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aktiv klubů OFS
7.3.2018
Program aktivu:
18,30
18,35 – 19,15
19,15 – 19,25
19,25 – 19,55
20,oo

zahájení aktivu
školení klubů – soutěžní řád
přestávka
organizace soutěží v ročníku 2018/2019 (např. opakované střídání,
sdružené týmy v kategorii dospělí, systém soutěží mládeže jaro/podzim,
mládežnické reprezentace OFS Nymburk …..)
závěr
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aktiv klubů OFS
soutěžní řád

7.3.2018

soupiska mužstva
losovací aktiv
lékařská prohlídka
čekací doba
kontrola totožnosti
Informace OFS Nymburk
Roman Myška
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Soupiska družstva
• Soupiska družstva je doklad, který určuje příslušnost hráčů k družstvu členského klubu.
• Na soupisku družstva lze zařadit pouze hráče z centrální evidence členství členského klubu
dle příslušné věkové kategorie.
• Soupisku družstva je oprávněn vyplnit pouze administrátor členského klubu na předepsaném
formuláři v elektronickém informačním systému. Na soupisce družstva je povinen uvést
nejméně 11 hráčů, kteří spadají do příslušné věkové kategorie soutěže.
• Soupiska družstva se vyhotovuje vždy k jednotlivé části soutěžního ročníku, a to vždy
nejpozději 3 dny před zahájením jednotlivé části soutěže.
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• Změny v soupisce družstva je administrátor členského klubu oprávněn provádět pouze
před začátkem jednotlivé části soutěžního ročníku. V průběhu příslušné části soutěžního
ročníku je administrátor členského klubu oprávněn po schválení řídícím orgánem
soutěže provádět změny v soupisce družstva pouze v případě, že dojde k přestupu či
hostování hráče ze soupisky družstva nebo k doloženému dlouhodobému zranění
hráče ze soupisky družstva.
• Členské kluby, které mají v jedné věkové kategorii pouze jedno družstvo přihlášené do
soutěže, soupisku tohoto družstva v elektronickém informačním systému nevyplňují.
• Ze soupisek družstev členského klubu vyšší soutěže jsou oprávnění startovat v jednou
soutěžním utkání nižší soutěže pouze dva hráči.
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§ 10 soutěžního řádu
článek 8 RS OFS
Soupiska a seznamy družstva:
• Hráč uvedený na soupisce je povinen nastoupit v daném soutěžním období
(podzim/jaro) minimálně v jednom soutěžním mistrovském utkání (poháry se
nepočítají) s tím, že musí nastoupit k těmto utkáním v základní sestavě a
odehrát celý první poločas (střídání až během hry nebude považováno za
start). Pokud nebude oddílem tato podmínka splněna bude uložena oddílu od
STK pořádková pokuta (dle RS OFS Nymburk Kč 500,-/1 hráče).
• VV OFS schválil změnu RS OFS Nymburk v bodu 8 Soupiska a seznamy družstva a tento
bod doplňuje následovně:
c) klub je povinnen mít při utkání k dispozici Listinu hráčů a soupisku A mužstva
(soupisku A mužstva klub, kterému tuto povinnost ukládá SŘ), kterou je povinnen
na požádání předložit ke kontrole rozhodčímu, delegátu svazu nebo řidícímu
orgánu soutěže.
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§17 soutěžního řádu
Losovací aktiv
• Losovacího aktivu jsou povinni účastnit se zástupci všech členských klubů,
které podaly přihlášku družstva do soutěže.
• Zpětvzetí přihlášky družstva do soutěže jsou členské kluby oprávněny
podat pouze do posledního dne předcházejícího konání losovacího
aktivu.
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§ 37 soutěžního řádu
Lékařská prohlídka

• Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své
•

•

náklady informaci o svém zdravotní způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráčů
mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce.
V případě zdravotní způsobilosti pro hraní fotbalu je hráč povinen
vlastnoručně podepsat prohlášení následujícího znění: „Prohlašuji na základě
lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat
fyzickou zátěž fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého
zdraví.“
Prohlášení podle odstavce 2 musí být opatřeno datem a nesmí být straší než
1 rok. Kluby jsou povinny mít k dispozici prohlášení všech svých hráčů.
Kontrolu prohlášení podle předchozí věty provádějí řídící orgány soutěží,
které v případě nedostatků (prohlášení s prošlou lhůtou, chybějící prohlášení
hráčů apod.) jsou oprávněny postihnout členský klub pořádkovou pokutou.
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§49 soutěžního řádu
Čekací doba
• Čekací doba pro obě družstva a rozhodčího je 20 minut po úředně stanoveném
začátku utkání a je možné ji čerpat pouze z důvodů zvláštního zřetele hodných.
Čekací dobu není možné čerpat z důvodů stojících na straně asistentů rozhodčího
nebo čtvrtého rozhodčího utkání.
• K posouzení, zda byla dodržena čekací doba, je příslušný rozhodčí.
• Řídící orgán soutěže je oprávněn stanovit zákaz čerpání čekací doby, a to v
soutěžních utkáních, které v zájmu regulérnosti průběhu soutěže nařídí sehrát ve
shodném úředně stanoveném začátku utkání.
• Oznámí-li hostující družstvo organizátorovi utkání v průběhu čerpání čekací doby
podle odstavce 1, že se dostaví a utkání bude možné zahájit nejpozději 40 minut po
úředně stanoveném začátku utkání, prodlužuje se čekací doba o dalších 20 minut.
Prodlouženou čekací dobu lze čerpat pouze z důvodů zcela nezávislých na osobě,
která čekací dobu čerpá
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• Má-li být nebo hraje-li se utkání s použitím umělého osvětlení, je v případě poruchy
na zařízení či přerušení dodávky proudu ze sítě organizátor utkání oprávněn
čerpat čekací dobu v délce 60 minut. Čerpá-li se v jednom utkání čekací doba
opakovaně, nesmí čekací doba v součtu trvat déle než 60 minut.
• Členský klub, jehož družstvo čerpalo čekací dobu, je povinen bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do tří dnů prokázat řídícímu orgánu soutěže důvody
čerpání čekací doby. Delegovaný rozhodčí, který čerpal čekací dobu, je
povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, prokázat komisi
rozhodčích, která jej k utkání delegovala, důvody čerpání čekací doby.
• Nedostaví-li se družstvo hostů k utkání v průběhu čekací doby, je povinno uhradit
organizátoru utkání paušální částku náhrady nákladů spojených s přípravou
utkání určenou řídícím orgánem soutěže. RS OFS Nymburk část B – Hospodářské
náležitosti
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§ 58 soutěžního řádu
Kontrola totožnosti
• Kontrolu totožnosti hráčů a náhradníků družstev uvedených v zápisu o utkání je
možné na žádost vedoucího družstva provést hromadně nejdříve 15 minut před
úředně stanoveným začátkem utkání a nejpozději do zahájení druhého poločasu
utkání. Do schválení zápisu o utkání oběma vedoucími družstev po ukončení
utkání je možno provést kontrolu pouze těch hráčů, kteří nastoupili v druhém
poločase utkání.
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• 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.
• Po zahájení kontroly totožnosti předá rozhodčí vedoucímu družstva, který o kontrolu
totožnosti požádal, Listinu hráčů a následně vedoucí kontrolovaného družstva
představuje vedoucímu soupeřova družstva jednotlivé hráče, o jejichž kontrolu
totožnosti vedoucí soupeřova družstva požádal. Pokud kontrolovaní hráči mají k
dispozici doklady prokazující jejich totožnost, předloží je vedoucímu soupeřova družstva
k nahlédnutí. Vedoucí soupeřova družstva je oprávněn klást kontrolovaným hráčům
dotazy směřující k ověření jejich totožnosti.
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• Po skončení kontroly totožnosti vrátí vedoucí družstva, který o kontrolu totožnosti

požádal, rozhodčímu Listinu hráčů a současně mu oznámí, zda namítá neoprávněný
start hráče. Tuto skutečnost rozhodčí zapíše do zápisu o utkání.

• Je-li namítnut neoprávněný start hráče, rozhodčí přezkoumá totožnost tohoto hráče,
a to zejména dle údajů z předložených osobních dokladů. Pokud rozhodčí dospěje
k závěru, že se jedná o neoprávněný start, hráče nepřipustí k další účasti ve hře;
v opačném případě je hráč oprávněn pokračovat ve hře. Průběh, důvody a výsledek
přezkoumání totožnosti hráče rozhodčí zapíše do zápisu o utkání.
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• Hráč je povinen podrobit se kontrole a přezkoumání totožnosti. Za účelem provedení
kontroly a přezkoumání totožnosti je povinen: hráč, který nastoupil k utkání v průběhu
I. poločasu, setrvat na stadionu do zahájení II. poločasu utkání;
hráč, který nastoupil k utkání v průběhu II. poločasu, setrvat na stadionu do potvrzení
kontroly zapsaných údajů v zápisu o utkání vedoucími družstev.
• Za porušení tohoto ustanovení se nepovažuje, jestliže hráč nesetrvá na stadionu
z důvodů zvláštního zřetele hodných.
• Pokud hráč, jehož přezkoumání totožnosti má být rozhodčím prováděno, neumožní
přezkoumání totožnosti, rozhodčí tuto skutečnost výslovně zapíše do zápisu o utkání
a hráče nepřipustí k další účasti ve hře.
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RO nepřipustí hráče k další účasti ve hře:
Před zahájením 1. poločasu: hráč nesmí nastoupit v utkání, za tohoto hráče může mužstvo
doplnit do zákl. sestavy náhradníka uvedeného v ZoU, ale nesmí doplnit počet náhradníků.
Pokud jde o náhradníka tak hráč nesmí startovat v utkání a mužstvo nesmí doplnit počet
náhradníků.
Do zahájení 2. poločasu: hráč nesmí nastoupit do 2. poločasu a mužstvo pokračuje ve hře
s nižším počtem hráčů.
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Informace z OFS Nymburk
Tréninkové pomůcky pro mládež:
• rozlišovací dresy pro přípravky – říjen 2017
• míče a tréninkové tyče pro mužstva mládeže – prosinec 2017
Tréninkové pomůcky pro dospělé (míče): vyzvedávání průběžně, nejpozději do 31.3.2018

Seminář pro trenéry mládeže: OFS Nymburk připravuje ve spolupráci s lektory FAČR
trenérských licencí UEFA a COERVER seminář pro trenéry mládeže působící v klubech
hrajících soutěže organizované OFS Nymburk. VV schválil příspěvek na „kursovné“
ve výši Kč 1.000,-/trenéra. Termín a obsah bude upřesněn.
Nová adresa FAČR: Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6.
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Nerudova 512/10, 288 02 Nymburk

info@ofsnymburk.cz tel. 325 512 332
sekretář OFS: Myška Roman, mobil: 734 248 395
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