Okresní fotbalový svaz

NYMBURK
Nerudova 512/10
288 02 Nymburk
Tel. 325 512 438, email: info@ofsnymburk.cz
www.ofsnymburk.cz

ROZPIS SOUTEŽÍ

ročník

2019-2020

A. Všeobecná ustanovení
1. Řízení soutěže:
Soutěže řídí Okresní fotbalový svaz Nymburk prostřednictvím svých komisí, dle platných
"Pravidel FAČR, řádů a jeho doplňků a ostatních směrnic vydaných FAČR a dle tohoto
„Rozpisu soutěží“. Vyhlašování změn a doplňků v rozehrané soutěži bude prováděno
prostřednictvím
úřední
desky
na
adrese
http://www.isfotbal.cz/
a
http://www.ofsnymburk.cz/ . Organizátor utkání je fotbalový oddíl, který je v rozpisu
soutěže uveden na prvním místě.

2. Termíny utkání (termínová listina)

Termínová listina 2019/2020 – podzim 2019
Počet týmů v soutěži

14

14

9

den

datum

začátek

OP
III.+IV.

Dorost
OP

Žáci
OP

sobota
neděle
pondělí
středa
sobota
neděle
pondělí
středa
sobota
neděle
pondělí
středa
sobota
neděle
pondělí
středa
sobota
neděle
pondělí
středa
sobota
neděle
pondělí
středa
sobota
neděle
pondělí
středa
sobota
neděle
pondělí
středa
sobota
neděle
pondělí
středa
sobota
neděle
pondělí
středa
sobota
neděle
pondělí
středa
sobota
neděle
pondělí
středa
sobota
neděle
pondělí
středa
sobota
neděle

24.8.2019
25.8.2019
26.8.2019
28.8.2019
31.8.2019
1.9.2019
2.9.2019
4.9.2019
7.9.2019
8.9.2019
9.9.2019
11.9.2019
14.9.2019
15.9.2019
16.9.2019
18.9.2019
21.9.2019
22.9.2019
23.9.2019
25.9.2019
28.9.2019
29.9.2019
30.9.2019
2.10.2019
5.10.2019
6.10.2019
7.10.209
9.10.2019
12.10.2019
13.10.2019
14.10.2019
16.10.2019
19.10.2019
20.10.2019
21.10.2019
23.10.2019
26.10.2019
27.10.2019
28.10.2019
30.10.2019
2.11.2019
3.11.2019
4.11.2019
6.11.2019
9.11.2019
10.11.2019
11.11.2019
13.11.2019
16.11.2019
17.11.2019

17:00

1

1

17:00

2

2

2

11

7

Starší
Mladší
žáci 7+1 žáci sk. A

2

2

7

28

18

10

Mladší
žáci sk. B

Starší
přípravka

Mladší
přípravka

Školička

1

1

2

17:00

3

3

3

3

3

3

turnaj 1
2

turnaj 1
2

1

16:30

4

4

4

4

4

4

turnaj 2
3

turnaj 2
3

2

16:30

5

5

5

5

5

5

turnaj 3
4

turnaj 3
4

3

16:00

6

6

6

6

6

6

turnaj 4
5

turnaj 4
5

4

16:00

7

7

7

7

7

7

turnaj 5
6

turnaj 5
6

5

15:30

8

8

8

8

10

10

turnaj 6
7

turnaj 6
7

6

15:30

9

9

9

9

9

9

turnaj 7
8

turnaj 7
8

7

14:30

10

10

1

1

12

12

turnaj 8

turnaj 8

14:00

11

11

11

1

1

14:00

12

12

13

13:30

13

13

10

Začátky soutěží byli upraveny v souladu s přílohou č. 2 §10 odst. 7 SŘ.
Úřední začátky utkání:
muži

neděle - 17:00 hodin, úředně dle termínové listiny, pokud jsou utkání
hrána dopoledne tak od 10:15 hodin

dorost

sobota - 10:15 hodin

st. žáci

neděle - 10:00 hodin

ml. žáci

neděle - 10:00 hodin

st. přípravka

pondělí - 17:30 hodin nebo turnajově

ml. přípravka

středa - 17:30 hodin nebo turnajově

předpřípravka

neděle – turnajově

V dohodě o schválení termínu utkání dospělých ( včetně předzápasů) musí být uveden
začátek utkání minimálně o 3 hodiny dříve, než je úřední výkop v daný termín. Pokud bude
v dohodě uveden jiný čas začátku utkání, musí obě mužstva počítat se skutečností, že
utkání nebude obsazeno rozhodčím (dále §50 odst.3 a odst.10 Soutěžního řádu FAČR).

3. Práva a povinnosti účastníků soutěže:
Základní podmínkou je:
a) podání řádné přihlášky předepsaného typu v daném termínu stanoveném VV OFS
Nymburk
b) úhrada startovného, startovné bude připsáno na sběrnou fakturu oddílu
OP (Postřižinský přebor mužů Nymburk) – 4 000,- Kč; Třída – 3 000,- Kč;
IV. Třída – 2 000,- Kč.
Odddíly, které nehrají společnou soutěž s OFS Nymburk, uhradí jednorázové startovné ve
výši 3.000,- Kč za každé přihlášené družstvo do soutěží OFS Nymburk ( současně doloží
souhlas s účastí v soutěžích OFS Nymburk od řídícího orgánu soutěže ve své územní
působnosti).
c) vyrovnání všech svých finančních závazku vůči OFS a ostatním klubům z
předcházejícího ročníku do 1.8.2019 !
d) práva a povinnosti členského klubu a hráčů upravuje § 35 a 36 SŘ.
e) poskytnout vhodné občerstvení hostujícímu družstvu a pitný režim rozhodčím
f) mít zpracován řád pořadatelské služby a na vyzvání řídícího orgánu ho obratem řídícímu
orgánu předložit

4. Organizátor utkání:
Organizátor utkání může nahlásit změnu termínu a místa utkání pro podzimní část do
5.8.2019 a pro jarní část do 28.1.2020.
Organizátor utkání dále :
a) zajistí 5 pořadatelů.
b) další povinnosti organizátora utkání řeší § 45 a 46 SŘ

c) hlavní pořadatel je povinen být označen před utkáním, během utkání a po utkání
výstražnou vestou s nápisem hlavní pořadatel.

5. Hřiště:
Utkání všech okresních soutěží se smí hrát pouze na hřištích, která schválil řídící orgán
soutěže, tedy bylo řádně zkolaudováno, nebo které bylo atestováno jako UT3G. Hrací
plocha, kterou bude oddíl využívat musí být uvedena v přihlášce příslušné soutěže jako
hlavní hrací plocha.
V období od 27.10.2019 do 3.4.2020 se povoluje používat náhradní hrací plochu:
a) FO, které nemají náhradní hrací plochu, mají možnost si ji na uvedené období zajistit i
mimo místo působení FO. Každá náhradní hrací plocha (schválená STK OFS ) musí být
uvedena v „přihlášce do mistrovských soutěží“ zároveň s doložením souhlasu majitele
náhradní hrací plochy, a dále uvedena v RMS.
b) V případě nezpůsobilosti hrací plochy může být utkání sehráno na náhradní hrací ploše.
Soupeř musí s touto eventualitou počítat. Tuto plochu určuje domácí FO.
c) použití náhradní hrací plochy mimo stanovený termín je nepřípustné. Mimo stanovený
termín lze použít náhradní hrací plochou pouze se souhlasem STK po předchozí dohodě
obou družstev.
V případě špatných klimatických podmínek (nezpůsobilé hrací ploše k utkání),
pokud je tento stav zjištěn až po zasedání STK ( tedy v krátkém časovém rozmezí cca 2
dny až 4 hodiny před utkáním), lze po telefonické dohodě obou oddílů utkání odložit. Tuto
dohodu musí schválit každému z obou klubů předseda (místopředseda) STK či OFS
(taktéž lze telefonicky). Bez schválení dohody předsedou STK či OFS, či v případě
zamítnutí schválení dohody zůstává rozhodnutí o způsobilosti hrací plochy na rozhodčím a
oba oddíly jsou povinny se k utkání dostavit.

6. Soutěže a herní systém:
Soutěž počet účastníků:
Okresní přebor dospělých 14
III. třída sk. A 14
III. třída sk. B 14
IV. třída sk. A 13
IV. třída sk. B 14
Okresní přebor dorostu

14

Okresní přebor st. žáků (10 + 1)

9

Okresní soutěž st. žáků (7 + 1)

10

Okresní přebor ml. Žáků (7 + 1)

14

Přípravka starší

30

Přípravka mladší

20

Minipřípravka ( školička )

11

Herní systém dospělých dorostu a st. žáků 7+1 - každý s každým dvoukolově v období
podzim - jaro, dle rozlosování.

Herní systém st. žáků 10+1 - základní část 2kolově + nadstavba v jarní části soutěžního
ročníku (2 skupiny podle umístění – 1až4 a 5až8, také dvoukolově).
Herní systém ml.žáků 7+1 - ve 2 skupinách po 9 mužstvech 2kolově + nadstavba v jarní
části soutěžního ročníku o konečné umístění do 3 skupin podle umístění 1až2, 3až4, 5až7
také 2kolově.
Herní systém st. a ml. přípravek - každý s každým jednokolově v období podzim
regionální dělení do skupin, nebo turnajově dle přihlášek klubů,
Jaro dle výkonnosti v jednotlivých skupinách nebo turnajově dle přihlášek klubů
Herní systém minipřípravek – turnajově, dle rozdělení do jednotlivých skupin podle počtu
přihlášených družstev, nebo do jedné skupiny

7. Start hráčů, počet hráčů, střídání hráčů:
a) Start hráčů se řídí §36, odst. 2 SŘ FAČR, v utkání mužů mohou nastoupit hráči po
dovršení 15-ti let věku.
b) V soutěžích řízených OFS Nymburk ve všech věkových kategoriích je povolen sdružený
start družstev
c) počet hráčů a střídání se řídí přílohou č.2 §5 SŘ
- v utkání OP a III.tříd dospělých je možno v průběhu soutěžního utkání vystřídat 5 hráčů,
v těchto utkáních není povoleno opakované střídání
- v utkáních IV. tříd a ve všech soutěžích mládeže je povoleno opakované střídání (hráčů
uvedených v ZoU) s následující modifikací: v posledních 10 minutách utkání povoleno
střídat max. 2 hráče (rozhodující pro stanovení posledních 10 minut jsou hodinky
rozhodčího).
věkové kategorie mládeže a žen se řídí SŘ mládeže a žen §2 takto:
Mládeží se rozumí hráči do 18 let věku.
Kategorie

Přípravky

Kategorie mládeže
Kategorie mladší
přípravka
Kategorie starší
přípravka
Kategorie mladší žáci

Žáci
Kategorie starší žáci
Kategorie mladší dorost
Dorost
Kategorie starší dorost
Dospělí

-

Věkové
kategorie
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17
U18
U19
-

Základní věk
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
-

Dovršený věk
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
-

V soutěžním ročníku 2019/2020 startují hráči v mládežnických kategoriích takto:
kategorie
předpřípravka
mladší
přípravka
starší
mladší
žáci
starší
mladší
dorost
starší

datum narození
1.1.2013 a mladší
1.1.2011 a mladší
1.1.2009 a mladší
1.1.2007 a mladší
1.1.2005 a mladší
1.1.2003 a mladší
1.1.2001 a mladší

V mládežnických družstvech jsou oprávněny startovat dívky o jeden rok starší než mládež
zařazena do věkových kategoriích a to až do kategorie starších žáků.
Přechod v kategoriích mládeže - Hráči po dosažení stanoveného věku přecházejí do
nejbližší vyšší kategorie mládeže vždy k 1. 1. následujícího roku dle následující tabulky:
Po dosažení vyšší věkové kategorie je hráč oprávněn dohrát rozehraný soutěžní
ročník ve stávající věkové kategorii.

8. Soupiska a seznamy družstva:
a)
Soupisky se řídí §10 SŘ, s tím že dle přílohy č.2 §10, odst. 4 SŘ, je hráč uvedený
na soupisce 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 a odehrát celý poločas (střídání až během hry nebude považováno za start
!!!). Pokud nebude oddílem tato podmínka splněna bude uložena oddílu od STK
pořádková pokuta.
b)
V utkání řízených OFS Nymburk platí ustanovení přílohy č.2, §8 SŘ a to pouze pro
utkání v nejnižší třídě příslušné kategorie
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.
d) při startu více družstev klubu v jedné soutěži předkládá klub řídícímu orgánu soutěže
(STK OFS) v souladu s ust. Přílohy č.2 SŘ modifikace SŘ je v soutěžích organizovaných
OFS Nymburk povolen start více družstev stejného členského klubu v různých skupinách
stejné soutěže. V takovém případě je členský klub povinen vyhotovit seznam všech hráčů
každého družstva startujícího v různých skupinách stejné soutěže, který zašle řídícímu
orgánu soutěže nejpozději 3 dny před zahájením jednotlivé části soutěže; z hráčů
uvedených na seznamu jednoho družstva jsou oprávnění startovat v jiném družstvu stejné
soutěže pouze 3 hráči. Toto ustanovení se nevztahuje na věkovou kategorii přípravek a
mladších žáků.

9. Příprava zápisu o utkání:
Administrátoři obou družstev, kteří jsou účastníky utkání jsou povinni vyplnit ZOU
nejpozději 15 minut před úředně stanoveným začátkem utkání dle §53 body 1 a 2
Soutěžního řádu. Pokud rozhodčí utkání bude muset opravovat údaje uvedené
administrátory družstev nad rámec stanovený Pravidly fotbalu, uvede rozhodčí tuto
skutečnost do ZOU a tato skutečnost bude považována za porušení ustanovení
Soutěžního řádu.

10. Řízení utkání:
Veškerá mistrovská utkání řídí delegovaní rozhodčí, kteří jsou delegování OÚ OFS
NB. Na vybraná utkání budou delegováni OÚ OFS NB tři kvalifikovaní rozhodčí. Finanční
náležitosti všech tří rozhodčích hradí organizátor utkání. Kluby mají možnost požádat
KR OFS Nymburk o delegování tří rozhodčích na utkání. Finanční náležitosti obou
asistentů rozhodčích hradí klub, který o delegování tří rozhodčích požádal. V tomto
případě KR určí žadateli při schvalování delegací formu úhrady za oba asistenty
rozhodčí.
Přátelské zápasy kategorie dospělých smí přítomný rozhodčí řídit jen v případě,
jsou-li schváleny STK OFS. Za schválená se považují i přátelská utkaní nahlášená
obsazovacímu úseku OFS Nymburk. Pořadatel přátelského utkání je povinen zaslat
žádost o delegování rozhodčího, případně rozhodčích na přípravné utkání nejpozději do
čtvrtka 12:00 hodin před nadcházejícím víkendem a to pouze buď SMS na telefon
732389987 nebo e-mailem na adresu obsazeni@ofsnymburk.cz. Žádost musí obsahovat
datum, čas, místo přátelského utkání a družstva, která budou účastníky přátelského
utkání. Žádost musí být odeslána z oficiálních kontaktů (email, telefon) na hlášených na
přihlášce do soutěží.
Kluby mohou na každou část soutěžního ročníku odmítnout (vetovat) nejvýše dva
rozhodčí. Své rozhodnutí musí písemně oznámit na OFS nejdéle jeden měsíc před
začátkem podzimní nebo jarní části soutěže. Vetovat mohou pouze ty rozhodčí, kteří v
uplynulé části soutěže řídili alespoň jedno jejich utkání.
Rozhodčí zařazeni na nominační listinu rozhodčích OFS Nymburk jsou oprávněni
řídit utkání soutěží řízených OFS v rámci středočeského kraje a soutěží řízených SKFS.
Rozhodčí zařazení na nominační listinu rozhodčích OFS v rámci středočeského
kraje a SKFS jsou oprávněni řídit utkání soutěží řízených OFS Nymburk
V případě, že nejsou na jakého-li utkání delegováni asistenti rozhodčího, je
povinností obou družstev (domácí i hosté) zajistit každé jednoho oddílového asistenta
rozhodčího. V případě, že družstvo nesplní tuto povinnost, zajistit na utkání oddílového
asistenta rozhodčího, bude klubu udělena pořádková od OFS Nymburk pokuta 500,- Kč a
dále je klub povinen uhradit finanční kompenzaci 500,- Kč ve prospěch klubu , který zajistí
oba oddílové asistenty rozhodčího. Rozhodčím utkání se ukládá povinnost, uvést do ZOU
skutečnost, že družstvo nezajistilo oddílového asistenta rozhodčího, a to před potvrzením
základní části ZOU vedoucími družstev a označit kolonku k předání do STK. Tímto
článkem nejsou dotčena ustanovení pravidla 6 Pravidel fotbalu platných od 1.7.2018.

10. Disciplinární řízení
Disciplinární provinění se řídí disciplinárním řádem FAČR. Podle § 46
disciplinárního řádu, lze hráče, pokud v soutěžním utkání bude hráč vyloučen po obdržení
2 ŽK a nebude v podmíněném trestu, případně nebudou uvedeny v zápise další
důvody k udělení přísnějších trestu, má možnost startovat i v následujícím soutěžním
utkání v případě, že uhradí peněžitou pokutu. Pokud této možnosti hodlá využít je
vyloučený hráč, nebo statutární zástupce oddílu povinen informovat DK do 12.00 hod
v den zasedání DK na předepsaném formuláři, na emailovou adresu info@ofsnymburk.cz.
Činnost bude hráči uvolněna následujícím dnem. Pokud hráč této možnosti nevyužije, DK
jeho přestupek projedná dle dosavadní praxe. Peněžitá pokuta je uvedena v sazebníku

pokut a bude přičtena na sběrnou fakturu daného oddílu.
Dle § 47 DŘ, odst. 4, se napomínání hráčů nebude evidovat.
Poplatky za projednání se přičítají na sběrnou fakturu oddílu, u hráčů pak se souhlasem
tohoto hráče a klubu na předepsaném formuláři.
Účast vyloučeného hráče na zasedání DK NENÍ POVINNÁ s výjimkou, kdy bude
viník výslovně vyzván k účasti na zasedání DK .
Veškerá rozhodnutí DK jsou uveřejněná na Úřední desce https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/260#uredni-deska

11. Postupy a sestupy:
sestup z kraje

0

1

2

3

4

postup do kraje

1

1

1

1

1

sestup z OP

2

2

3

4

5

postup do OP

3

2

2

2

2

sestup z III. tříd

3

3

3

4

5

postup ze IV. tříd

4

3

2

2

2

Družstvo, které bude doplňovat soutěž mužů, uhradí poplatek dle sazebníku OFS
Nymburk.

12. Pořádání turnajů a přátelských utkání:
Pořadatel turnaje je povinen na řídící orgán zaslat žádost o uspořádání ve dvojím
vyhotovení (jedno pro komisi rozhodcích s požadavkem na obsazení turnaje) a propozice
turnaje a to do 15.6.b.r pro turnaje pořádané mezi jednotlivými ročníky. Pořadatel je rovněž
povinen nahlásit všechna přátelská a přípravná utkání, jelikož tato musí řídit pouze
kvalifikovaný rozhodčí delegovaný KR OFS a o nichž musí být veden písemný zápis o
utkání.

13. Zasedání komisí :
Orgán OFS zasedá:
Výkonný výbor 1 x měsíčně od 14.30 hodin, každé druhé úterý v měsíci, termíny se
během ročníku mohou měnit dle potřeby OFS
Sportovně technická komise ve čtvrtek od 15.30 hod, disciplinární komise ve čtvrtek od
15.30 hod zasedá v období mistrovských soutěží každý čtvrtek. Komise rozhodčích
zasedá nepravidelně od 16.00 hod.

14. Volný vstup:
FAČR vydává svým funkcionářům průkazy, které slouží jednak k prokazování totožnosti a
funkce jeho držitele v rámci FAČR. Jeho držitele opravňuje k volnému vstupu na utkání
soutěží pořádaných kluby a orgány FAČR, včetně přátelských utkání a turnajů. Průkaz
neopravňuje k volnému vstupu na utkání mezinárodní a mezistátní. Průkaz je možno
použít k návštěvě fotbalových utkání, které řídí orgán jenž jej vydal.

15. Náhradní hrací plochy:
Každé náhradní hřiště musí být řádně zkolaudované a jeho pronájem doložen písemným
souhlasem. Doklad společně s přihláškou do soutěže a zároveň s doložením souhlasu
majitele náhradní hrací plochy, musí být předložen řídící komisi OFS před zahájením
soutěžního ročníku.
název klubu
FK Bohemia Poděbrady
TJ Bobnice/Dvory A
TJ Bobnice/Dvory B
TJ Chleby
Sány/Opolany A
Sány/Opolany B
Slovan Lysá n.L.
SK Polaban Nymburk

náhradní hrací plocha
FK Bohemia Poděbrady, tráva č.2
TJ Dvory
Bobnice
TJ Netřebice
Sokol Opolany
TJ Sány
Slovan Lysá n.L., tráva č.1
AFK Nymburk

16. Úprava pravidel malých forem
Základní pravidla a organizační ustanovení hry pro mladší přípravku U8-U9
Hráči: 4+1 , Hřiště: 24-27 m × 35-38 m , Branky: 2 × 5 m (opatřené sítěmi) , Čas:
4x15minut (3-5 minut přestávka) , Míč: č. 3
Herní systém st. a ml. přípravek - každý s každým jednokolově v období podzim
regionální dělení do skupin, nebo turnajově dle přihlášek klubů,
Jaro dle výkonnosti v jednotlivých skupinách nebo turnajově dle přihlášek klubů

V zařazení do skupin bude vždy zachováno, že v jedné skupině může být pouze jedno
mužstvo oddílu.
Rozhodčí – je povinen nominovat domácí tým
„Malá domů“ je povolena, brankář smí chytit do rukou míč přihraný spoluhráčem
Odehraje-li brankář či hráč při kopu od branky, výkopu z ruky, nebo volném

kopu ze svého pokutového území mimo něj míč nohou, musí jím
zahraný míč dopadnout na vlastní polovinu „malého hřiště“, nebo se
míče musí dotknout na vlastní polovině jiný hráč dříve, než míč přejde
pomyslnou půlící čáru. Porušení pravidla je trestáno nepřímým volným
kopem z pomyslné půlící čáry v místě, kde ji míč přešel. Rozhodčí může
uplatnit pravidlo o ponechání výhody ve hře soupeři. V rozehrání míče
rukou není brankář omezen.
Volné kopy na obranné polovině musí být rozehrány přihrávkou, nikoliv nákopem
vzduchem na branku, a to včetně volného kopu po odebrání míče
při překopnutí poloviny vzduchem (snaha o rychlou rozehru a překvapení
soupeře, zamezení využívání „nakopávačů“ alespoň z velké vzdálenosti).
Vhazování rukama, přihrávkou nohou, nebo vyvedením míče (doporučuje se trenérům
dohodnout se na způsobu vhazování před začátkem utkání). Gól může dát třetím dotykem
i hráč vyjíždějící ze zámezí.
Dále platí v plném rozsahu „Pravidla fotbalu malých forem FAČR“.

Základní pravidla a organizační ustanovení hry pro starší přípravku U10-U11
Hráči: 5+1, Hřiště: 24-27 m × 40-45 m, Branky: 2 m × 5 m (opatřené sítěmi) , Čas: 4x17
minut (3-5 minut přestávka), Míč: 4
Herní systém st. a ml. přípravek - každý s každým jednokolově v období podzim
regionální dělení do skupin, nebo turnajově dle přihlášek klubů,
Jaro dle výkonnosti v jednotlivých skupinách nebo turnajově dle přihlášek klubů
V zařazení do skupin bude vždy zachováno, že v jedné skupině může být pouze jedno
mužstvo oddílu.
Rozhodčí – je povinen nominovat domácí tým
„Malá domů“ není povolena, brankář nesmí chytit do rukou míč přihraný spoluhráčem
Odehraje-li brankář či hráč při kopu od branky, výkopu z ruky, nebo volném
kopu ze svého pokutového území mimo něj míč nohou, musí jím
zahraný míč dopadnout na vlastní polovinu „malého hřiště“, nebo se
míče musí dotknout na vlastní polovině jiný hráč dříve, než míč přejde
pomyslnou půlící čáru. Porušení pravidla je trestáno nepřímým volným
kopem z pomyslné půlící čáry v místě, kde ji míč přešel. Rozhodčí může
uplatnit pravidlo o ponechání výhody ve hře soupeři. V rozehrání míče
rukou není brankář omezen.
Volné kopy na obranné polovině musí být rozehrány přihrávkou, nikoliv nákopem
vzduchem na branku, a to včetně volného kopu po odebrání míče
při překopnutí poloviny vzduchem (snaha o rychlou rozehru a překvapení
soupeře, zamezení využívání „nakopávačů“ alespoň z velké vzdálenosti).
Vhazování rukama
Střídání hráčů je opakované bez přerušení hry
Dále platí v plném rozsahu „Pravidla fotbalu malých forem FAČR“.

Základní organizační ustanovení hry pro mladší žáky U12-U13 a starší žáky U14-U15
soutěže 7+1
Hráči: 7+1, Hřiště: 43-50 m × 50-70 m , Branka 2 × 5 m (opatřená sítěmi)
Čas: 2 × 35 minut (15 min. Přestávka) , Míč: č. 4
Rozhodčí – je povinen nominovat domácí tým
„Malá domů“ není povolena, brankář nesmí chytit do rukou míč přihraný spoluhráčem
Vhazování rukama
Odehraje-li brankář či hráč při kopu od branky, výkopu z ruky, nebo volném
kopu ze svého pokutového území mimo něj míč nohou, musí jím
zahraný míč dopadnout na vlastní polovinu „malého hřiště“, nebo se
míče musí dotknout na vlastní polovině jiný hráč dříve, než míč přejde
pomyslnou půlící čáru. Porušení pravidla je trestáno nepřímým volným
kopem z pomyslné půlící čáry v místě, kde ji míč přešel. Rozhodčí může
uplatnit pravidlo o ponechání výhody ve hře soupeři. V rozehrání míče
rukou není brankář omezen.
Volné kopy na obranné polovině musí být rozehrány přihrávkou, nikoliv nákopem
vzduchem na branku, a to včetně volného kopu po odebrání míče
při překopnutí poloviny vzduchem (snaha o rychlou rozehru a překvapení
soupeře, zamezení využívání „nakopávačů“ alespoň z velké vzdálenosti).
První přihrávka v PÚ je volná.
Střídání hráčů je opakované bez přerušení hry
Dále platí v plném rozsahu „Pravidla fotbalu malých forem FAČR“.

další varianta hriště pro kategorie U12 až U15 (st. a ml. žáky)

Základní pravidla a organizační ustanovení hry pro předpřípravku (minipřípravku)
r. 2013 a mladší, dívky 20121 a mladší.
Hráči: 3+0 , Hřiště: 12-18 m × 20-28 m , Branky: 120x64cm ( www.miba-sport.cz ) nebo
podobná od jiného výrobce, Čas: 2 × 10 minut, poločasová přestávka 15min. , Míč: č. 3
Hráči: startují hráči r. 2012 a mladší, dívky r. 2011 a mladší.
Náležitosti mužstev: platí v plném rozsahu soutěžní řád a pravidla fotbalu (vedoucí
mužstva, dresy s čísly apod.). Každé mužstvo je povinno před začátkem turnaje odevzdat
organizátorovi turnaje řádně vyplněnou soupisku mužstva, dále je mužstvo povinno mít
k dispozici aktuální listinu hráčů z IS (pro případ kdy nepůjde IS nebo organizátor turnaje
nezajistí výpočetní techniku dle SŘ).
Na hřišti má každý tým dvě branky ( možnost samostatného rozhodování ).
Rozhodčí – nenominuje se, nechat hrát, rozhodují trenéři
Vhazování - přihrávkou nohou, nebo vyvedením míče. Gól může dát třetím dotykem i hráč
vyjíždějící ze zámezí.
Střídání hráčů opakované bez přerušení hry.
Volné kopy z vlastní poloviny nesmí být nakopnuty směrem na branku
do souboje ve skrumáži „na teč“, ale rozehrány cíleně spoluhráči na vlastní polovině hřiště.
Organizátor turnaje má možnost připravit 1 hřiště (4 branky), nebo 2 hřiště (8 branek pro
časově kratší trvání turnaje). Zároveň je organizátor turnaje povinen připravit
výpočetní techniku dle SŘ (např. pro potřebu kontroly totožnosti hráčů).
Organizátor turnaje je povinen do zprávy o průběhu turnaje zapsat případné protesty,
zranění hráčů a další důležité skutečnosti související z průběhem turnaje (např. přerušení
v důsledku počasí, nevhodného chování diváků apod.)

Každý organizátor turnaje je povinen neprodleně po ukončení turnaje
(nejpozději do následujícího pondělí do 12,oo hodin.) zaslat
naskenovaný zápis z turnaje na předepsaném formuláři emailem na
info@ofsnymburk.cz , originál zápisu z turnaje a soupisky mužstev
oddíl uchová po dobu do ukončení celého soutěžního ročníku

B. Hospodářské náležitosti
1. Náhrada dopravného a odměn rozhodčích a řízení přátelských utkání a turnajů:
Na základě předloženého podkladu pro výpočet odměny rozhodčího, uhradí
organizátor utkání ( popř. Turnaje) náhrady rozhodčímu v hotovosti, ihned po skončení
přátelského utkání ( popř. Turnaje).
2. Sazebník pořádkových pokut a poplatků:
a) podání protestu (k příslušné řídící komisi) podle přílohy č.1, §2 procesního řádu
soutěže mužů 500,-Kč
soutěže mládeže 250,-Kč
b) poplatky za projednání v DK,podle přílohy č.1 §2 DŘ
soutěže mužů 150,-Kč
soutěže mládeže 100,-Kč
e) za doplnění místa v soutěži, do vyšší soutěže
do OP mužů 3000,-Kč
do III. třídy 2000,-Kč
f) nezajištění občerstvení delegovaným osobám, hostujícímu družstvu, nosítek, základní
hygienické zajištění
až 500,-Kč
h) nenastoupení hráče uvedeného na soupisce alespoň ve 1 utkání dle RS 8, §7 odst. 3 d)
SŘ, za každého hráče
500,-Kč
i) nezpracování zápisu o utkání klubem v elektronickém informačním systému, bez
závažného důvodu, dle RS 8, §7 odst. 3 d)
do 2.000,- Kč
j) nedostavení se družstva k utkání dle §49 odst. 7, SŘ, platí i pro družstvo domácích
- 3.000,- Kč pro organizátora utkání mužů , náhrada vynaložených nákladů
− 2.000,- Kč pro organizátora utkání mládeže dorostu a starších žáků, náhrada
vynaložených nákladů
− 1.000,- Kč pro organizátora utkání mládeže mladších žáků a přípravky, náhrada
vynaložených nákladů
− 1.500,- Kč pro mužstvo soupeře při nedostavení se mužstva domácích, náhrada
vynaložených nákladů na cestovné
A dále pro OFS dle DŘ.
V případě nahlášení nedostavení se družstva v dostatečném časovém předstihu, může
řídící orgán soutěže danou pokutu ponížit, nikoli však od ní ustoupit.
k) nedohrané soutěžní utkání dle §7 odst. 1 písm. i) SŘ – až do 3.000,- Kč
l) nezaslání přihlášky do soutěže v termínu v případě akceptace přihlášky

- 1000,- Kč
m) odhlášení družstva ze soutěže, podle §69, odst.3, DŘ
− okresní přebor

25 000,- Kč

− III.třída

20 000,- Kč

− IV.třída

10 000,- Kč

− Mládež dorost, starší žáci

5 000,- Kč

− Mladší žáci, přípravky

2 500,- Kč

n) peněžitá pokuta za vyloučení po 2. ŽK, bez následného projednání v DK
dospělí 500,-Kč
mládež – 200,- Kč
o) schválení dohody členských klubů o změně termínu utkání podle § 8 odst. 4, v době 17
- 7 dnů
muži 200,- Kč
mládež – dorost a starší žáci 100,- Kč
schválení dohody členských klubů o změně termínu utkání podle § 8 odst. 4, v době
kratší než 7 dnů
muži 400,- Kč
mládež – dorost a starší žáci 200,- Kč
p) nepředložení prohlášení o zdravotní způsobilosti na vyžádání STK podle § 37 SŘ
1000,-Kč
q) neoznačená pořadatelská služba §41,odst. 4 SŘ
do 1000,-Kč
r) nezajištění oddílové pomezního rozhodčího
500,- Kč pro OFS a zároveň 500,- Kč pro oddíl soupeře
s ) nezajištění pro soupeře a rozhodčí nejpozději 30 minut před plánovaným začátkem
soutěžního utkání čisté, dostatečně velké, uzamykatelné, v chladných dnech vytápěné šatny,
které jsou vybaveny věšáky a případné neumožnění jim řádně se umýt
- peněžitá pokuta až do výše 1000,- Kč

Kontakty na kluby dle přihlášek do soutěžního ročníku 2019/2020

adresář klubů OFS Nymurk pro soutěžní ročník 2019/2020
Postřižinský přebor muži
název klubu (mužstva)
TJ Sokol Třebestovice
Sokol Přerov n.L.
Sokol Tatce
TJ Sokol Kostomlaty n.L.
FK Čechie Vykáň
SK Polaban Nymburk B
TJ Hrubý Jeseník A

FK Kovanice
TJ Všejany

jméno a příjmení
Hnátek Tomáš
Kadeřávková Miroslava
Váňa Vlastimil
Vávrová Eva
Bryndza Václav
Dočkal Aleš
Oberhel Jaroslav
Myška Roman
Soukup František
Soukal Jakub
Šáfr Tomáš

telefon
724 439 198
736 104 520
736 646 977
728 508 394
603 448 683
606 625 813
606 421 824
775 946 716
605 296 554
728 447 820
728 767 393

TJ Jíkev

Lebduška Jan

776 561 811

SK Kostelní Lhota

Ulrich Tomáš

604 121 371

FK Loučeň
Trnavan Rožďalovice

Ottomanský Otakar
Pavel Tomáš

732 438 790
728 369 035

III. třída sk. A
název klubu (mužstva)

jméno a příjmení

telefon

AFK Sadská B

Vlach František

777 314 619

TJ Stratov
Sokol Křečkov A
AFK Milovice B
TJ Předhrádí
TJ Kamenné Zboží
TJ Sány/Opolany A
Sokol Kounice
Slovan Lysá n.L. B
TJ Libice n.C.
AFK Sokol Semice
Čechie Chrást
Sokol Stará Lysá
TJ Odřepsy

Horvát Josef
Herčík Ivan
Kylar Petr
Matějka Ondřej
Nosek Pavel
Pelikán Libor
Pěnička Jiří
Jirsa Petr
Jiránek Bořivoj
Havránek Jaroslav
Křivský Jan
Horčic Petr
Hanousek Jaroslav

602 875 163
603 531 738
602 610 947
605 119 007
724 522 453
721 650 598
737 269 752
602 255 298
723 000 674
602 878 666
606 527 277
702 946 230
602 303 726

Bohemia Poděbrady B

email
info@sokoltrebestovice.cz
mirka.kaderavkova@seznam.cz
vlastimil.vana@seznam.cz
eva.vavr@seznam.cz
vasek@vieni.cz
a.dockal95@gmail.com
tjhrjesenik@seznam.cz
info@fkbp.cz, myska@fkbp.cz,
soukup@fkbp.cz
jakubsoukal@seznam.cz
safr22@centrum.cz
jlebduska@seznam.cz
tjjikev@seznam.cz
ulrichtomas@email.cz
janaot@centurm.cz
cerny@os-echo.cz
fctrnavanroz@gmail.com

pozn.

email
frantik.vlach@seznam.cz
afk.sadska@seznam.cz
sokol.stratov@seznam.cz
hercik.ivan@seznam.cz
info@afk-milovice.cz
martinaaondra@seznam.cz
tj.kz@email.cz
tjsany.opolany@seznam.cz
info@tjsokolkounice.cz
jipetrsa@seznam.cz
b.jiranek@centrum.cz
jhavranek@email.cz
cechiechrast@seznam.cz
pedro.horcic@centrum.cz
jaroslav.hanousek@iol.cz

pozn.

III. třída sk. B
název klubu (mužstva)
Sokol Všechlapy A
SK Městec Králové
Sokol Opočnice
Sokol Sloveč
SK Velenice
Sokol Krchleby
FK Dymokury A
TJ Křinec
TJ Budiměřice-Šlotava
TJ Straky A
TJ Pátek B
Sokol Běrunice
TJ Mcely
TJ Seletice

jméno a příjmení
Koníček Tomáš
Oupický Jindřich
Blažek Petr
Langr Ladislav
Knytl Václav
Klouček Petr
Malát Martin
Suchánek Jan
Kolbaba Radek
Cirmon Jaroslav
Leština Karel
Janouch Jaroslav
Hojsák Luboš
Kulhánek Jaroslav

telefon
724 967 506
777 319 238
728 709 352
777 938 760
723 728 341
723 770 113
606 770 194
723 019 395
603 476 552
605 989 074
734 857 967
739 429 444
604 292 776
721 331 563

email
tomas.konicek@blesk.cz
oupicky.j@seznam.cz
blazek@bohemia-znak.cz
honzikhribek@seznam.cz
vlasta-knytlova@seznam.cz
petricek250@seznam.cz
malat@centrum.cz
cvoghauss@seznam.cz
kolbaba@sigona.cz
jaroslav.cirmon@centrum.cz
patektj@gmail.com
jarda.janouch@seznam.cz
lubos.hojsak@skoda-auto.cz
tjseletice@gmail.com

pozn.

IV. třída sk. A
název klubu (mužstva)
SK Sokoleč B
SK Hořátev
SK Poříčany B
Slovan Poděbrady B
SK Dlouhopolsko
TJ Sány/Opolany B
AFK Milčice
Sokol Křečkov B
SK Kostelní Lhota B
Sokol Bobnice-Dvory B
SK Bříství
FK Litol - mládež
TJ Hradišťko

jméno a příjmení
Provazník Jindřich
Hrbek Stanislav
Nehasil Karel
Sezima Ondřej
Okrouhlý Jaroslav
Pelikán Libor
Douděra Jakub
Herčík Ivan
Ulrich Tomáš
Břetenář Aleš
Šmejkal Libor
Mazáček Petr
Fridrich Milan

telefon
739 637 373
606 756 960
604 911 758
723 534 433
724 182 012
721 650 598
731 406 747
603 531 738
604 121 371
721 958 383
602 330 862
777 752 230
723 146 903

email
provazek7@seznam.cz
hrbekst@iol.cz
karel.nehasil@seznam.cz
pod.zimek@centrum.cz
ou@dlouhopolsko.cz
tjsany.opolany@seznam.cz
jakubdoudera@email.cz
hercik.ivan@seznam.cz
ulrichtomas@email.cz
bretenar.ales@seznam.cz
sm122@seznam.cz
pmazacek@post.cz
kopecfridrich@seznam.cz

pozn.

IV. třída sk. B
název klubu (mužstva)
TJ Chleby
Sokol Košík
Sokol Všechlapy B
Sokol Netřebice
SK Žitovlice-Pojedy
FK Dymokury B
Sokol Záhornice
Sokol Drahelice
TJ Hrubý Jeseník B
TJ Bobnice-Dvory A
Sokol Lipník
Sokol Vrbice
TJ Straky B
Sokol Vestec

jméno a příjmení
Horák Petr
Kutmon Luděk
Koníček Tomáš
Pinkas David
Kříž Martin
Malát Martin
Frohna Jan
Dvořák Tomáš
Oberhel Jaroslav
Vágner Petr
Salač Miroslav
Pelc Michal
Cirmon Jaroslav
Němec Zdeněk

telefon
728 280 530
604 758 856
724 967 506
732 622 204
724 972 912
606 770 194
728 862 690
774 512 523
606 421 824
721 913 885
603 933 116
724 440 950
605 989 074
775 168 977

email
22.horac@seznam.cz
l.kutmon@email.cz
tomas.konicek@blesk.cz
davidpinkas@seznam.cz
sk.zitovlice@seznam.cz
malat@centrum.cz
frohnovi@seznam.cz
tomas.dvorak12@seznam.cz
tjhrjesenik@seznam.cz
kikina785@seznam.cz
miloslav.salac@seznam.cz
pelcinu@seznam.cz
jaroslav.cirmon@centrum.cz
zdendan.vestec@seznam.cz

pozn.

okresní přebor dorostu
název klubu (mužstva)
SK Městec Králové
SK Sokoleč
Hrubý Jeseník/Všechlapy
FK Litol - mládež
TJ Straky/Struhy

jméno a příjmení
Oupický Jindřich
Provazník Jindřich
Oberhel Jaroslav
Zikmund Tomáš
Cirmon Jaroslav

telefon
777 319 238
739 637 373
606 421 824
702 279 717
605 989 074

email
oupicky.j@seznam.cz
provazek7@seznam.cz
tjhrjesenik@seznam.cz
fklitol.mladez@post.cz
jaroslav.cirmon@centrum.cz

Sokol Jičíněves/FK Kopidlno

Grešl Jakub

777 255 141

gresl@comtex.cz

FK Loučeň
Sadská/Tatce
Nepolisy
Slovan Lysá n.L.
Cidlinská FA
Slovan Poděbrady
AFK Sokol Semice
TJ Křinec

Novotný Roman
Vlach František
Havlík Milan
Jirsa Petr
Šamša Jan
Sezima Ondřej
Havránek Jaroslav
Marek Nýč

602 758 163
777 314 619
606 662 152
602 255 298
728 886 962
723 534 433
602 878 666
731 583 352

novotny@mirnet.cz
frantik.vlach@seznam.cz
milan.nepolisy@seznam.cz
jipetrsa@seznam.cz
predseda@cidlinskafa.cz
pod.zimek@centrum.cz

Fotbalservis.cz OP starší žáci 10+1
název klubu (mužstva)
jméno a příjmení
FK Loučeň
Bašus Pavel
SK Sokoleč
Provazník Jindřich
TJ Hrubý Jeseník
Oberhel Jaroslav
FK Litol - mládež
Černý Tomáš
Slovan Lysá n.L.
Kubín Michal
Cidlinská FA
Fráňa Karel
SK Poříčany
Stárek Filip
Drahelice
Dvořák Tomáš
SK Kostelní Lhota
Holešovský Petr

telefon
732 500 771
739 637 373
606 421 824
776 442 200
774 324 499
602 271 927
720 203 100
775 512 523
605 547 473

email
basus72@seznam.cz
provazek7@seznam.cz
tjhrjesenik@seznam.cz
fklitol.mladez@post.cz
michal.kubin@seznam.cz
predseda@cidlinskafa.cz
Filip.starek13@gmail.com
tomas.dvorak12@seznam.cz
ulrichtomas@email.cz

pozn.

Fotbalservis.cz OS starší žáci 7+1
název klubu (mužstva)
jméno a příjmení
FC Tranavan Rožďalovice
Tomáš Pavel
AFK Sadská
Vlach františek
Slovan Poděbrady
Sezima Ondřej
Sokol Stratov
Tangl Ladislav
TJ Pátek
Mach Pavel
TJ Budiměřice-Šlotava
Novotný Roman
SK Čechie Chrást
Křivský Jan
Sokol Struhy
Houška Josef
TJ Sokol Třebestovice
Hnátek Tomáš
FK Dymokury
Malát Martin
TJ Kamenné Zboží
Nosek Pavel

telefon
728 369 035
777 314 619
723 534 433
777 265 906
728 356 224
602 758 163
606 527 227
602 874 579
724 439 198
606 770 194
724 522 453

email
fctrnavanroz@gmail.com
afk.sadska@seznam.cz
pod.zimek@centrum.cz
sokol.stratov@seznam.cz
pavelmach@live.com
kolbaba@sigona.cz
cechiechrast@seznam.cz
houska.pepa@seznam.cz
info@sokoltrebestovice.cz
malat@centrum.cz
tj.kz@email.cz

pozn.

Fotbalservis.cz OP mladší žáci 7+1
název klubu (mužstva)
jméno a příjmení
Bohemia Poděbrady B
Myška Roman
TJ Drahelice
Dvořák Tomáš
SK Městec Králové
Oupický Jindřich
TJ Pátek
Mach Pavel
TJ Křinec
Holas Rostislav
Cidlinská FA
Novotný Václav
AFK Sadská
Vlach František
FK Litol - mládež
Hanke Radim
AFK Milovice
Řehák Josef
Polaban Nymburk C
Dočkal Aleš
Slovan Lysá n.L.
Pořízka Pavel
Sokol Všejany
Marek Jaroslav
AFK Semice
Pavliš Josef

telefon
775 946 716
774 512 523
777 319 238
728 356 224
603 288 537
728 450 591
777 314 619
605 417 924
737 734 994
606 625 813
608 893 860
603 958 690
728 628 790

email
romanmyska@seznam.cz
tomas.dvorak12@seznam.cz
oupicky.j@seznam.cz
pavelmach@live.com
tjkrinec@seznam.cz
predseda@cidlinskafa.cz
afk.sadska@seznam.cz
fklitol.mladez@post.cz
peparehy@seznam.cz
a.dockal95@gmail.com
parep11@gmail.com
jaroslavmarek02@gmail.com
pjo@seznam.cz

pozn.

pozn.

sdružený klub
sdružený klub
okr. Jičín,
sdružený klub
sdružený klub
sdružený klub
okr. Hradec Kr.

tjkrinec@seznam.cz

Karel Mašinda v. r.

Ing. Radomil Noll v.r.

předseda STK

předseda VV OFS

V Nymburce 8.8.2019
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