanek@seznam.cz 

7240581 Suchánek Vladimír, Šanov 17, 
763 21, Slavičín 

MT – 603960823 
 

Štípa   
jacek258@volny.cz 

7240601 Ráček Aleš, Ke hřišti 258,  
763 14, Zlín 12   

MT – 702031312 
 

Štítná n/Vláří   
hanis1@centrum.cz 

7240591 Hnaníček Jan, Štítná n. Vl. 32, 
763 33, Štítná n./Vláří 

MT – 737463243 
 

Študlov 
martin.jano@seznam.cz 

7230461 Janošík Martin, Študlov 193, 
756 12, Študlov  

MT - 723374025 

Tečovice   
kundera_vlad@volny.cz 

7240611 Kundera Vladimír, Tř. T. Bati 1015,  
760 01 Zlín   

MT – 777279847 
 

Topolná 
zelinkovi@outlook.com 

7220561 Zelinka Stanislav, Topolná 353 
687 11, Topolná 

MT - 734558310 

Tichov   
rumanp@seznam.cz 

7240621 Ruman Pavel, Tichov 68,  
766 01, V. Klobouky    

MT – 736231074 
 

Tlumačov   
dvorak@akdvorak.eu 

7240631 Dvořák Radek, 6. května 481, 
763 62 Tlumačov   

MT – 602254073 

Trnava   
havlicek67@seznam.cz 

7240911 Havlíček Karel, Trnava 209,  
763 18, Trnava 

MT – 725785947 

Újezd   
josef.paur@skujezd.cz 

7240651 Paúr Josef, Újezd 80,  
763 25, Újezd 

MT – 723719608 
 

Valašské Klobouky   
ovesny@klobouckalesni.cz 

7240861 Ovesný Radek, Pod Dubovcem 846, 
766 01, Valašské Klobouky   

MT – 739341314 
 

Val. Senice 
surijo@centrum.cz 

7230501 Surovec Karel, Valašská Senice 175, 
756 14, Valašská Senice 

MT - 604328438 

Velký Ořechov   
fotbal@fotbalvo.cz 

7240671 Mikel Vojtěch, Velký Ořechov 219,  
763 07, Velký Ořechov 

MT – 608841379 
 

Veselá   
patin@patin.cz 

7240681 Kučera Zdeněk, Dlouhá 207,  
763 15, Slušovice    

MT – 777226050 
 

Vizovice   
v.stalmach@seznam.cz 

7240951 Štalmach Viktor, 3. května 937,  
763 12, Vizovice 

MT – 737101656 
 

Vlachovice   
vavrys007@seznam.cz 

7240701 Vavrys Ondřej, Luční 911, 
766 01, Val. Klobouky  

MT – 722916186 

mailto:zkonecnik@elektrosms.cz
mailto:martin.jano@seznam.cz
mailto:zelinkovi@outlook.com
mailto:surijo@centrum.cz
mailto:fotbal@fotbalvo.cz
mailto:patin@patin.cz
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Všemina   
d.repa@seznam.cz 

7240721 Řepa David, Všemina 281, 
763 15, Slušovice 

MT – 776071718 
 

Vysoké Pole   
doruska@elmo.cz 

7240731 Doruška Luděk, Vysoké Pole 231,  
763 25, Újezd  

MT – 725764818 

Zádveřice   
tj.zadverice@seznam.cz 

7240741 Vik Ivo, Zádveřice 398,  
763 12, Vizovice 

MT – 606700581 

Zlín FC  
pantalek@fcfastavzlin.cz 

7240971 Pantálek Lukáš, Tyršovo nábř. 4381, 
760 05, Zlín   

MT – 777022025 
 

Zlín SK  
m.havrlant@gmail.com 

7240991 
 

 Havrlant Mojmír, Klabalská   
I/5335,760 01, Zlín   

MT – 776075266 
 

Žlutava   
michal.taus@gmail.com 

7240791 Tauš Michal, Žlutava 7E, 
763 61, Napajedla 

MT – 774747666 
 

 

  

mailto:d.repa@seznam.cz
mailto:michal.taus@gmail.com
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Pravidla pro mladší žáky - SR 2019/2020 

1. Hráči musí být členy FAČR a registrováni v oddíle, případně sdruženém klubu. 

2. Zápis o utkání je v režimu „Volný zápis“, což umožňuje zapsat k utkání jakékoliv množství hráčů. Je po-

vinnost Zápis o utkání vypisovat, včetně všech náležitostí jako je potvrzování Zápisu o utkání vedoucími 

mužstev, poločasový a konečný výsledek, hrací plocha, střelci branek, atd.  

3. Počet hráčů – 7 + 1. Minimální počet hráčů je 5 + 1. Hrací doba 2 x 30 minut s přestávkou 15 minut. 

4. Hrací plocha je polovinou normálního hřiště. 

5. Branky 5 x 2 m, případně branky na házenou.  

6. Hraje se s míčem č. 4. 

7. Pokutové území se nevyznačuje.  Lze za postranními a brankovými čarami vyznačit vzdálenost pomy-

slně pomocí značek. Pokutová značka je 8 m od branky. 

8. Rohový kop se zahrává ze vzdálenosti 16 metrů od přední tyče. 

9. Auty se vhazují. Nejbližší hráč soupeře musí být minimálně 1 m od rozehrávajícího hráče. 

10. V pokutovém území se hraje na „postavení mimo hru“ – ofsajd. 

11. Brankář chytá po celé šíři pokutového území. 

12. Při kopu od brány rozehrává brankář míč ze země. Nesmí překopnout půlku hřiště bez dotyku země či 

hráče. V případě překopnutí poloviny hřiště při kopu od brány z pokutového území je nařízen nepřímý 

volný kop z poloviny hřiště. 

13. Chytí-li brankář míč ve hře rukama muže jej vykopnout nebo vyhodit rukou.  Opět nesmí překopnout 

nebo přehodit polovinu hřiště. V případě porušení je nařízen nepřímý volný kop z poloviny hřiště.  

14. Jakmile položí brankář míč na zem, může pokračovat ve hře jen nohou. 

15. Nahraje-li brankář míč spoluhráči, smí mít napadán v pokutovém území až po prvním doteku s míčem. 

16. Soupeř při rozehře od brány nesmí stát v pokutovém území. 

17. Při zahrávání volného kopu musí být vzdálenost protihráče alespoň 3 m od míče, totéž platí u rohového 

kopu. 

18. Ve hře lze použít zpětnou přihrávku brankáři, tzv.: malou domů. Brankář ji však nesmí chytit rukou. 

V opačném případě se kope nepřímý volný kop z místa přestupku. 

19. Střídání hokejové bez striktních omezení. 

20. Vyloučený hráč opustí hrací plochu a místo něj nastoupí náhradník. 

21. Je dovoleno hrát s kopačkami s vyměnitelnými kolíky. Hráči jsou povinni mít chrániče holení. 

22. v případě nerozhodného výsledku se provede rozstřel ze značky pro pokutový kop dle Pravidel fotbalu 

a jeho vítězi bude přidělen další bod. Rozstřel se provádí v sérii po třech. 
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Pravidla pro starší přípravku – SR 2019/2020 

1. Hráči musí být členy FAČR a registrováni v oddíle, případně sdruženém klubu. 

2. Zápis o utkání je v režimu „Volný zápis“, což umožňuje zapsat k utkání jakékoliv množství 

hráčů. V Zápise o utkání je povinnost vypisovat hráče, vedoucího mužstva, případně trenéry. 

Vedoucí mužstva musí Zápis o utkání potvrdit. Nehraje se na výsledky. Střelci branek se neuvá-

dějí a výsledek bude vždy 0:0.  

3. Počet hráčů – 5 + 1 

4. Hrací doba – 2 x 30 minut.  Přestávka 5-10 minut bez odchodu do kabin. 

5. Hrací plocha – 26 x 42 m. 

6. Branky - 5x2 m, případně branky na házenou. 

7. Míč – č. 4. 

8. Pokutové území je vymezeno pomyslnou čárou ve vzdálenosti 5,5 m od brankové čáry, přes 

celou šířku „minihřiště. Značka pokutového kopu je ve vzdálenosti 7 m od brankové čáry. 

9. Rohový kop se zahrává ze vzdálenosti 7 m od brankové tyče. 

10. Auty se provádí vhazováním, přihrávkou nebo možností vyvezení míče. Nesmí střílet na 

branku. Takto dosažená branka neplatí. Bránící hráč musí být nejméně 3 m od soupeře. 

11. Neplatí ofsajd. 

12. Je-li míč ze hry, uvádí jej zpět do hry brankař z prostoru pokutového území a to výhozem, výko-

pem nebo rozehrávkou po zemi, ale jen na vlastní polovinu hřiště.  Jakmile položí brankář míč 

na zem, může pokračovat ve hře jen nohou. 

13. Při zahrávání volného kopu musí být vzdálenost protihráče alespoň 3 m od míče, totéž platí u 

zahrávání rohového kopu. 

14. Ve hře nelze použít zpětnou přihrávku brankáři, tzv.: malou domů. V případě použití následuje 

pokutový kop. 

15. Střídání hokejové bez striktních omezení. 

16. Osobní tresty se neudělují. Při nesportovním chování či hrubém zákroku může rozhodčí hráče 

dočasně vyloučit na 5 minut. Vyloučený hráč opustí hrací plochu a místo něj nastoupí náhrad-

ník. 

17.  Hráči jsou povinni mít chrániče holení. 

18. Zavádí se povinnost každého oddílu mít svého týmového rozhodčího. 
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Pravidla pro mladší přípravku – SR 2019/2020 

1. Hráči musí být členy FAČR a registrováni v oddíle, případně sdruženém klubu. 

2. Zápis o utkání je v režimu „Volný zápis“, což umožňuje zapsat k utkání jakékoliv množství hráčů. V Zá-

pise o utkání je povinnost vypisovat hráče, vedoucího mužstva, případně trenéry. Vedoucí mužstva 

musí Zápis o utkání potvrdit. Nehraje se na výsledky. Střelci branek se neuvádějí a výsledek bude vždy 

0:0.  

3. Počet hráčů – 4 + 1. 

4. Hrací doba – 2 x 25 minut.  Přestávka 10 minut bez odchodu do kabin. 

5. Hrací plocha – 24 x 34 m. Hřiště je vymezeno pomocí nízkých met barevně odlišených v místech vyme-

zující pokutové území a půlku hřiště. 

6. Branky - 5x2 m, případně branky na házenou. 

7. Míč – č. 3. 

8. Pokutové území je vymezeno pomyslnou čárou ve vzdálenosti 5,5 m od brankové čáry, přes celou šířku 

„minihřiště. Značka pokutového kopu je ve vzdálenosti 7 m od brankové čáry. 

9. Střídání hráčů – opakované, bez striktních omezení. 

10. Rohový kop se zahrává ze vzdálenosti 5 m od brankové tyče. 

11. Auty se provádí vhazováním, přihrávkou nebo možností vyvezení míče. Nesmí střílet na branku. Takto 

dosažená branka neplatí. Bránící hráč musí být nejméně 3 m od soupeře. 

12. Neplatí ofsajd. 

13. Je-li míč ze hry, uvádí jej zpět do hry brankař z prostoru pokutového území a to výhozem, výkopem 

nebo rozehrávkou po zemi, ale jen na vlastní polovinu hřiště.  Jakmile položí brankář míč na zem, 

může pokračovat ve hře jen nohou. 

14. Při zahrávání volného kopu musí být vzdálenost protihráče alespoň 3 m od míče, totéž platí u zahrávání 

rohového kopu. 

15. Ve hře nelze použít zpětnou přihrávku brankáři, tzv.: malou domů. V případě použití následuje poku-

tový kop. 

16. Osobní tresty se neudělují. Při nesportovním chování či hrubém zákroku může rozhodčí hráče dočasně 

vyloučit na 5 minut. Vyloučený hráč opustí hrací plochu a místo něj nastoupí náhradník. 

17.  Hráči jsou povinni mít chrániče holení. 

18. Zavádí se povinnost každého oddílu mít svého týmového rozhodčího. 
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VIII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

 

Tento rozpis je nedílnou součástí SŘ fotbalu platného od 1. 7. 2018. VV OFS Zlín si vyhrazuje právo schválit a 

vydat v průběhu soutěží taková opatření, která zajistí jejich regulérní průběh. Všechna mimořádná opatření, 

doplňky a změny vydávané FAČR, ŘK FAČR M nebo přijatá VV ZL KFS, resp. VV OFS Zlín, budou zveřejňována 

v úředních zprávách OFS Zlín. 

 

   Pavel Brímus v.r.                     Dušan Krajčovič v.r.              Bronislav Cibulka v.r. 

   předseda VV OFS                     předseda STK OFS                místopředseda VV 

OFS
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Důležitá čísla a adresy: 

 

 

 

Zlínský Krajský fotbalový svaz 

Hradská 854, 760 01, Zlín 

Web : www.kfszlin.cz      e-mail: lukas@kfszlin.cz 

 

p. Pavel Brímus - předseda tel.: 608 881 444 

p. Radovan Lukáš - sekretář tel.: 604 762 224 

p. Petr Zapletal- trenér mládeže tel.:605 251 704 

 

 

ŘKFM- Olomouc 

Na Střelnici 39, 779 00, Olomouc 9 

 

Radek Šindelář - vedoucí sekretář  Tel.:731 008 555  email:sindelar@fotbal.cz 

Marcela Mišelnická – sekretář     Tel.:739 524 186 email:miselnicka@fotbal.cz 

 

 

SEKRETARIÁT FAČR 

Diskařská 2431/4, 160 17 Praha 6 

Tel.: 233 029 111 

Web: www.fotbal.cz      e-mail: facr@fotbal.cz 

 

JUDr. Jan Pauly - generální sekretář Tel.:233 029 106 

Ing. Libor Kabelka- ekonomický ředitel Tel.:233 029 125 

Jurman Michal- ředitel IT  Tel.:233 029 258 

Hana Hadrbolcová- registrační úsek  Tel.:233 029 122 

Petra Vyštejnová – mezinárodní přestupy – amatéři Tel.:233 029 232 

Mgr. Jiří Kotrba – odd. rozvoje fotbalu – ředitel Tel:233 029 117         

Mgr. Martin Říha - legislativně právní oddělení       Tel.:233 029 261 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kfszlin.cz/
mailto:lukas@kfszlin.cz
http://www.fotbal.cz/
mailto:facr@fotbal.cz
tel:233
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Opakované střídání hráčů v soutěžích OFS Zlín – ročník 2019/2020. 

1) V utkáních přípravek, mladších žáků, starších žáků a nově u dorostu a v soutěžích IV. a III. třídy dospě-

lých lze provádět tzv.: „opakované (hokejové) střídání“. Hráč, který byl vystřídán se smí v témže utkání 

znovu vrátit na hrací plochu a zúčastnit se další hry. Toto střídání je rovněž možné provádět v přátel-

ských utkáních ve všech kategoriích, za předpokladu dohody mužstev a vyrozumění rozhodčích. 

2)  O každém soutěžním utkání se pořizuje Zápis o utkání (dále jen „ZoU“) v informačním systému FAČR, 

viz. § 9, bod 1-5 SŘF. Čísla hráčů musí být napsána v číselné posloupnosti vzestupně (zvlášť základní 

sestava a zvlášť náhradníci), s výjimkou brankáře, který musí být uveden na prvním místě. Rozhodčí má 

za povinnost před utkáním zkontrolovat nejen výstroj hráčů, ale také čísla u všech hráčů uvedených v 

ZoU. 

3) Ve všech kategoriích je možno při mistrovském utkání opakovaně střídat všechny hráče uvedené v 

ZoU. Střídání probíhá v přerušené hře a po souhlasu rozhodčího v prostoru středové čáry na straně 

střídaček.  Opakované (hokejové) střídání je možno provádět v soutěžích mužů a dorostu do 80. mi-

nuty utkání. Následně mohou vystřídat pouze dva hráči. V soutěžích starších a mladších žáků a přípra-

vek lze opakovaně (hokejově) střídat po celou dobu utkání. 

4) VV OFS Zlín stanovuje pro mistrovská utkání v rámci okresních soutěží následující podmínky: 

• je povinností družstev uvádět na ZoU pouze hráče fyzicky přítomné na utkání (střídačce) 

• pro kategorii mužů, dorostu a starších žáků se střídání týká všech hráčů uvedených v ZoU  

(max. 18 hráčů) 

• pro kategorii mladších žáků a přípravek se střídání týká všech hráčů přítomných v zápase (pou-

žívá se volný ZoU) 

• výměna hráčů (i více najednou) musí být HR předem oznámena. Lze ji provádět pouze v přeru-

šené hře a po souhlasu rozhodčího, a to co nejrychleji, aby nedocházelo ke ztrátám hracího 

času. 

• střídání hráčů musí být prováděno v prostoru středové čáry na straně střídaček 

• není omezen celkový počet střídání jednoho hráče. Vystřídaný hráč se může do hry kdykoliv 

zapojit výše uvedeným způsobem. 

• za správné provádění střídání hráčů i jejich správný počet na hrací ploše zodpovídá vedoucí 

mužstva a trenér. V případě, že HR zjistí vyšší počet hráčů jednoho mužstva na hrací ploše, hru 

přeruší, ze hry vykáže hráče, který přišel do hry jako poslední a hráče potrestá ŽK. Hru následně 

zahájí nepřímým volným kopem v místě, kde byl míč. 

• nastavení hry z důvodu opakovaného střídání je plně v kompetenci rozhodčího utkání. 
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Turnaje MPB:  7. 9. 2019  Racková 
   21. 9. 2019 Mysločovice 
   5. 10. 2019 Újezd 
   19. 10. 2019 Žlutava 

 

 

  

Termínová listina OFS Zlín - podzim 2019/2020 

Termín 
Úřední muži dorost žáci mladší žáci a přípravka 

začátek OP 
III. 
A 

III. 
B 

IV. 
A 

IV. 
B OP OPA OPB Týden MŽA MŽB MŽC PA PB PC PD MPA MPA 

11. 08. 2018 NE 17,00 2 2 2 2 2                       

 

  

18. 08. 2018 NE 16,30 3 3 3 3 3                       

 

  

25. 08. 2018 NE 16,30 4 4 4 4 4 2 2 2 34.týd.          

 

 

01. 09. 2018 NE 16,00 5 5 5 5 5 3 3 3 35.týd 1 1 1 1 1 1 1 1 T 

08. 09. 2018 NE 16,00 6 6 6 6 6 4 4 4 36.týd 2 2 2 2 2 2 2 2 U 

15. 09. 2018 NE 16,00 7 7 7 7 7 5 5 5 37.týd 3 3 3 3 3 3 3 3 R 

22. 09. 2018 NE 15,30 8 8 8 8 8 6 6 6 38.týd 4 4 4 4 4 4 4 4 N 

29. 09. 2018 NE 15,30 9 9 9 9 9 7 7 7 39.týd 5 5 5 5 5 5 5 5 A 

06. 10. 2018 NE 15,00 10 10 10 10 10 8 8 8 40.týd 6 6 6 6 6 6 6 6 J 

13. 10. 2018 NE 15,00 11 11 11 11 11 9 9 9 41.týd 7 7 7 7 7 7 7 7 E 

20. 10. 2018 NE 15,00 12 12 12 12 1 10 10 10 42.týd 8 8 8 8 8 8 8 8  

27. 10. 2018 NE 14,00 13 13 13 13  11 11 1 43.týd. 9 9 9 9 9 9 9 9  

03. 11. 2018 NE 13,30 1 1 1 1  1 1   44.týd.   10   10    
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K I L O M E T R O V N Í K 

Rozhodčí i delegáti utkání jsou povinní účtovat při použití vozidla kilometrovné dle následujícího schváleného 

kilometrovníku. K uvedeným vzdálenostem nelze připočítávat žádné další kilometry, například s ohledem na 

umístění garáže. Pokud se rozhodčí dopravuje na utkání s jiným rozhodčím v jeho vozidle, nesmí účtovat 

žádné cestovné, ani veřejným dopravním prostředkem. K cíli cesty je nutno volit nejkratší cestu. 

Z l í n  

Biskupice 20 km Napajedla 14 

Bohuslavice n/Vl.  40 Návojná 47 

Bratřejov  21 Nedašov 48 

Brumov  46 Nedašova Lhota 50 

Březnice  5 Neubuz 17 

Březová  16 Nevšová 32 

Březůvky  10 Otrokovice 13 

Bezměrov  38 Petrůvka 28  

Dobrkovice  20  Pohořelice 13 

Dolní Lhota  22 Poteč 40 

Doubravy  12 Pozlovice 21 

Drnovice  30 Provodov 13 

Fryšták  9 Příluky 4 

Halenkovice  17 Racková 12 

Horní Lhota  20 Rokytnice 39 

Hrádek  36 Rudimov 34 

Hřiv. Újezd  15 Sehradice 24 

Hvozdná  12  Slavičín 34 

Jaroslavice    5 Slopné 26 

Jasenná  20 Slušovice 14 

Jestřabí  40 Smolina 39 

Kašava  14 Spytihněv 18 

Komárov  17 Šanov 40 

Kostelec  7 Štítná 42 

Kudlov    4 Štípa 8 
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Kvítkovice  10 Tichov 43 

Lhota u Mal.  11 Tečovice 7 

Lípa  9 Tlumačov 17 

Lipová  38 Trnava 21 

Loučka  22 Újezd 25 

Louky      4 Val. Klobouky 38 

Ludkovice  15 Velký Ořechov 17 

Luhačovice  26 Veselá 13 

Lukov  13 Vizovice 15 

Lutonina  18 Vlčková 16 

Lužkovice  8 Všemina 22 

Malenovice    6 Vysoké Pole 28 

Mirošov  35 Zádveřice 12 

Mladcová    4 Žlutava  19 

Mysločovice  14  Študlov 45 

Lutopecny             39 Skaštice       34 

Topolná 22       Valašská Senice 47 

 

Valašské Klobouky  Luhačovice 

Bohuslavice n/Vl. 12 km Biskupice 5 km 

Brumov 7 Bohuslavice n/Vl. 18 

Bylnice 8 Březůvky 14 

Biskupice 32 Bylnice 19 

Dolní Lhota 22 Valašská Senice 40 

Drnovice 9 Doubravy 12 

Horní Lhota 24 Hrádek 15 

Hrádek 16 Hřiv. Újezd 9 

Lipová 18 Ludkovice 9 

Loučka 14 Nevšová 11 

Luhačovice 27 Petrůvka 6 

Mirošov 2 Pozlovice 3 
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Návojná 9 Provodov 15 

Nedašov 10 Rokytnice 13 

Nedašova Lhota 12 Rudimov 12 

Nevšová 18 Slavičín 13 

Poteč 2 Šanov 19 

Petrůvka 20 Štítná 18 

Rokytnice 12 Zlín 26 

Rudimov 18 Študlov 35 

Sehradice 20 

Slavičín 14 

Slopné 16 

Smolina 3 

Tichov 6 

Vlachovice 7 

Zlín 38 

 

  


