
12 13

l Článek 1 - Řízení soutěží

Soutěže řídí Sportovně technická komise Řídící komise FAČR pro Moravu  
(dále v textu "řídící orgán soutěží").

l Článek 2 - Pořadatelé utkání

Pořadatelem utkání je fotbalový oddíl/klub (dále jen "FK") uvedený v rozloso-
vání podzimní části soutěže na prvním místě, pro jarní část soutěže platí 
obrácené pořadí.

l Článek 3 - Termíny utkání

Povinnosti FK týkající se termínů, hlášení utkání, začátků utkání a nastoupení 
k utkání, jsou upraveny SŘF a tímto RS.

1. STK ŘK FAČR M vydává termínovou listinu zvlášť pro podzimní a jarní 
část mistrovských soutěží. Termínová listina je závazná a veškeré změny 
nebo výjimky musí být schváleny řídícím orgánem soutěží. Termíny utkání 
jednotlivých hracích kol budou uveřejňovány v úředních zprávách ŘK FAČR 
pro Moravu spolu s delegacemi rozhodčích, asistentů rozhodčích a delegátů 
svazu. Termín uvedený na webových stránkách ŘK FAČR M je závazný pro 
všechny účastníky utkání. V případě jakékoliv nesrovnalosti je povinností 
zúčastněných FK uvědomit neprodleně řídící orgán soutěží. Sehrání utkání 
mimo termín uvedený v úředních zprávách ŘK FAČR M a bez souhlasu 
řídícího orgánu soutěží bude považováno za svévolné přeložení termínu utkání 
se všemi důsledky podle SŘF a DŘ. Mimořádné změny provádí řídící orgán 
soutěží elektronickou poštou nebo telefonem.

2. FK uvedou souhrn všech utkání dospělých a mládeže na domácím hřišti 
na tiskopise "Hlášenka utkání", kde uplatní změny termínů ve dnech pracovní-
ho klidu, tzn. z bo svátek apod. (vytvoření souvislého 
volna, návaznost na místní události, vyšší návštěvnost atd.)

Tyto hlášenky se vyplňují pro každé družstvo zvlášť, u soutěží mládeže mohou 
být starší a mladší na jedné hlášence.

FK je zasílají zásadně doporučenou poštou současně STK ŘK FAČR M a 
všem soupeřům, se kterými se utkají na domácím hřišti.

Termíny pro zaslání souhrnných hlášenek utkání:

- pro podzimní část 

 MSFL - MSD - U 19 MSDL - U 16 + U 17 ......................  

MSDD - SpSM ...............................................................  

- pro jarní část (pro všechny výše uvedené soutěže) .......  

 neděle na sobotu ne

do 14. 7. 2011

do 21. 7. 2011

do 10  2. 2012.

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3. V termínu  pro jarní 
část se mohou FK ve zvlášť zdůvodněných případech dohodnout na změně 
termínu utkání. Nejde-li o přesun ve dnech pracovního klidu (SO, NE, svátek), 
musí být utkání předehráno a STK schválí pouze dohodu:

a) písemnou s uvedením důvodu přeložení a s uvedením termínu utkání na 
předepsaném tiskopise

b) s oboustranným souhlasem FK

c) předloženou 21 dnů před dohodnutou změnou

d) manipulační poplatek 300,- Kč (bude odečten ze soutěžní zálohy)

Nový termín musí vždy předcházet původnímu (předehrát). 

V případě zcela mimořádného důvodu může STK vyhovět žádosti o změnu 
i při nedodržení předepsané lhůty 21 dnů před úředním termínem (avšak za 
manipulační poplatek 500,- Kč). Nebude-li mít žádost o změnu termínu 
veškeré náležitosti nebude projednávána. 

Komise zpravidla neschválí dopolední či brzké odpolední začátky 
mládežnických utkání hraných v pracovní dny!

4. Dopolední utkání se hrají od 10.00 hod. Dřívější začátek dopoledních 
utkání jen na základě vzájemné dohody FK. Odpolední úřední začátek je 
maximálně od 17.00 hodin. Utkání při umělém osvětlení je možno hrát po 
dohodě soupeřů a po schválení STK. V případě sehrání utkání při umělém 
osvětlení uvést rozhodčím před utkáním do zápisu o utkání text tohoto znění 
"Kapitáni a vedoucí obou družstav souhlasí se sehráním utkání při umělém 
osvětlení." Text opatřit podpisy uvedených osob.

5. Dorostenecké předzápasy začínají v dostatečném předstihu.

6. K zajištění regulérnosti soutěže může řídící orgán soutěží stanovit pro 
některá utkání jednotné začátky, zejména v závěrečných kolech. Řídící orgán 
soutěží může stanovit, že čekací dobu nelze čerpat v případech, kdy v zájmu 
regulérnosti průběhu soutěže nařídí sehrání všech soutěžních utkání jednoho 
kola v jeden den a hodinu.

7. V případě zaviněného nedostavení se k utkání je FK kromě disciplinár-
ního postihu a herních důsledků povinen uhradit prokázané náklady spojené 
s účastí nebo pořádáním utkání. 

8. Náhradními termíny jsou středy. V případě nesehrání nebo nedohrání 
utkání jsou obě družstva povinna dohodnout se na náhradním termínu, takové 
utkání musí být sehráno nejpozději do 14 dnů po původním termínu. Svou 
dohodu FK uvedou do zápisu o utkání - dodržení kontroluje rozhodčí a delegát 
svazu. V případě, že se družstva nedohodnou, termín nařídí STK v souladu 
s SŘF čl. 49.

V případě přerušení nebo ukončení utkání z bezpečnostních důvodů se 
postupuje ve smyslu SŘF čl. 49/5-6.

l Článek 4 - Místa utkání

1. FK oznámí STK místa utkání na přihlášce do soutěže pro každé 
družstvo zvlášť, totéž oznamuje na "Hlášence utkání" spolu s termínem utkání.

po 14. 7. 2011 pro podzimní část a po 10. 2. 2012



2. Hrát se může pouze na hřištích schválených STK ŘK FAČR M, ověřený 
plánek musí být k dispozici u FK. Veškeré změny nebo úpravy musí být 
schváleny řídícím orgánem soutěží a nesmí narušit průběh soutěží.

3. FK postupující z nižších soutěží, předloží před zahájením soutěže plánky 
hřišť, ověřené příslušnými VV OFS, ke schválení STK ŘK FAČR M.

4. V případě změny místa utkání z důvodů nezpůsobilosti vlastního hřiště 
(rekonstrukce, zákaz startu na vlastním hřišti apod.), je třeba oznámit STK i 
soupeři místo, kde budou utkání hrána. I toto náhradní hřiště musí být 
schváleno STK ŘK FAČR M.

5. Pro veškeré změny míst utkání platí stejná ustanovení jako u čl. 3, bod 
3, písm. a), c), d) tohoto Rozpisu soutěží. Pouze v případě nařízení jiného 
místa řídícím orgánem soutěží, tuto skutečnost oznámí oběma soupeřům STK 
ŘK FAČR M.

6. Utkání soutěží řízených STK ŘK FAČR M se hrají na hřištích s travnatou 
hrací plochou. Výjimečně lze hrát na hrací ploše s jiným povrchem:

a) v období , kdy o povrchu hrací plochy 
(tráva, škvára) rozhoduje domácí FK (zneužití této výhody se domácí FK 
vystavuje možnosti finančního postihu řídícím orgánem soutěží) - neplatí 
pro soutěž MSFL a soutěže žen, dále pokud:

b) rozhodčí utkání neuzná travnatou hrací plochu za způsobilou pro utkání

c) STK povolí účastníku bez vlastní travnaté plochy, hrát na hřišti s jiným 
povrchem

d) je důvodná obava, že předzápas poškodí travnatou plochu natolik, že 
nebude způsobilá pro hlavní utkání soutěží řízených FAČR.

e) ve všech soutěžích je možno utkání odehrát na hřišti s umělým travnatým 
povrchem třetí a vyšší generace, na něž FK obdrží písemné atestační 
osvědčení od FAČR. Na hřišti s tímto povrchem však nelze používat 
sportovní obuv s vyměnitelnými kolíky. 

7. V případě uvedeném v bodě 6 b) a d) rozhoduje výhradně rozhodčí 
utkání. Hostující družstva musí s touto alternativou počítat.

8. Náležitosti hřišť pro soutěže řízené STK ŘK FAČR M:

a) travnatá plocha - kromě výjimek uvedených v bodu 6

b) kryté lavičky pro příslušníky družstev (12 osob), včetně vyznačené 
technické zóny

c) ohrazení hrací plochy v souladu s Pravidly fotbalu

d) samostatná šatna - čistá, dostatečně velká, uzamykatelná, vybavena 
věšáky, v chladných dnech vytápěná a soupeři přístupná nejpozději jednu 
hodinu před začátkem utkání

e) samostatná koupelna s teplou i studenou vodou pro soupeře

f) ošetřovna pro poskytnutí první pomoci s příslušnými zdravotnickými 
potřebami, zejména nosítky (k dispozici u hrací plochy) a pohotovostní, 
potřebně vybavenou lékárničkou

g) samostatná šatna pro rozhodčí hlavního utkání, oddělená od šatny 

od 28. října 2011 do 15. dubna 2012

rozhodčích předzápasu nebo pozápasu, za podmínek podle písmene d) 
u MFSL a MSD s vymezeným WC a sprchou.

9. V případě, že má FK k dispozici v areálu stadionu více hracích ploch, 
které odpovídají náležitostem bodu 8 a jsou schváleny STK ŘK FAČR M pro 
soutěže, uvede tento FK hlavní hrací plochu, na které bude určité družstvo 
hrát svou soutěž. Pouze v případě nezpůsobilosti hlavní hrací plochy (podle 
posouzení rozhodčího) se může hrát na vedlejší (za předpokladu, že je 
způsobilá).

10. STK ŘK FAČR M doporučuje v případě nezpůsobilosti travnaté hrací 
plochy sehrání utkání na méně kvalitní, ale způsobilé hrací ploše (škvára, 
písek apod.) po dohodě obou družstev z důvodu dodržení termínové listiny. 
Odmítne-li hostující družstvo hru na této náhradní ploše, ztrácí nárok na 
úhradu jízdného domácím oddílem při opakovaném utkání. Tento bod neplatí 
v období od 28. října 2011 do 15. dubna 2012 (mimo soutěž MSFL).

l Článek 5 - Účastníci soutěží

Jednotlivá družstva jsou zařazena podle své výkonnosti a kategorie do soutěží 
řízených ŘK FAČR M. Zařazení do soutěží je uvedeno v rozlosování soutěží, 
které je součástí tohoto rozpisu. Zařazená družstva musí splňovat podmínky 
SŘF čl. 11, 12.

l Článek 6 - Pořadatelský klub

Povinnosti pořadatele utkání vymezuje SŘF čl. 19 - 24.

Povinnosti hostujícího oddílu určuje SŘF čl. 25.

Při organizování utkání se FK musí řídit "Dohodou mezi Policií České republiky 
a FAČR o vzájemné spolupráci při zajišťování veřejného pořádku, ochraně 
bezpečnosti osob a majetku při fotbalových utkáních".

FK se doporučuje uzavřít s místními příslušnými útvary policie prováděcí 
smlouvy ve smyslu dohody mezi Policií České republiky a FAČR. Tato 
dohoda, příslušné pokyny a SŘF jsou podkladem pro vypracování "Řádu 
pořadatelské služby", který je nezbytný pro organizování utkání vzhledem 
k zajištění bezpečnosti diváků a ochraně hráčů, rozhodčích, zástupců FAČR. 
Tento "Řád pořadatelské služby" musí být schválen STK ŘK FAČR M a musí 
být na vyžádání předložen k nahlédnutí rozhodčímu a delegátu svazu.

Řád pořadatelské služby, který FK předloží pro každé hřiště zvlášť, musí 
obsahovat především:

- zabezpečení součinnosti policie

- počet a umístění pořadatelů

Hlavní pořadatel musí být viditelně označen nápisem “Hlavní pořadatel” na 
barevné vestě, ostatní členové pořadatelského sboru budou označeni taktéž 
barevnými vestami. V zápise utkání je hlavní pořadatel uveden jménem, 
příjmením, rodným číslem. 

“Hlavní pořadatel nesmí zároveň vykonávat funkci oddílového rozhodčího ani 
oddílového pomezního rozhodčího a nesmí být ani příslušníkem družstva. Bez 
hlavního pořadatele a jeho podpisu na Zápisu o utkání, rozhodčí utkání 
nezahájí.”
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Pořadatelský sbor musí mít minimálně následující počet pořadatelů:

a) 12 při utkání MSFL
b) 10 při utkáních MSD
c)   5 při utkáních dorostu
d)   3 při utkáních žáků
e)   3 při utkání žen.

Pořadatelský sbor musí být funkční od doby soustřeďování diváků až do doby 
jejich odchodu ze stadionu, případně zajistit účast policie, event. další 
bezpečnostní služby na utkání za účelem jeho klidného a regulérního průběhu.

Pořadatelský klub je povinen:

- převzít dopravní prostředky rozhodčích a delegátů a určit jim místo 
k parkování,

- zajistit bezpečné uložení osobních věcí hráčů, funkcionářů, rozhodčích a 
delegáta svazu v šatnách,

- pokud o to uvedení účastníci utkání požádají, je pořadatel utkání na 
požádání povinen zabezpečit úschovu jejich peněz a cenností,

- za převzaté dopravní prostředky, uložené věci a uschované peníze a 
cennosti zodpovídá pořadatel utkání podle zákona,

- HP podepíše zápis o utkání před utkáním a po jeho skončení.

FK se musí zaměřit především na:

- zabezpečení součinnosti s policií,

- dodržení počtu a umístění pořadatelů,

- plnění povinností hlavního pořadatele,

- plnění povinností pořadatelů na jednotlivých stanovištích,

- dodržování opatření o povolení vstupu do ohraničeného prostoru hřiště a 
označení všech osob v tomto prostoru (SŘF čl. 21, 22),

- zamezení vstupu všech osob do vymezeného prostoru za brankami, zákaz 
používání bleskového světla při fotografování,

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

- zabezpečení pokynu rozhodčího při jeho upozornění na nevhodné chování 
na lavičce pro příslušníky družstva nebo při přerušení utkání (např. po 
vniknutí diváků na hrací plochu, při nesportovním chování diváků, vhození 
předmětů apod.).

Na lavičku pro příslušníky družstev mají přístup pouze: náhradní hráči, trenér, 
dva asistenti trenéra, lékař, masér a vedoucí družstva.

Funkcionáři družstva na lavičce pro příslušníky družstva musí být viditelně 
označeni s uvedením funkce, kterou zastávají.

Pořadatel též zajistí podavače míčů - žáci, dorostenci.

l Článek 7 - Doprava k utkání

Za schválený dopravní prostředek se považuje běžný veřejný dopravní 
prostředek (vlak - autobus - prostředky místní hromadné dopravy), vlastní 
autobus nebo autobus jiného registrovaného provozovatele.

Případné nedostavení se k utkání nebo opožďěný nástup k utkání řeší STK ŘK 
FAČR M na své nejbližší schůzi - SŘF čl. 36 - 38.

Materiály potřebné pro jednání řídícího orgánu soutěží (potvrzení policie ČR - 
příslušného místního úřadu - provozovatele dopravního prostředku atd.) dodá 
FK do 48 hodin na ŘK FAČR M.

l Článek 8 - Předpisy

Hraje se podle Pravidel fotbalu platných od 1. 7. 2011, Soutěžního řádu 
fotbalu platného od 1. 7. 2011 a tohoto Rozpisu soutěží - ve znění změn a 
dodatků, uveřejňovaných v úředních zprávách ŘK FAČR pro Moravu. Tyto 
budou uveřejňovány: na internetové stránce www.fotbal.cz (Řídící komise 
FAČR pro Moravu). 

Sledování úředních zpráv ŘK FAČR M je pro zúčastněné FK, rozhodčí a 
delegáty svazu povinné.

l Článek 9 - Startující

1. Náležitosti hráčů - registrace - SŘF čl. 13, fotografie hráče musí 
odpovídat současnému vzhledu hráče.

2. Dostaví-li se celé družstvo k utkání bez registračních průkazů, oznámí to 
kapitán (u mládeže vedoucí družstva) rozhodčímu utkání a ten tuto skutečnost 
zaznamená v zápise o utkání zároveň s důvodem, proč nebyly registrační 
průkazy celého družstva předloženy. Vyžádá si prohlášení, že všichni hráči 
startují oprávněně (př. - není v trestu) a jsou řádně zaregistrováni v FK, za 
jehož družstvo startují. Toto prohlášení potvrdí svým podpisem kapitán, trenér 
a vedoucí družstva.

Rozhodčí provede za účasti kapitánů obou družstev (u mládeže kapitánů a 
vedoucích obou družstev) identifikaci všech startujících hráčů tak, že všichni 
hráči předloží osobní doklad s fotografií, jímž může být věrohodně prokázaná 
jejich totožnost (občanský průkaz, pas, vojenský doklad apod.). Hráče, kteří 
žádný osobní doklad nemají, rozhodčí k utkání nepřipustí.

To neplatí pro soutěže žáků, kde může být v takovém případě utkání 
sehráno, pokud s ním vysloví souhlas vedoucí obou družstev a tento stvrdí do 
zápisu o utkání. 

3. Start ve vyšší věkové kategorii se řídí podle SŘF čl. 69.

4. Věková kategorie mládeže podle SŘF čl. 68:

a) v soutěži MSDL U 19 hráči narození od 1. 1. 1993 a později
b) v soutěži MSDL U 18 hráči narození od 1. 1. 1994 a později
c) v soutěži SCM U 17 hráči narozeni od 1. 1. 1995 a později
d) v soutěži SCM U 16 hráči narozeni od 1. 1. 1996 a později
e) v soutěži MSDD starší hráči narozeni od 1. 1. 1993 a později
f) v soutěži MSDD mladší hráči narozeni od 1. 1. 1995 a později
g) v soutěži SpSM U 15 hráči narozeni od 1. 1. 1997 a později

Zároveň družstvo, které nemá registrační průkazy, sepíše 
prohlášení o tom, že hráči jsou řádně registrováni, hrají oprávněně. Toto 
prohlášení podepíší kapitán, vedoucí a trenér.
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h) v soutěži SpSM U 14 hráči narozeni od 1. 1. 1998 a později

i) v soutěži SpSM U 13 hráči narozeni od 1. 1. 1999 a později

j) v soutěži SpSM U 12 hráči narozeni od 1. 1. 2000 a později

k) hráč může být zařazen do soutěží fotbalu nejdříve v den, kdy dovrší 6 let

l) start dívek v ženských nebo žákovských družstvech upravuje SŘF čl. 81

5. Hráči startují ve své nebo příslušné vyšší věkové kategorii. Hráči po 
dosažení stanoveného věku, přecházejí do nejbližší vyšší věkové kategorie 
vždy k 1. 1. příslušného roku. Po dosažení vyšší věkové kategorie může hráč 
dohrát rozehraný soutěžní ročník v nižší věkové kategorii.

6. V soutěžním utkání mohou v družstvu nastoupit 3 hráči, kteří jsou 
občany cizího státu. (SŘF čl. 51)

l Článek 10 - Podmínky účasti

1. Všichni hráči musí být řádně zaregistrováni a musí se prokázat platnými 
registračními průkazy.

2. Název FK v Rozpisu soutěží musí být totožný s názvem FK v registrač-
ním průkazu. V případě změny názvu FK musí být provedena i příslušná 
změna v registračním průkazu. Změna názvu FK je taková změna, při níž se 
nový název jakkoli, byť i nepatrně odlišuje od názvu dřívějšího. Název FK je 
možno měnit po skončení soutěžního ročníku, případně v jeho zimní přestáv-
ce, vždy nejpozději do 31. 7....... resp. 28. 2....... Ke změně názvu je nutno 
doložit doklad o registraci změny u Ministerstva vnitra ČR nebo z výpisu 
obchodního rejstříku. Případné změny názvu se uveřejňují v úředních 
zprávách ŘK FAČR M.

3. Každý hráč musí mít vlastnoručně podepsané prohlášení následujícího 
znění: “Prohlašuji na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, 
že jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěž fotbalových tréninků a utkání bez 
nabezpečí poškození svého zdraví.”

Za hráče mladšího 18 let podepíše takové prohlášení jeho zákonný 
zástupce.

Prohlášení musí být opatřeno datem a nesmí být starší než 1 rok. Kluby 
jsou povinny mít k dispozici prohlášení všech svých hráčů. (SŘF čl. 14). 

4. Zápis o utkání se vyplňuje na PC nebo psacím strojem (MSFL - MSD - 
MSDL) v dostatečném počtu výtisků, minimálně ve dvou vyhotoveních (z toho 
jedno vyhotovení pro delegáta svazu). Sestavy družstev mohou být vypsány 
hůlkovým písmem (jen u soutěží MSDD, SpSM a soutěží žen), přičemž 
všechna vyhotovení musí být čitelná. Jako první vyplňují zápis domácí (nejlépe 
obě družstva společně) a předají jej společně s registračními průkazy hráčů 
obou družstev nejpozději 30 minut před začátkem utkání rozhodčímu. 

5. Vedoucí družstev předloží rozhodčímu před utkáním registrační průkazy 
všech nominovaných hráčů (maximálně 18 - netýká se U 12 a U 13), kteří jsou 
uvedeni v zápise o utkání. Výměna hráčů v průběhu utkání bude kapitánem 
pouze oznámena hlavnímu rozhodčímu. Asistent rozhodčího provede pouze 
kontrolu výstroje (kopačky, chrániče, nevhodné předměty a jiné).

6. Družstvo je povinno nastoupit k utkání ve stanovenou hodinu. Rozhodčí 
zahájí hru, je-li na hrací ploše přítomno nejméně 7 hráčů každého družstva 
(včetně brankaře) ustrojených podle příslušných ustanovení pravidel fotbalu a 
byl-li mu odevzdán řádně vyplněný zápis o utkání s podpisy kapitánů družstev 
(v utkáních mládeže s podpisy kapitánů a vedoucích družstev) a registrační 
průkazy hráčů a náhradníků uvedených v zápisu o utkání.

7. Pokud družstvo nastoupilo k utkání s menším počtem hráčů než 11, má 
právo doplnit počet hráčů na 11 kdykoli v průběhu utkání, ale jen když je míč 
ze hry. Nastupující hráč musí (pokud jeho registrační průkaz nebyl předložen 
ke kontrole před utkáním) předložit rozhodčímu svůj registrační průkaz a 
kapitán soupeřova družstva má právo ihned provést kontrolu totožnosti. Zápis 
o utkání je třeba doplnit, případně opravit v poločase utkání nebo ihned po 
jeho skončení. Zápis o utkání doplní, případně opraví kapitán družstva nebo 
jeho zástupce (v utkání mládeže vedoucí družstva).

8. V každém utkání musí být jména náhradníků, nominovaných k utkání, 
rozhodčímu oznámena nejpozději před zahájením hry. Náhradníci, jejichž jména 
nebyla před utkáním oznámena rozhodčímu, nesmějí být nasazeni do hry.

9. Kapitáni družstev jsou povinni při podepisování zápisu před i po utkání 
být řádně ustrojeni podle Pravidel fotbalu.

10. Za start hráče, který nesplňuje ustanovení SŘF čl. 14 nebo čl. 69, 
odpovídá trenér a vedoucí družstva, za které hráč nastoupil.

11. Střídavý start se umožňuje talentovaným hráčům v soutěžích do 
úrovně mladšího dorostu klubu startujícím ve vyšší soutěži než mateřský klub. 
Hráč při povolení střídavého startu může startovat za svůj mateřský klub a 
jeden další klub ve vyšší soutěži. Další podrobnosti jsou uvedeny ve “Směrnici 
FAČR, upravující uplatnění a rozvoj mladých talentovaných hráčů fotbalu v 
kategoriích do 17 let věku - střídavý start”.

12. Vyloučený hráč v utkání musí ihned opustit hrací plochu a odejít do 
kabin. Odpovědnost nese v plném rozsahu kapitán, vedoucí družstva a trenér.

13. Kontrolu totožnosti hráčů a náhradníků družstev je možné na vyžádání 
kapitána provést po podpisu zápisu kapitánem před utkáním a nejpozději před 
zahájením druhého poločasu utkání. V utkáních mládeže žádá o kontrolu 
totožnosti vedoucí družstva spolu s kapitánem. 

Hráč, který odstoupil ze hry v průběhu I. poločasu nebo sehrál celý I. poločas, 
ale nenastoupil do II. poločasu, je povinen za účelem eventuálního provedení 
kontroly totožnosti setrvat v prostoru kabin svého družstva do zahájení II. 
poločasu utkání. Kontrolu totožnosti hráče, který se hry ještě nezúčastnil a 
nastupuje až ve II. poločasu, je možno na žádost kapitána družstva soupeře 
provést po skončení utkání, a to v době do podpisu zápisu o utkání oběma 
kapitány. Pokud hráč, který nastoupil ve II. poločase odstoupí ze hry před 
ukončením utkání (střídání, vyloučení, zranění apod.) je povinen setrvat 
z tohoto důvodu v prostoru kabin svého družstva do podpisu zápisu o utkání 
oběma kapitány. Do podpisu zápisu oběma kapitány jsou povinni rovněž 
setrvat v prostoru kabin všichni hráči, kteří byli v době ukončení utkání účastni 
hry. V době mezi ukončením utkání a podpisem zápisu oběma kapitány je 
možno provést v individuálních případech kontrolu totožnosti každého z hráčů 
i tehdy, když se jí hráč již jednou podrobil. Uskutečňuje-li se kontrola totožnosti 
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po ukončení utkání, použijí se ustanovení písm. b) - g) přiměřeně skutečnosti, 
že utkání již skončilo (SŘF čl. 35/2).

14. Domácí FK připraví ke hře nejméně tři míče. Dva náhradní budou 
připraveny u středových praporků (u hřišť s atletickou dráhou za brankami).

15. Po ošetření hráče na hrací ploše musí zraněný hráč hrací plochu 
opustit (jako doposud) a na hrací plochu se může vrátit nejdříve po uplynutí 3 
minut. Toto opatření platí v kategorii dospělých (MSFL a MSD) a za naplnění 
odpovídá asistent rozhodčího.

Rozhodujícím okamžikem pro opuštění hrací plochy je vstup lékaře 
(zdravotníka, maséra či jiné osoby) ke zjištění zdravotního stavu hráče či jeho 
ošetření.

Výjimky, kdy hráči nemusí po ošetření hrací plochu opustit:
- je zraněn a ošetřován brankář
- jsou současně ošetřováni brankář a hráč soupeře z pole
- jsou ošetřováni dva hráči téhož družstva

- jsou ošetřováni dva hráči téhož družstva a s nimi hráč družstva soupeře
- pokud je hráč ošetřován po přestupku, za který je provinivší se hráč 

soupeře vyloučen
Ve všech ostatních případech musí hráč hrací plochu opustit a smí se na ni 

vrátit se souhlasem R (AR) nejdříve po uplynutí 3 minut.
Doba 3 minut se měří od okamžiku navázání hry po odchodu ošetřované-

ho hráče z hrací plochy. 
16. Domácí FK je povinen zajistit a používat při střídání hráčů tabulky 

s dobře viditelnými čísly vysokými nejméně 25 cm, jejichž obsluhu zabezpečí 
člen pořadatelského sboru.

17. Družstvo hostí musí k utkání nastoupit v dresech odlišné barvy od 
družstva domácích tak, aby podle pokynů rozhodčího byla zajištěna dobrá 
rozlišitelnost hráčů obou družstev včetně brankářů. V každém utkání musí 
hostující oddíl respektovat tradiční barvy dresů domácího oddílu, tak jak je 
uvedeno v adresáři oddílů, který tvoří přílohu tohoto rozpisu soutěží a 
v soutěžích mládeže na „Hlášence utkání“.

19. Kapitán družstva musí být na levém rukávě označen zřetelnou, 
nejméně 5 cm širokou páskou z látky barvy výrazně odlišné od barvy jeho 
dresu. To platí i pro hráče (brankaře), který v průběhu hry převezme funkci 
kapitána družstva.

20. Součástí výstroje musí být u každého hráče i chrániče holení. Rozhodčí 
jsou povinni toto kontrolovat a zároveň zkontrolují plnění ustanovení o nošení 
spodních oteplovacích kalhot (termokalhot) podle Pravidel fotbalu.

21. Termokalhoty mohou kdykoliv použít hráči i jednotlivě za předpokladu, 
že tyto kalhoty mají stejnou barvu jako trenýrky a sahají nad kolena. Jsou-li 
trenýrky vícebarevné, musí mít oteplovací kalhoty tu barvu, která na trenýr-
kách převládá.

18. Dresy hráčů musí být na zadní straně opatřeny zřetelnými, nejméně 25 
cm vysokými číslicemi. Čísla hráčů základní sestavy mohou být použita 
jakákoliv (bez omezení 1 - 11). Čísla na dresech hráčů musí souhlasit s čísly 
uvedenými u jejich jmen v Zápise o utkání. Správnost očíslování hráčů 
potvrzuje kapitán družstva před utkáním svým podpisem na Zápisu o utkání.

22. Brankař může jako ochranu proti oslnění použít čepici, ale jen 
s měkkým látkovým štítkem.

23. Dospělý hráč, který nosí brýle, může v utkání hrát, avšak před 
zahájením hry podpisem v Zápise o utkání potvrdí prohlášení, že "hraje v 
brýlích na vlastní nebezpečí a že odpovídá i za možné zranění jiných hráčů".
U hráčů mladších 18-ti let, kteří nosí brýle, nesou odpovědnost rodiče hráče 
nebo jejich zákonní zástupci. Ti proto před soutěží (nebo případně i před 
utkáním) předají vedoucímu družstva písemné prohlášení, kterým svoji 
odpovědnost potvrdí. Před utkáním potom hráč, vedoucí a trenér družstva 
svými podpisy v Zápise o utkání stvrdí, že uvedené prohlášení mají k dispozici.

24. FK MSFL a MSD jsou povinny na svůj náklad pořídit z každého 
mistrovského utkání na domácím hřišti nezkrácený videozáznam na nosičích 
DVD včetně odchodů hráčů a rozhodčích z prostoru hrací plochy. Kontrolu 
natáčení videozáznamu provádějí delegáti svazu. Každý pořádající FK utkání 
MSFL A MSD je povinen odeslat videozáznam v první pracovní den po utkání 
na sekretariát ŘK FAČR M. FK je povinen umožnit pořídit videozáznam 
i soupeři.

25. FK jsou povinny podat ve stanoveném termínu přihlášku do soutěže 
svých družstev s písemným prohlášením, že klub je finančně a hospodářsky 
zajištěn a soutěž řádně dokončí.

26. FK postupující do MSDD z KP musí současně přihlásit svá družstva 
v kategoriích mladšího dorostu.

27. Pro účast v SR 2011/2012 musí mít FK zařazeny v pravidelných 
soutěžích: (SŘF čl.11)

MSFL -5 mládežnických družstev, počet nesmí klesnout pod 3, kompenzač-
ní poplatek za jedno nepřihlášené družstvo činí 50 000,- Kč

MSD -3 mládežnická družstva, počet nesmí klesnout pod 2, kompenzační 
poplatek za jedno nepřihlášené družstvo činí 40 000,- Kč

Pro účast v SR 2012/2013 musí mít FK zařazen v pravidelných soutěžích 
stejný počet mládežnických družstev, přičemž kompenzační poplatky zůstavají 
stejné.

28. Na základě "Směrnice pro udělení trenérských licencí", musí být u 
každého družstva, hrajících v soutěžích FAČR kvalifikovaný trenér v působ-
nosti kvalifikace pro určenou soutěž s platným trenérských průkazem FAČR.
Pro SR 2011/2012 byly stanoveny minimální požadavky na kvalifikaci trenérů 
(uvedeno v RS 2010/2011) takto:

soutěže dospělých (MSFL - MSD) -  licence “A”
SCM -  licence “A”
MSDD  -  licence “B”
SpSM -  licence “A”

Dle čl. 11 bod 2 platného SŘF stanovuje ŘK FAČR M pro SR 2011/2012 za 
neplnění výše uvedených povinností úhrady kompenzačního finančního 
poplatku ve výši:

soutěže dospělích (MSFL - MSD) -  6 000,- Kč
soutěže mládeže -  3 000,- Kč

Tento kompenzační poplatek jsou FK povinny uhradit do 15 dnů po 
oznámení ŘK FAČR M. V případě prodlení s jeho úhradou bude vymáháno 
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v disciplinárním řízení, případně za použití ustanovení čl. 11 bod 3 SŘF. 
Vyjímka může být poskytnuta trenérům, kteří jsou posluchači trenérských 
kurzů v rámci předepsané licence nebo jsou k tomuto studiu zapsání. 

V průběhu podzimní části soutěží bude provedena kontrola kvalifikace 
trenérů příslušných družstev. FK zašlou do zahájení příslušné soutěže ofocený 
platný trenérský průkaz na sekretariát ŘK FAČR M.

TMK ŘK FAČR M provede kontrolu platnosti trenérských průkazů.

Kontaktní pracoviště pro školení trenérů "A" UEFA licence:

FAČR 
Mgr. Antonín Plachý
Diskařská 100
P.O. BOX 11
160 17 Praha 6 - Strahov

Veškerá práva a povinnosti FK a družstev, spojená se zařazením hráčů na 
soupisky, jsou uvedena v SŘF čl. 15 -18.

1. Termíny předložení soupisek družstev pro podzimní část SR 2011/2012:

MSFL - MSD - U 19 MSDL - U 16 + U 17 do . 8. 2011

MSDD - SpSM do 9. 8. 2011

Pro jarní část SR 2011/2012 předloží FK soupisky družstev:

MSFL - MSD - U 19 MSDL - U 16 + U 17 do 13. 3. 2012

MSDD - SpSM do 20. 3. 2012

2. Soupisku vyplní FK čitelně hůlkovým písmem nebo strojem na přede-
psaném tiskopisu. Na soupisku uvede 11 hráčů, kteří patří do příslušné věkové 
kategorie.

3. Hráči uvedeni na soupisce mohou startovat v soutěžních utkáních za 
družstvo, na jehož soupisce jsou uvedeni. Za družstvo startující v nižší soutěži 
mohou nastoupit v jednom soutěžním utkání vždy nejvýše dva hráči ze 
soupisek družstev startujících ve vyšší soutěži.

4. Soupisky předkládají jen  FK, které mají v soutěžích více než jedno 
družstvo ve stejné věkové kategorii, nejméně ve dvou vyhotoveních vyplněné 
na předepsaných formulářích.

5. Potvrzením soupisky nepřejímá STK ŘK FAČR M odpovědnost za 
nedostatky (porušení SŘF a tohoto rozpisu) zaviněné FK.

6. Hráč uvedený na soupisce musí nastoupit nejméně ve třech 
utkáních v rozsahu délky jednoho poločasu za družstvo, na jehož 
soupisce je uveden. Jeho případnou nečinnost zdůvodní FK písemně do tří 
dnů od posledního mistrovského utkání v dané části soutěže, byl-li důvodem 
nečinnosti zdravotní stav hráče, předloží FK lékařskou zprávu. Nepředloží-li 
FK řádné zdůvodnění nebo nezdůvodní-li nečinnost hráče vážnou 
překážkou, kterou nemohl znát při potvrzování soupisky, bude potres-
tán pořádkovou pokutou za každého nečinného hráče (v souladu 
s čl. 57 SŘF).

l Článek 11 - Soupisky
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7. V případě, že hráč uvedený na soupisce z FK odejde (přestup nebo 
hostování - odchod do zahraničí - zrušení registrace), je třeba do 7 dnů 
soupisku doplnit o dalšího hráče (zaslat kopii soupisky k záznamu STK ŘK 
FAČR M).

l Článek 12 - Doba hry

- utkání mužů a U 19 MSDL se hrají 2 x 45 minut

- utkání U 16 A U 17 se hrají 2 x 40 minut

- utkání MSDD starší se hrají 2 x 45 minut

- utkání MSDD mladší se hrají 2 x 40 minut

- utkání SpSM U 15 se hrají 2 x 35 minut

- utkání SpSM U 14 se hrají 2 x 35 minut

- utkání SpSM U 13 se hrají 2 x 30 minut

- utkání SpSM U 12 se hrají 2 x 30 minut

- utkání žen se hrají 2 x 45 minut

- utkání “Ondrášovka Cup” dospělých 2 x 45 minut

Přestávka mezi oběma poločasy ve všech kategoriích trvá 15 minut, 
včetně odchodu z hrací plochy a návratu družstev na hrací plochu. Za její do-
držování odpovídá rozhodčí utkání (SŘF, čl. 42/10). Utkání mládeže 15-ti 
minutová doba poločasové přestávky musí být dodržena. (Pravidla fotbalu - 
Pravidlo VII).

l Článek 13 - Střídání hráčů

Počet střídajících hráčů upravuje SŘF čl. 50.

V utkání “Ondrášovka Cup”, MSFL, MSD je možno v průběhu soutěžního 
utkání vystřídat 3 hráče.

V utkáních MSDL U 19, MSDD staršího a mladšího dorostu je možno 
v průběhu soutěžního utkání vystřídat 4 hráče.

V utkáních SpSM U 12, U 13, U 14 a U 15 je povoleno tzv. „opakované 
střídání“, kdy hráč, který byl vystřídán se smí v témže utkání znovu vrátit na 
hrací plochu a zúčastnit se další hry při uplatnění následujících podmínek:

- střídání se týká všech hráčů uvedených v zápise o utkání – maximálně 18

- střídání hráčů musí být předem oznámeno R, lze ji provádět pouze 
v přerušené hře a provádí se co nejrychleji, aby nedocházelo ke ztrátám 
času

- hráč opouštějící a vstupující na hrací plochu tak učiní v prostoru své 
technické zóny

- není omezen celkový počet střídání, ani počet střídání jednoho hráče, 
vystřídaný hráč se může vrátit do hry kdykoliv uvedeným způsobem

- za správné provedení střídání hráčů odpovídá VD a trenér. V případě, že 
rozhodčí zjistí vyšší počet hráčů na hrací ploše, hru přeruší a hráče, který 
přišel jako poslední, napomene ŽK a vykáže ho z hrací plochy. Hru naváže 
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NVK v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry

- rozhodčí nemá povinnost taxativně nastavit 30 s za každé provedené 
střídání, dobu hry nastaví individuálně na základě posouzení výše promar-
něného času

- do zápisu o utkání se zaznamenává pouze první nastoupení náhradníka na 
hrací plochu

- opakované střídání nelze použít v kategorii starších žáků v posledních 
10-ti minutách, kdy lze v případě zranění hráče střídat klasickým způsobem.

V utkáních MSDŽ je možno v průběhu soutěžního utkání vystřídat 4 
hráčky. Ve všech uvedených případech je počet hráčů stanoven bez ohledu 
na to, zda se jedná o brankáře nebo hráče v poli.

V každém jiném utkání smí být do hry nasazen počet náhradníků, na 
kterém se družstva dohodla. Před utkáním o dohodě informují rozhodčího.

V případě, že se družstva na počtu náhradníků nedohodnou, nebo v pří-
padě, že výsledek vzájemné dohody nesdělí před utkáním rozhodčímu, smí 
každé družstvo nasadit do hry nejvýše šest náhradníků (PF 1.7.2011).

l Článek 14 - Systém soutěží

1. Mistrovské soutěže dospělých (MSFL a MSD) se hrají systémem každý 
s každým dvoukolově podle rozlosování.

2. MSDL U19 se hraje dvoukolově dle rozlosování.

3. SCM U16 a U17 se hraje souběžně starší a mladší každý s každým 
dvoukolově podle rozlosování. V soutěži SCM U 16 se sestupy a postupy řídí 
podle výsledků a konečného umístění SCM U 17.

4. MSDD se hraje souběžně starší a mladší, každý s každým dvoukolově 
podle rozlosování, ve dvou skupinách ("D"-"E"). V soutěži mladších dorosten-
ců se sestupy a postupy řídí podle výsledků a konečného umístění starších 
dorostenců.

5. SpSM U 12, U 13, U 14 a U 15 se hraje souběžně, každý s každým 
dvoukolově podle rozlosování. V soutěži SpSM U 12, U 13 a U 14 se sestupy 
řídí podle výsledků a konečného umístění kategorie U 15. Vítěz sehraje 
závěrečný zápas o přeborníka ŘK FAČR M pro SR 2011/2012.

6. “Ondrášovka Cup” dospělých se hraje podle systému, který je uveden 
v příslušné kapitole tohoto rozpisu.

7. Pohár žákovské ligy "Premier Cup" - starších žáků se hraje podle 
systému, který je uveden v příslušné kapitole tohoto rozpisu.

l Článek 15 - Hodnocení výsledků v soutěžích

V souladu s čl. 62 SŘF dostává družstvo za vítězství 3 body, v případě 
nerozhodného výsledku obdrží každé družstvo po 1 bodu. V ostatním platí 
SŘF čl. 63 - 65.

V průběhu soutěže se pořadí družstev v případě, že mají stejný počet bodů 
stanoví podle lepšího brankového rozdílu a když je stejný, zaujme vyšší pořadí 
to družstvo, které v dosud odehrané soutěži vstřelilo větší počet branek.
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l Článek 16 - Postupy a sestupy

Postupy a sestupy z jednotlivých soutěží se řídí podle ustanovení SŘ čl. 7 - 10 a 
počty postupujících a sestupujících družstev vycházejí z dále uvedeného klíče:

A. SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH

1. MSFL - 16 účastníků:

Počet družstev - SR 2011/2012 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Sestup z II. ligy 0 0 0 +1 +1 +1 +2 +2 +2

Postup do II. ligy -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Nepřihlášení "B" družstev -4 -3 -2 -4 -3 -2 -4 -3 -2

Postup z MSD +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2

Postup z MSD MP +4 +3 +2 +3 +2 +1 +2 +1 0

Sestup do MSD -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Počet družstev - SR 2012/2013 16 16 16 16 16 16 16 16 16

2. MSD - 32 účastníků:

Počet družstev - SR 2011/2012 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Sestup z MSFL +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

Postup do MSFL -6 -5 -4 -5 -4 -3 -4 -3 -2

Nepřihlášení "B" družstev -2 -1 0 -2 -1 0 -2 -1 0

Postup z KFS +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5

Postup z KFS MP +4 +2 0 +3 +1 0 +2 +1 0

Sestup do KFS -2 -2 -2 -2 -2 -3 -2 -3 -4

Počet družstev - SR 2012/2013 32 32 32 32 32 32 32 32 32

B. SOUTĚŽE DOROSTU

1. U 19 MSDL  - 16 účastníků 

Vítěz postupuje do baráže s vítězi dvou skupin ČDL a posledními třemi družstvy 
celostátní soutěže U 19 ze které tři nejlepší družstva doplní celostátní soutěž na 
počet 18.

Poslední družstvo U 19 MSDL sestupuje do MSDD (v případě sestupu družstva 
U 18 nebude toto družstvo do MSDD zařazeno).
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2.U 16 + U 17 - 16 účastníků

Uzavřená soutěž ve spojitosti s U 19.

3. MSDD staršího a mladšího dorostu - skupina D, E 

2 skupiny po 14 účastnících

Vítěz kvalifikace vítězů obou skupin MSDD postoupí do U 19 MSDL s družstvem 
U 19.

Nezbytný počet posledních družstev MSDD sestupuje do KP, vítězové KP 
postupují do MSDD.

C. SOUTĚŽE ŽÁKŮ

1. SpSM U 15, U 14, U 13, U 12 – 32 účastníků 

Tři nejhorší družstva obou skupin soutěže SpSM (směrodatné umístění U 15) 
se účastní baráže s vítězi KP a tři nejlepší družstva baráže doplní soutěž 
SpSM na stanovený počet účastníků.

Struktura soutěže pro SR 2012-2013

- první čtyři kluby ze skupiny jih a sever vytvoří TOP skupinu soutěže SpSM 
na Moravě

- zbylé kluby budou rozděleny do skupiny jih a sever po 12 účastnících.

D. KRITÉRIA PRO URČENÍ POŘADÍ VE SKUPINÁCH A MEZI 

DRUŽSTVY Z RŮZNÝCH SKUPIN STEJNÉ SOUTĚŽE

1. Družstvo, které se po skončení soutěže umístí na posledním místě, ze 
soutěže zpravidla sestupuje. Řídící orgán může rozhodnout v konkrétním 
případě i jinak, pokud je to v zájmu dodržení regulérnosti soutěže.

2. Odhlásí-li se přihlášené družstvo ze soutěže po jejím rozlosování, avšak 
ještě před jejím zahájením nebo vystoupí-li ze soutěže před ukončením její 
podzimní části a nebo bude-li v této době ze soutěže vyloučeno na základě čl. 
64 odst. 1 SŘF, nemůže být v témže soutěžním ročníku zařazeno do jiné třídy 
soutěže a pro příští soutěžní ročník bude zařazeno do nejnižší třídy svého 
okresu (SŘF čl. 5, bod 4).

3. Vystoupí-li družstvo ze soutěže před zahájením její jarní poloviny nebo 
v průběhu jarní poloviny soutěže a nebo bude-li v té době ze soutěže 
vyloučeno na základě čl. 64 odst. 1 SŘF, bude považováno za družstvo 
sestupující a v následujícím soutěžním ročníku má právo startovat v nejbližší 
nižší třídě soutěže (SŘF čl. 5, bod 5).

4. Pro určení pořadí pro stanovení postupu nebo sestupu ve skupině 
stejné soutěžní třídy platí:

a) umístění družstva

b) větší počet získaných bodů

c) v případě shodného zisku bodů - větší počet bodů ze vzájemných utkání

d) v případě shodného zisku bodů ze vzájemných utkání:

- lepší brankový rozdíl ze vzájemných utkání

- větší počet branek vstřelený ve vzájemných utkáních

- lepší brankový rozdíl ze všech utkání v soutěži

- větší počet branek vstřelených v celé soutěži

e) není-li možno rozhodnout pomocí žádného z výše uvedeného kritéria, 
rozhodne se v dvoukolové kvalifikaci.

5. Pro určení pořadí mezi družstvy, které v různých skupinách stejné 
soutěže obsazují potenciálně sestupová a postupová místa:

a) umístění družstva (porovnávací systém)

b) větší počet získaných bodů (popř. bodový koeficient na utkání)

c) lepší brankový rozdíl ze všech utkání ve skupině

d) větší počet vstřelených branek ve skupině (popř. brankový koeficient na 
utkání).

e) není-li možno rozhodnout pomocí žádného z výše uvedeného kritéria, 
rozhodne se v dvoukolové kvalifikaci.

Systém dvoukolové kvalifikace: 

Určení místa prvního utkání provede STK ŘK FAČR M.

Po ukončení kvalifikace rozhoduje:

a) větší počet získaných bodů z těchto utkání

b) v případě stejného počtu bodů - lepší brankový rozdíl z obou utkání

c) v případě shodného počtu bodů a skóre z obou utkání se druhé utkání po 
uplynutí normální hrací doby 2 x 45 minut prodlužuje o 2 x 15 minut 
s pětiminutovou přestávkou. Nerozhodne-li se ani v prodloužení, provádějí 
se kopy na branku ze značky pokutového kopu dle přílohy A Pravidel 
fotbalu.

d) v utkáních mládeže a žen se utkání neprodlužuje a provádí se ihned kopy 
na branku ze značky pokutového kopu dle přílohy A Pravidel fotbalu.

E. DOPLŇOVÁNÍ MÍST V SOUTĚŽÍCH

1. Doplňování míst v soutěžích, uvolněných z jakýchkoli důvodů, se usku-
tečňuje zvýšením počtu postupujících družstev z nižší třídy soutěže s výjimkou 
MSFL a MSD, kde při doplňování MSFL po nepřihlášených družstvech "B" se 
upravují sestupy z MSFL a MSD (viz tabulka). Jestliže má nižší třída více 
skupin, doplňují se uvolněná místa následovně:

a) do II. ligy další nejlépe se umístivší družstvo z té regionální soutěže (ČFL, 
MSFL), do jejíhož okruhu působnosti patří družstvo, jehož místo se uvolnilo.

b) do MSFL další nejlépe se umístivší družstvo z divizí ("D" a "E") na základě 
postupových a sestupových kriterií uvedených v Rozpisu soutěže.
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c) do divizí ("D" a "E") další nejlépe se umístivší družstvo z toho krajského pře-
boru, do něhož územně patří družstvo, jehož místo se v divizi uvolnilo.

d) pokud klub požádá o přeřazení svého družstva do jiné třídy soutěže než je 
soutěž nejblíže nižší a bude-li třeba z tohoto důvodu obsadit místo v divizi, 
postupuje se odchylně od ustanovení čl. 5 odstavce 8, písm. d) SŘF. Do 
divize v takovém případě postoupí družstvo, které se umístilo druhé v kraj-
ském přeboru příslušného KFS, do něhož spadá podle své územní 
příslušnosti FK, který o přeřazení svého družstva požádal (SŘF, čl.5, bod 
7b).

e) v soutěžích dorostu a žáků se postupuje dle licenčního řízení k přidělení 
SCM a SpSM.

2. Pro družstva, která postupují do vyšší soutěže mimo pořadí (bod l) 
stanovuje ŘK FAČR M jednorázový poplatek (viz RS článek 41/4). Tento 
poplatek nebude uplatněn v případě doplňování za nepřihlášená družstva „B“. 
Pokud klub, jehož družstvo má mimo pořadí postoupit, odmítne takový 
poplatek uhradit nabídne ŘK FAČR M postup dalšímu FK (fotbalovým klubům) 
podle umístění družstev v soutěži.

l Článek 17 - Tituly a ceny

Všechna vítězná družstva jednotlivých věkových kategorií obdrží pohár 
a diplom.

l Článek 18 - Rozhodčí

1. Rozhodčí a asistenty rozhodčího deleguje komise rozhodčích 
ŘK FAČR M a uveřejňuje to v úředních zprávách ŘK FAČR M (na internetové 
stránce www.fotbal.cz (ŘK FAČR M). Případné změny jsou rozhodčím a 
delegátům svazu oznamovány písemně nebo telefonicky s tím, že vždy platí 
poslední delegace.

2. Nejsou-li delegováni, delegují asistenty rozhodčích na utkání celostátní 
soutěže U 19, U 19 MSDL, U 16 + U 17, MSDD starší a mladší, soutěží SpSM,  
obsazovací úseky komisí rozhodčích příslušných KFS a to přednostně 
z nominační listiny rozhodčích ŘK FAČR M a TOP skupiny KP.

3. FK mohou pro každou část soutěže vetovat až tři rozhodčí z listiny 
příslušné mistrovské soutěže. Žádosti je nutno předložit v těchto termínech:

pro podzimní část soutěže ...................... do 20. 7. 2011

pro jarní část soutěže ............................. do 10. 2. 2012

Na vetace zaslané po těchto termínech nebude brán zřetel. Kromě vetace 
mají FK možnost požádat o změnu rozhodčího v případě, že je v dané části 
soutěžního ročníku řídil. Žádost o změnu je nutno předložit sekretariátu ŘK 
FAČR M nejpozději 7 dnů po uveřejnění delegace a doložit dokladem o za-
placení manipulačního poplatku ve výši 300,- Kč.

4. Je nařízeno při fotbalových utkáních používat tiskopisy “Zápis o utkání” 
jen s předtištěným prohlášením, kterým se zavazuje chránit osobní údaje 
uvedené v zápisu o utkání podle zákona a řádů a předpisů FAČR. Nedodržení 
této povinnosti bude stíháno jako přestupek podle SŘF. Zápis o utkání musí 
být vyplněn stanoveným způsobem, údaje o:

- námitkách kapitánů družstev

- napomínání a vyloučení hráčů

- zranění hráčů

se vyplňují hůlkovým písmem.

Do zápisu o utkání uvedou rozhodčí a delegáti svazu číslo svého průkazu 
(R - DS). 

Rozhodčí je povinen provést kontrolu registračních průkazů hráčů uvedených 
v zápise utkání. Rozhodčí si může vyžádat ke kontrole příslušné soupisky 
družstev.

5. Rozhodčí jsou povinni čitelně zaznamenat do zápisu o utkání všechny 
stanovené náležitosti včetně střelců branek. Rozhodčí musí mít vždy s sebou 
tiskopis zápisu o utkání.

6. Rozhodčí je povinen odeslat řádně vyplněný zápis po utkání doporuče-
nou poštou na ŘK FAČR M následující pracovní den po dni konání utkání. 

7. Rozhodčí jsou povinni ponechat si registrační průkazy v průběhu utkání 
pod vlastní kontrolou a po skončení utkání je odevzdat kapitánům obou 
družstev (v utkáních mládeže kapitánům a vedoucím) proti podpisu o převzetí.

8. Jestliže je zápis o utkání podkladem pro disciplinární řízení, je rozhodčí 
povinen odeslat jej neprodleně (inzultace, vyloučení, výtržnosti funkcionářů, 
diváků apod.) v souladu s čl. 42, odst. 13 SŘF.

9. Rozhodčí mají povinnost uvádět do zápisu o utkání “Cestovné účtováno: 
místo započetí cesty, místa sběru kolegů, cíl cesty, případné objížďky”.

l Článek 19 - Hodnocení výkonu rozhodčího

FK mají možnost vyjádřit se písemně k výkonu rozhodčího přímo ke KR ŘK 
FAČR M ve smyslu SŘF, čl. 74 a 75.

Pokud si klub stěžuje na kvalitu řízení utkání, zašle Komisi rozhodčích ŘK 
FAČR M do 48 hodin po skončení zápasu protest podepsaný nejméně dvěma 
funkcionáři klubu a doklad o zaplacení peněžitého vkladu ve výši 
(u soutěže mládeže 500,- Kč) složenkou ŘK FAČR M. Po projednání v KR ŘK 
FAČR M obdrží klub zprávu o výsledcích šetření. Pokud je protest uznán za 
oprávněný, peněžitý vklad bude klubu vrácen.

l Článek 20 - Delegáti svazu a dohlížející orgány

1. Delegáty svazu deleguje na utkání KR ŘK FAČR M. Jejich delegace 
bude uváděna v úředních zprávách ŘK FAČR M a na internetové stránce 

1000,- Kč 
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l Článek 23 - Řízení soutěže

l Článek 24 - Systém soutěže

1. Hraje se vylučovacím způsobem jednokolově. (osmifinále, čtvrtfinále a 
semifinále dvoukolově, systémem doma - venku).

2. O vítězi rozhoduje jednokolové finále.

3. Všechna utkání poháru se hrají podle Pravidel fotbalu, SŘ fotbalu a 
ostatních platných předpisů FAČR, nejsou-li se zřetelem na zvláštnosti 
pohárové soutěže tímto rozpisem upraveny jinak.

4. Skončí-li utkání v normální hrací době 2 x 45 minut nerozhodným 
výsledkem, určí vítěze kopy ze značky pokutového kopu podle Pravidel fotbalu 
- příloha A.

5. V osmifinále, čtvrtfinále a semifinále rozhodují o postupujícím kritéria 
v tomto pořadí:

a) větší počet bodů

b) lepší brankový rozdíl z obou utkání

c) větší počet branek vstřelený na hřišti soupeře

d) kopy ze značky pokutového kopu prováděné podle přílohy A Pravidel 
fotbalu.

l Článek 25 - Účast 

"Ondrášova Cupu" se zúčastní:

1. Povinně kluby I. Gambrinus ligy a II. ligy

2. Na základě přihlášky:

a) účastníci soutěžního ročníku 2011/2012 mistrovských soutěží dospělých 
(s výjimkou B mužstev) řízených Řídící komisí FAČR pro Čechy a Řídící 
komisí FAČR pro Moravu (dále jen ŘK FAČR M).

b) vítězové Krajských kol poháru (s výjimkou B družstev).

3. Krajské fotbalové svazy nahlásí vítěze krajských kol poháru nejpozději 
do na příslušné sekretariáty řídících komisí FAČR (ŘK 
FAČR M).

l Článek 26 - Zařazování účastníků

1. Do "Ondrášovka Cupu" budou zařazena družstva I. Gambrinus ligy a 
II. ligy a všechna ostatní přihlášená družstva.

Ondrášovka Cup doplňuje mistrovské soutěže dospělých a je kvalifikační 
soutěží pro účast v Evropské lize.

 12. 6. 2012 

II. ONDRÁŠOVKA CUP, SAZKA TIP SUPERPOHÁRwww.fotbal.cz. Případné změny jsou delegátům oznamovány písemně nebo 
telefonicky s tím, že vždy platí poslední delegace.

2. Delegáti svazu se při své činosti řídí Soutěžním řádem fotbalu, Pravidly 
fotbalu, Rozpisem soutěží a metodickými materiály.

3. Zpráva delegáta svazu musí být odeslána následující pracovní den po 
dni konání utkání. Jestliže je zpráva delegáta svazu podkladem pro disciplinár-
ní řízení, je DS povinen odeslat ji neprodleně.

4. Jako součást disciplinárního opatření může ŘK FAČR M vyslat na utkání 
dohlížecí orgán na náklady FK.

l Článek 21 - Námitky, protesty a odvolání

V případě podání námitek, protestu a odvolání postupují FK podle SŘF 
čl. 74 - 78. Odvolání se podle Stanov FAČR zasílá ORK FAČR.

l Článek 22 - Reprezentace

Fotbalové kluby jsou povinny uvolňovat hráče pro reprezentační účely v sou-
ladu s čl. 55 Stanov FIFA a SŘF čl. 12/5 a podle Směrnice VV FAČR 
k zabezpečení státní reprezentace.

Z důvodů plnění reprezentačních povinností ve výběrech České republiky 
povolí STK ŘK FAČR M předehrání mistrovského utkání, jsou-li povoláni dva 
nebo více hráčů ze základního kádru družstva, které žádá změnu.



2. Losování předkola a 1. kola provede komise "Ondrášovka Cup" na 
principu územní příslušnosti. Losování 2. kola provede rovněž komise 
Ondrášovka Cup a toto je určující až do finále.

3. Do předkola jsou zařazeni vítězové krajských pohárů a divizní družstva 
podle přihlášek.

4. Do 1. kola jsou zařazena všechna ostatní družstva (s výjimkou družstev 
Gambrinus ligy), přičemž družstva II. ligy jsou nasazena.

5. Družstva Gambrinus ligy jsou zařazena přímo do 2. kola a 8 z nich je 
nasazeno podle umístění v Ondrášovka Cup za poslední 3 ročníky.

l Článek 27 - Termíny utkání

Komise Ondrášovka Cup projedná pouze písemnou žádost doloženou 
stvrzenkou o zaplacení manipulačního poplatku 500 Kč, která musí obsahovat 
důvod žádosti o změnu termínu a písemné stanovisko soupeře.

Nebude-li mít žádost o změnu termínu veškeré náležitosti (zejména manipu-
lační poplatek), nebude projednána. 

l Článek 28 - Pořadatel a místo utkání

A. Pořadatelem utkání je:

1. V předkole a 1. kole je FK určený na základě losování.

2. Ve 2. a 3. kole je pořadatelem utkání:

a) vždy účastník nižší soutěže (pro určení úrovně soutěže je rozhodující 
SR 2011/2012).

Ondrášovka Cup

3. V osmifinále, čtvrtfinále a semifinále je pořadatelem prvního utkání vždy 
klub, který se v losovacím pavouku nachází výše.

B. Místo utkání - viz SŘF čl. 26 - 29. Hřiště s umělým trávníkem třetí generace 
nelze pro utkání Ondrášovka Cup využít v případě, že účastnikem utkání je 
klub Gambrinus ligy nebo II. ligy, ledaže dojde mezi kluby k dohodě.

C. Finále Ondrášovka Cup bude sehráno na stadionu, který bude vybrán 
Řídícím orgánem podle zastoupení mužstev.

l Článek 29 - Hlášení výsledků utkání, rozhodčí a delegáti utkání

Rozhodčí i delegáti FAČR obdrží pokyny podle kterých zasílají zápisy o utkání 
a zprávy do 24 hodin:

a) Předkolo - korespondence se zasílá na územně řídící komise (ŘK FAČR Č, 
ŘK FAČR M).

b) Od 1. kola - na sekretariát Oddělení profesionálního fotbalu. 

Korespondence se zasílá na: 

FAČR Praha, PO BOX 11, Diskařská 100, 160 17 Praha 6 - Strahov

b) v případě shody úrovně soutěže obou klubů je pořadatelem klub, který bude 
jako pořadatel vylosován Komisí . Kluby se mohou losování 
zúčastnit.

32 33

l Článek 30 - Finanční náležitosti

1. Družstva startují v "Ondrášovka Cup" na vlastní náklady. Od 4. kola 
obdrží hostující FK od pořádajícího FK náhradu jízdného (1 km/autobus/paušál 
12,- Kč) a 40% z celkového příjmu po odečtení nákladů za cestovné.

2. Odměny rozhodčích a delegátů podle schválených norem VV FAČR 
(viz Soubor předpisů FAČR).

Sazebník odměn rozhodčích a delegátů v "Ondrášovce cupu":

Utkání R AR DS

Předkolo 600,- 350,- -

1. - 4. kolo 1.000,- 500,- 500,-

Čtvrtfinále a semifinále 5 000,- 2 500,- 1 000,-

Finále 17 000,- 10 000,- 3 000,-

l Článek 31 - Titul a ceny

1. Vítěz "Ondrášovka Cupu":

a) stává se držitelem putovního poháru

b) stává se účastníkem Evropské ligy (pokud se nekvalifikuje do Ligy mistrů)

c) hráči obdrží medaile

2. Poražený finalista

a) hráči obdrží medaile

b) stává se účastníkem Evropské ligy, pokud se vítěz kvalifikoval do Ligy 
mistrů a pokud sám není účastníkem Ligy mistrů.

Sazka Tip SUPERPOHÁR

1. Řízení soutěže - viz. Ondrášovka Cup.

2. Účast - vítěz Gambrinus ligy, vítěz Ondrášovka Cup.

3. Místo utkání - stadion vítěze GL.

4. Sportovně technická ustanovení se řídí přiměřeně ustanoveními platnými 
pro finálové utkání Ondrášovka Cup.

5. Termín - zpravidla před zahájením nového soutěžního ročníku GL.

6. Finanční náležitosti - družstva startují na vlastní náklady - vítěz i poražený 
obdrží finanční prémii podle rozhodnutí VV FAČR.

7. Ceny - vítěz obdrží putovní pohár.

8. Odměny rozhodčích a delegátů se stanovují obdobně jako při finále 
Ondrášovka Cup.



lČlánek 32 a - Metodika pořizování videozáznamu zápasů MSFL 
a MSDD, příp. dalších zápasů soutěží řízených ŘK FAČR pro Moravu

1. videozáznam pořizuje instruovaný videotechnik se zkušeností 
z pořizování videozáznamu ze sportovních utkání!

2. kamera musí být umístěna na pomyslné prodloužené středové čáře 
mimo hrací plochu na vyvýšeném místě a na stativu!

3. ve výhledu kamery nesmí být překážky (sloupy, stromy, sítě, diváci 
apod.)!

4. kamera musí zabírat celou hrací plochu!

5. záznam musí obsahovat nástupy na hrací plochu a odchody z hrací 
plochy (před utkáním, v poločase, po utkání)!

6. videotechnik snímá hru v souvislostech (ne příliš z dálky a ne příliš 
detailně. Snímá tak, aby bylo možno posoudit např. ofsajd a ofsajdovou pozici!

7. pokud to umožňují situace, je dobré když je na záznamu vidět rozhodčí!

8. záznam musí být pořízen na nosiči DVD, opatřen minutáží a nesmí být 
přerušovaný!

9. videotechnik snímá dění včetně zvukového záznamu!

10. doporučená délka videokazety 120 min.!

l Článek 32 b - Předzápasová porada (dále jen porada) 

1. Porada se koná nejpozději 45 minut před zahájením utkání MSFL a 
MSD. Na poradě musí být přítomni delegát svazu, delegovaní rozhodčí, hlavní 
pořadatel a vedoucí obou družstev.

2. Poradu zahájí delegát svazu, který projedná tyto záležitosti:

a) seznámení s výsledkem kontroly hrací plochy, laviček pro příslušníky 
družstev a technických zón

b) barevné rozlišení dresů družstev včetně brankaře

c) určení místa pro rozcvičování náhradníků

d) zajištění tabule na střídání, nosítek

e) zajištění kontaktu rozhodčích a delegáta svazu s hlavním pořadatelem

f) zajištění videozáznamu v souladu s čl. 32/a RS

III. JINÁ OPATŘENÍ K ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ ŘK FAČR M
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l Článek 32 c - Pozdrav před a po utkání

Pozdrav před utkáním

1. Rozhodčí přivede hráče na hrací plochu, kde se cca v 1/3 hloubi hrací 
plochy společně s asistenty postaví čelem ke hlavní tribuně; hráči obou 
družstev zaujmou postavení po jejich boku rovnoběžně s pomezní čárou tak, 
že kapitáni družstev stojí vedle rozhodčích.

2. Na znamení rozhodčího pozdraví hráči obou družstev diváky.

3. Po pozdravu diváků kapitán domácího družstva, a po něm všichni jeho 
spoluhráči, pozdraví postupně rozhodčího, jeho asistenty a hráče soupeře. 
Individuálně se pozdrav provede tak, že každý hráč družstva domácích podá 
postupně ruku rozhodčímu, asistentům a následně všem hráčům soupeřova 
družstva.

4. Následuje pozdrav hráčů hostujícího družstva: kapitán družstva a po 
něm všichni jeho spoluhráči pozdraví podáním ruky rozhodčího a jeho 
asistenty.

5. Rozhodčí společně s kapitány obou družstev provede losování 
k zahájení hry.

Pozdrav po utkání

1. Po závěrečném hvizdu se rozhodčí odebere do středového kruhu, kde 
se setká se svými asistenty.

2. Na tento "signál" se hráči obou družstev shromáždí ve středu hrací 
plochy.

3. Kapitán družstva odpovídá za to, že přijdou všichni hráči a postaví se za 
ním.

4. Pozdrav po utkání je v podstatě totožný s pozdravem před zahájením 
hry. Proceduru pozdravu zahájí kapitán domácího družstva, který podá 
postupně ruku rozhodčímu a jeho asistentům, a potom i všem hráčům 
družstva soupeře; podobně tak učiní i všichni jeho spoluhráči. Následně 
stejným způsobem pozdraví všechny rozhodčí i všichni hráči hostujícího 
družstva.

5. Po dokončení vzájemného "podání rukou" mohou hráči pokynout nebo 
zamávat svým příznivcům a potom všichni společně tzn. všichni hráči a 
rozhodčí opustí hrací plochu.

6. Celá procedura "pozdrav po utkání" má v průměru trvat cca 2 minuty.

l Článek 33 - Upřesnění některých povinností FK

1. Upozorňujeme FK na povinnost uvedení svého čísla FK při veškerém 
písemném styku v rámci FAČR.



2. FK zabezpečí pro delegáta svazu dvě vymezená místa na tribuně k se-
zení s dobrým výhledem a rychlým přístupem na hrací plochu.

3. FK musí v rozhlasových relacích, případně i v tištěných bulletinech 
uvádět jména rozhodčích a delegáta svazu.

4. FK je povinen zajistit rozhlas a ukazatel skóre a času

- pořadatelský klub je povinen v průběhu II. poločasu oznámit rozhlasem 
počet přihlížejících diváků.

- ukazatel doby hry (hodiny) musí být po uplynutí 45 minut, respektive 90 
minut, zastaven. Stejně platí i pro soutěže dorostu, žáků a žen.

5. Pořadatelský klub je povinen nejpozději do 30 minut hlásit po každém 
soutěžním utkání výsledky a následující údaje

- správný konečný výsledek utkání včetně poločasu
- střelce branek (podle zápisu o utkání)

v utkání MSFL a obou MSD navíc

- jména hráčů a náhradníků, kteří obdrželi žlutou, nebo červenou kartu
- počet diváků
- sestavy obou týmů včetně střídání

telefonem nebo e-mailem redakci

RegionSport Brno
tel. záznamník a fax: 541 242 058, 541 242 158-9 
e-mail: regionsport@seznam.cz, regionsport@hotmail.com

Při nedodržení tohoto ustanovení bude STK vůči klubům vyvozovat důsledky.

6. FK zařazené do mistrovských soutěží ŘK FAČR M jsou povinny ve 
všech kategoriích hlásit pořádání krátkodobé soutěže a přátelského utkání 
s mezinárodní účastí STK ŘK FAČR M a obsazovacímu úseku KR ŘK FAČR 
M, která provede delegaci rozhodčích.

Nehlášení krátkodobé soutěže nebo utkání s mezinárodní účastí má za násle-
dek disciplinární opatření proti FK. Ostatní utkání se hlásí v souladu s ustano-
vením čl. 82 SŘF.

7. Součástí hodnocení soutěží jsou aktivy STK ŘK FAČR M, kterých se FK 
povinně účastní na vlastní náklady.
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IV. TERMÍNOVÁ LISTINA

l Článek 34 - Podzim SR 2011 - 2012

Datum Čas Ondrášovka MSFL SCM- SCM- MSDD SpSM SpSM MSLŽ
Cup U 19 U 16, D E JIH SEVER MSDŽ- A

MSDL U 17 B, C

23.07. předkolo

30.07. 1.kolo

07.08. 16.30 1 1 - - - - - - - -

10.08. 2.kolo

14.08. 16.30 2 2 2 2 2 2 2 2 - -

17.08. - - 1 - - - 1 1 - -

21.08. 16.30 3 3 3 3 3 3 3 3 - 1

24.08. - - - 1 - - - - - -

28.08. 16.30 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2

31.08. 3.kolo

04.09. 16.30 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3

07.09. 17.00 - 15 15 - - - - - - -

11.09. 16.00 6 6 6 6 6 6 6 6 3 4

14.09. 16.30 15 - - 15 - - - - - -

18.09. 16.00 7 7 7 7 7 7 7 7 4 5

21.09. 4.kolo/1.

25.09. 16.00 8 8 8 8 8 8 8 8 5 6

28.09. - - - - - - 15 15 - 13

02.10. 15.30 9 9 9 9 9 9 9 9 6 7

09.10. 15.00 10 10 10 10 10 10 10 10 7 8

16.10. 15.00 11 11 11 11 11 11 11 11 8 9

19.10. 4.kolo/2.

23.10. 14.30 12 12 12 12 12 12 12 12 9 10

28.10. 14.30 - - - - - - - - - -

30.10. 14.00 13 13 13 13 13 13 13 13 - 11

06.11. 14.00 14 14 14 14 1 1 14 14 - 12

13.11. 13.30 16 16 16 16 - - - - - -

17.11. 13.30 NT NT - - - - - - - -

MSD MSDD MSDŽ
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l Článek 36 - Působnost Disciplinární komise

MSFL – MSD – U 19 MSDL, U 16 + U 17, MSDD (SD, MD) – soutěže SpSM - 
MSDŽ (ženy).

l  Článek 37 - Povinnost kapitána družstva

1. DK ŘK FAČR M řeší provinění jednotlivců a kolektivů působících 
v soutěžích řízených ŘK FAČR M, vyjma všech provinění v přestupním řízení.

2. Do působnosti DK ŘK FAČR M náleží: 

Pravomoc DK ŘK FAČR M se vztahuje na všechna postupující družstva do 
vyšších soutěží a na družstva sestupující do krajských přeborů do 30. června, 
na družstva postupující z krajských přeborů a sestupujících z vyšších soutěží 
od 1. července.

3. Dojde-li k provinění v mezinárodním utkání hraném v tuzemsku ze 
strany cizince, postoupí DK neprodleně materiály DK FAČR pro profesionální 
fotbal.

4. Mohou-li jednotlivci působit ve více soutěžích, řízených různými 
fotbalovými orgány, náleží všechna provinění do pravomoci DK, která je 
kompetentní pro vyšší soutěže. Toto ustanovení platí pro hráče, rozhodčí, 
delegáty svazu a jiné funkcionáře.

5. Příslušnost DK vyšší soutěže je dána zařazením provinilce na soupisku, 
seznam hráčů, listinu rozhodčích a podobné dokumenty stanovené normami 
nebo řídícími orgány.

6. Provinění v registračním a přestupním řízení projednávají Disciplinární 
komise příslušné podle kompetence, zpravidla na základě podnětu úseku 
Registrace nebo ORK FAČR.

7. Disciplinární komise působí rovněž jako orgán ukládající disciplinární 
tresty jako výkon rozhodnutí na podnět Arbitrážní komise FAČR.

1. Kapitán družstva potvrdí svým podpisem po utkání totožnost střídaných 
a provinivších se příslušníků družstva, popis přestupků uvedených rozhodčím 
a převzetí registračních průkazů. Utkání mládeže podepisuje tyto údaje také 
vedoucí družstva.

2. Nesouhlasí-li kapitán nebo jeho zástupce s popisem přestupku napomí-
naného nebo vyloučeného hráče, mohou u hlavního rozhodčího utkání uplatnit 
své námitky a připomínky, které rozhodčí sám uvede ihned do zápisu o utkání 
a kapitán nebo jeho zástupce je podepíše. Námitky a připomínky k napomína-
ným či vyloučeným hráčům mládežnických družstev může vznést také vedoucí 
družstva.

3. Do zápisu o utkání lze uvést pouze námitky, které jsou v souladu s pra-
vidly kopané - viz výklad k pravidlům V. bod 28.

V. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍl Článek 35 - Jaro SR 2011 - 2012

Datum Čas Ondrášovka MSFL SCM- SCM- MSDD SpSM MSLŽ
Cup U 19 U 16, D E J + S MSDŽ- A

MSDL U 17 B, C

18.03. 15.00 - - - - - - - - -

25.03. 15.00 17 17 17 17 15 15 17 - 25

01.04. 15.30 18 18 18 18 16 16 18 18 14

04.04. čtvrtfinále

08.04. 15.30 19 19 19 19 17 17 19 10 15

11.04. čtvrtfinále

15.04. 16.00 20 20 20 20 18 18 20 11 16

18.04. - - - - - - 16 - -

22.04. 16.00 21 21 21 21 19 19 21 12 17

25.04. semifinále

29.04. 16.00 22 22 22 22 20 20 22 13 18

01.05 - - 29 - 14 14 - - -

02.05. semifinále

06.05. 16.30 23 23 23 23 21 21 23 14 19

08.05. - - - 29 - - 29 - 26

09.05 17.00 - 30 - - - - - - -

13.05. 16.30 24 24 24 24 22 22 24 15 20

16.05. finále - - 30 30 - - - - -

20.05. 16.30 25 25 25 25 23 23 25 16 21

23.05. 17.00 30 - - - - - 30 - -

27.05. 16.30 26 26 26 26 24 24 26 17 22

30.05. - 30 - - - - - - -

03.06. 16.30 27 27 27 27 25 25 27 - 23

06.06. - - - - - - - - -

10.06. 16.30 28 28 28 28 26 26 28 24

12.06 - - - - - - MF? - -

13.06. - - - - MF MF - - -

17.06. 16.30 29 29 B - MF MF CF - -

MSD MSDD MSDŽ
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plně zodpovídají za svoji účast. Při neúčasti jsou povinni se předem písemně 
omluvit a zaslat svoje vyjádření. Za nesplnění této povinnosti bude vůči 
konkrétním osobám vedeno disciplinární řízení dle příslušných ustanovení DŘ 
FAČR.

V případě, že se hráč jednání nemůže zúčastnit, je podkladem pro jednání 
DK jeho písemný souhlas na předepsaném tiskopisu, že může být jeho 
provinění projednáno bez jeho přítomnosti.

Hráč, náhradník, který se dopustil provinění pod bodem a, b, nesmí do 
rozhodnutí DK startovat v žádném utkání. Pokud se některý z funkcionářů 
chová způsobem, který lze označit jako nesportovní a je-li vykázán z prostoru 
hřiště, má za povinnost dostavit se na příští jednání DK. V případě předvolání 
provinilce je tento povinen se disciplinárního řízení zúčastnit. Nedostaví-li se 
provinilec na jednání DK do 14-ti dnů, bude případ projednán bez jeho účasti a 
proti klubu bude zavedeno disciplinární řízení ve smyslu ustanovení DŘ.

3. Rozhodčí, delegát svazu za každé provinění zaplatí správní poplatek 
osobně nebo složenkou ve výši poplatku soutěže, ve které se provinil. 
Vzhledem k odborné specializaci rozhodčích a delegátů svazu si může DK 
vyžádat prošetření provinění a stanovisko příslušných odborných komisí. Tyto 
komise jsou povinny požadavku DK vyhovět.

4. Účastníci disciplinárního jednání (provinilci, zástupci FK, svědci, 
rozhodčí a delegáti svazu), jsou povinni prokázat před DK svoji totožnost. Při 
neprokázání totožnosti provinilce, zástupce FK či svědka, zavede DK 
disciplinární řízení vůči příslušnému klubu. V případě rozhodčích nebo 
delegáta svazu, provede DK disciplinární řízení s danými osobami, vždy dle 
příslušných ustanovení DŘ FAČR.

5. Bez osobní přítomnosti nebo písemného vyjádření hráče nebude DK 
případ projednávat. Písemné vyjádření hráče, které je předkládané DK, musí 
být na příslušném tiskopise. Tiskopisy byly oddílům předány a jinak jsou 
k dispozici na sekretariátu ŘK FAČR M a vzory uvedeny na internetové 
stránce www.fotbal.cz (Řídící komise FAČR pro Moravu).

6. Při ukládání trestů žákům a dorostencům může DK v období, kdy 
dochází k přechodu hráčů do vyšší věkové kategorie, uložit trest na časové 
období.

l  Článek 39 - Úhrada pokuty a poplatku při odvolání

1. Při uložení pokuty musí být do 15 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí o 
uložení pokuty sděleno DK, předložen příslušný díl nebo kopie pokladního 
dokladu, jímž byla uložená pokuta uhrazena. Nesplnění této povinnosti bude 
považováno za další provinění ve smyslu Disciplinárního řádu.

2. Při odvolání proti rozhodnutí DK je odvolatel povinen připojit doklad o 
úhradě poplatku 5 000,- Kč. Odvolací poplatek v soutěžích mládeže a žen je 
2 500,- Kč. Podání odvolání musí splňovat podmínky stanovené odvolacím 
řádem ORK FAČR čl. 8 - 16. Tento poplatek se odvolateli vrátí, pokud je jeho 
odvolání vyhověno alespoň částečně.

3. Za provinění jednotlivců i kolektivů v přípravných utkáních, při zájezdech 

Námitky lze uplatnit proti:

a) příslušenství hrací plochy a vybavení hřiště

b) startu některého z hráčů soupeřova družstva

c) výstroji hráčů soupeřova družstva

d) výsledku utkání

e) neregulérnímu průběhu utkání, nikoli však proti výkonu rozhodčího

f) nasazení náhradníků soupeřova družstva

g) popisu přestupků napomínaných nebo vyloučených hráčů nebo 
vystřídaných (odvolaných) hráčů

h) opatřením přijatým rozhodčím vůči provinivším se funkcionářům 
družstva  

Jiné připomínky může uplatnit oddíl písemně formou protestu (viz. SŘF).

l 

1. Správní poplatek za každý projednávaný případ disciplinárního řízení je 
stanoven takto:

a) MSFL 500,- Kč
b) MSD 300,- Kč
c) U 19MSDL, U 16 + U 17, MSDD 150,- Kč
d) Sputěže SpSM 50,- Kč
e) MSDŽ  50,- Kč

Příslušný poplatek bude odečten ze soutěžní zálohy FK pro SR 
2011/2012.

2. Hráč má povinnost dostavit se na nejbližší jednání DK, kde se bude 
jeho přestupek projednávat:

a) Jestliže byl hráč vyloučen, nebo oznámí-li mu delegát utkání, nebo 
kapitánovi družstva, popřípadě zástupci kapitána družstva, že se hráč za zády 
rozhodčího dopustil takového přestupku, který je důvodem pro řízení v DK.

b) Jestliže se hráč nebo náhradník dopustí hrubého nesportovního chování 
nebo jakéhokoliv závažného přestupku:

- v době od příchodu rozhodčího na stadion po podepsání zápisu o utkání
kapitánem mužstva

- od podepsání zápisu o utkání kapitánem mužstva do vstupu rozhodčího
na hrací plochu, při nástupu mužstev a rozhodčích k zahájení hry

- od vstupu rozhodčího na hrací plochu po skončení utkání

- od ukončení utkání do podepsání zápisu o utkání kapitánem mužstva

- dopustí-li se přestupku hráč nebo náhradník v poločasové přestávce.

c) V případě předvolání zástupců FK či svědků do jednání DK je klub 
povinen zabezpečit jejich účast nebo je písemně omluvit a zajistit jejich 
vyjádření. V případě nesplnění této povinnosti bude vůči klubu vedeno 
disciplinární řízení dle příslušných ustanovení DŘ FAČR.

d) V případě předvolání rozhodčích či delegáta svazu do jednání DK, tito 

Článek 38 - Základní povinnosti FK a provinilců v disciplinárním řízení
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l  Článek 41 - Mistrovské soutěže

1. Mistrovská utkání hrají družstva na své vlastní náklady. Nezbytné 
sportovně technické výdaje (zejména rozhodčí, pořadatelé atp.) hradí 
pořádající FK (pořadatelský klub).

2. Poskytování náhrad při nesehrání soutěžního utkání se řídí těmito 
postupy:

a) Při nesehrání utkání z důvodu nezpůsobilého terénu uhradí pořádající 
oddíl hostujícímu družstvu polovinu cestovného na utkání v náhradním 
termínu, které se vypočítá vynásobením vzdálenosti sídel obou oddílů 
udané v kilometrech paušální částkou 25,- Kč za kilometr. Počet 
kilometrů se bere jen za jednu cestu a lze je upřesnit v kilometrovníku 
ŘK FAČR M.

b) Při vynesení kontumačního výsledku se postupuje podle SŘ čl. 63.

c) V ostatních případech a při sporech FK o náhradách cestovného 
rozhoduje řídící orgán soutěží.

3. Odhlásí-li se přihlášené družstvo ze soutěže po jejím rozlosování, avšak 
ještě před jejím zahájením, nebo vystoupí-li ze soutěže před ukončením její 
podzimní části anebo bude-li v této době ze soutěže vyloučeno na základě 
čl. 64 odst. 1, nemůže být v témž soutěžním ročníku zařazeno do jiné třídy 
soutěže a příští soutěžní ročník bude zařazeno do nejnižší třídy svého okresu. 
Fotbalový klub bude postižen pořádkovou pokutou (čl. 57, písm. a SŘF).

4. Vystoupí-li družstvo ze soutěže před zahájením její jarní poloviny nebo 
v průběhu jarní poloviny soutěže anebo bude-li v té době ze soutěže vylouče-
no na základě čl. 64, odst. 1, bude považováno za družstvo sestupující a 
v následujícím soutěžním ročníku má právo startovat v nejbližší nižší třídě 
soutěže. 

Fotbalový klub bude postižen mimořádnou pokutou ve výši:

MSFL 150 000 Kč
MSD 100 000 Kč
Družstva mládeže 50 000 Kč
Družstva žen 20 000 Kč

Mimořádná pokuta musí být uhrazena nejpozději do 31. května příslušného 
roku. Případnou výjimku může schválit ŘK FAČR M.

5. Pro družstva, která postoupí do vyšší soutěže mimo pořadí (SŘF čl. 
5/8) v souladu se SŘF čl. 5/9 stanovuje ŘK FAČR M jednorázový poplatek 
takto: a) 100 000 Kč u družstva postupujícího do MSFL

b) 50 000 Kč u družstva postupujícího do MSD

l  Článek 42 - Vstupné a vstupenky

1. Výši vstupného, jakož i ceny zlevněných a permanentních vstupenek, 
stanoví pořádající.

VI. HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTIa soustředěních, při vlastních utkáních, za porušení životosprávy, ustanovení 
sportovních norem, může DK provinilce potrestat peněžitou pokutou:

a) Jednotlivcům působícím ve FAČR na základě pracovní či jiné obdobné 
smlouvy lze uložit peněžitou pokutu až do výše 500 000,- Kč.

b) Rozhodčím a delegátům FAČR lze uložit peněžitou pokutu až do výše 
500 000,- Kč.

c) Jednotlivcům, kterým jsou v souvislosti s působením v českomoravském 
fotbale vypláceny finanční odměny, lze uložit peněžitou pokutu až do výše 
50 000,- Kč.

d) Jednotlivcům, kteří nejsou uvedeni v odstavci a) - c) lze uložit peněžitou 
pokutu až do výše 5 000,- Kč.

e) Kolektivům lze uložit peněžitou pokutu až do výše 10 000 000,- Kč.

l  Článek 40 - Sdělení DK ŘK FAČR M

1. Zápis rozhodčího, zprávu delegáta svazu je možno zaslat faxem tak, 
aby byla k dispozici DK ve středu, případně i v úterý, pokud je na středu 
řídícím orgánem soutěží nařízeno sehrání vloženého kola mistrovských soutěží 
nebo pohárového utkání. Hraje-li se mistrovské utkání nebo pohárové utkání 
ve středu, musí být materiály k dispozici na mimořádném zasedání DK 
v nejbližší pátek.

2. Rozhodčí neodebírají při vyloučení hráče jeho registrační průkaz.
3. Hráč se střídavým startem je povinen podat do prohlášení všechny 

informace o podmínečných potrestáních u jiných DK (DK KFS, DK OFS).
4. FK budou informovány o vyneseném disciplinárním postihu DK ŘK 

FAČR M bezprostředně po skončení disciplinárního řízení nebo dotazem na 
sekretariátě ŘK FAČR M a v úředních zprávách.

5. Pokud se hráč nebo zástupci FK nezúčastní jednání DK, budou FK 
písemně vyrozuměny o vyneseném disciplinárním trestu.

6. Požadavek na změnu trestu:
Po vykonání nejméně poloviny trestu:

a) zastavení závodní činnosti
b) zákazu výkonu funkce
c) uzavření hřiště 

lze na základě žádosti potrestaného zbytek trestu prominout, případně odložit 
na zkušební dobu 3 měsíců až 1 roku. 

Žádost nemusí být doložena potvrzením o úhradě disciplinárního projedná-
vání (hradí se ze soutěžní zálohy FK). Na žádosti musí být souhlas FK o 
odečtení částky se soutěžní zálohy. O změně trestu rozhoduje pouze orgán, 
který o něm rozhodl s konečnou platností.

7. Disciplinární řízení se provádí podle schváleného DŘ FAČR.
8. Zasedání DK ŘK FAČR M bude pravidelně vždy každou středu 

(mimořádně v úterý, pokud je na středu rozlosováno sehrání mistrovského 
kola, resp. v pátek, po sehrání mistrovského kola soutěží). 

Jednání komise má stanovený začátek ve 13.00 hodin pro členy komise a 
od 14.00 hodin pro strany (provinilce, zástupce FK), a to na sekretariátě ŘK 
FAČR M v Olomouci.



44 45

l  Článek 44 - Odměňování rozhodčích

1. Rozhodčí jsou za řízení utkání odměňováni podle sazebníku 
uveřejněném v Souboru předpisů FAČR.

Utkání Utkání
Druh soutěže Utkání přátelské, přátelské,

mistrovské turnaje turnaje
norm.hr.čas zkrác.hr.čas

R AR R AR R AR

DOSPĚLÍ v Kč

ČFL, MSFL 2.000 1.000 250 150 100 70
divize 1.000 500 200 150 80 60

DOROST v Kč

U 19 CDL 800 400 200 100 100 50
I.DL - mladší 600 300 200 100 100 50
U 19 MSDL 500 250 100 60 80 50
U 16 + U 17 350 200 100 60 80 50
MSDD - starší 350 200 100 60 80 50
MSDD -mladší 300 150 100 60 80 50

ŽÁCI v Kč

SpSM U 15 a U 14 250 120 100 50 80 50
SpSM U13 a U 12 200 100 100 50 60 50

ŽENY v Kč

I. liga 500 300 70 50 50 30
MSLŽ, MSDŽ 300 150 60 40 40 20

b) při použití silničního motorového vozidla ve výši 4,00 Kč za ujetý 
kilometr z místa bydliště do místa konání utkání nejkratším směrem. Rozhodčí 
nebo delegát svazu musí vždy uvést SPZ a druh vozidla na dokladu 
o vyúčtování jízdného, kde rovněž svým podpisem potvrdí, že uvedené údaje 
jsou pravdivé.

Tím současně souhlasí a bere na vědomí, že FAČR neodpovídá za škodu, 
která by mu vznikla na vozidle při cestě k utkání a zpět resp. v přímé souvis-
losti s účastí na utkání.

3. Stravné lze vyplatit do výše stanovené obecně platnou vyhláškou.

K 1. 7. 2011 jsou tyto platné sazby:

a) trvá-li služební cesta 5 až 12 hodin 60,- Kč

4. Nocležné lze vyplatit jen v nezbytných případech, a to do výše prokáza-
ných skutečných výdajů.

2. Pořádající je povinen vyvěsit přehled o cenách vstupného na vhodném

místě u všech pokladen.

3. Při přerušení nebo předčasném ukončení utkání se postupuje takto:

a) jestliže utkání nebylo zahájeno nebo bylo předčasně ukončeno z technic-
kých důvodů (povětrnostní podmínky a jiné závady regulérnosti hřiště), 
prodané vstupenky platí pro utkání v náhradním termínu, nebo pořádající 
vrací vstupné,

b) jestliže dojde ke změně programu (změna soupeře, náhradní utkání, 
změna hřiště apod.) platí zakoupené vstupenky na náhradní program, 
pořádající je však povinnen na požádání vstupné vracet,

c) ve všech ostatních případech pořádající vstupné nevrací.

4. Tisk a distribuci vstupenek si zajišťuje pořádající sám.

5. O vstupenkách vede pořádající řádnou evidenci.

6. Každá vstupenka musí obsahovat nejméně označení druhu (tribuna, stá-
ní, zlevněné, volně apod.) výši vstupného, datum utkání a název pořádajícího.

7. Volný vstup

1. Volný vstup bez nároku na sedadlo mají:

a) hráči nominovaní k utkání (vč. předzápasu či pozápasu)

b) trenéři, rozhodčí a sportovně techničtí pracovníci zabezpečující utkání 
(resp. předzápas či pozápas)

c) funkcionáři FAČR na základě platného průkazu (dle směrnice 
o průkazech FAČR schválené VV FAČR ze dne 19. 2. 2004) - 
s modrým pruhem platí pro všechny soutěže FAČR

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

a) akreditovaní novináři, rozhlasoví a televizní pracovníci

b) delegát svazu - dvě místa

c) vedení hostujícího družstva do max. počtu 10 míst

3. Pořádající je oprávněn podle vlastního uvážení vydat neprodejné čestné, 
služební a volné vstupenky na místa k sezení i k stání.

l  Článek 43 - Náhrady rozhodčím a delegátům

1. Náhradami se rozumí cestovní výdaje, kterými jsou jízdné, stravné a 
nocležné.

2. Jízdné lze proplatit:

a) na základě předložených prvotních dokladů, tzn. platné jízdenky 
(příp. jízdenky včetně místenky) vlakové a autobusové dopravy ve výši 
skutečných výdajů a to:

- do 100 km za vlak 2. vozové třídy nebo autobus

- nad 100 km za vlak 1. vozové třídy nebo autobus

- nad 300 km za vlak 1. vozové třídy včetně lůžka (lehátka), nebo autobus

- výdaje na zpáteční cestu se proplácí v téže výši bez doložení prvotními 
doklady
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5. V soutěžích ŘK FAČR M se od SR 2012-2013 předpokládá zavedení 
startovného ve výši:

- MSFL 5.000,- Kč
- MSD 3.000,- Kč
- mládež a ženy 500,- Kč za družstvo

6.  V soutěžích řízených ŘK FAČR M (MSFL a MSD) bude prováděna 
evidence napomínaných hráčů včetně trestání hráčů v souladu s disciplinár-
ním řádem. Napomínání hráčů se eviduje a trestá v jedné soutěži a v jednom 
soutěžním ročníku. Zvlášť se evidují a trestají napomínaní v Ondrášovce cupu. 
Kluby jsou povinny vést vlastní evidenci podle zápisu o utkání potvrzeného 
kapitánem družstva. Po skončení SR se evidence ŽK uzavírá a nepřevádí se 
do nového SR. Současně se za tento trest, jako převod mezi SR, stanovuje 
kompenzační poplatek ve výši:

Postihy za napomínání jsou disciplinárním řádem stanoveny následovně 
(platí pro MSFL a MSD):

- po čtvrtém napomenutí zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní 
utkání

- po osmém napomenutí zastavení závodní činnosti na dvě soutěžní utkání 

- po dvanáctém napomenutí zastavení závodní činnosti na tři soutěžní 
utkání

Klub vyplní tiskopis „Prohlášení ....“, které předloží DK ŘK FAČR M, na 
základě kterého bude případ v komisi projednán a ze SZ bude klubu odečtena 
příslušná částka za projednání.

U soutěží mládeže a žen bude klubu po udělení 4 – 8 – 12 – 16 – 20 ŽK 
odečtena příslušná částka ze soutěžní zálohy FK pro soutěžní ročník 
2011/2012 takto:

2. Rozhoduje-li rozhodčí přátelské, přípravné nebo mezinárodní (dále jen 
nemistrovské) utkání, v němž se střetávají soupeři různých kategorií (věko-
vých i výkonnostních), náleží mu odměna podle kategorie družstva pořádající-
ho.

3. Odměna rozhodčích na turnaji musí být stanovena v propozicích turnaje
v rozpětí částek uvedených v sazebníku. Její výše se řídí v rozmezí minimál-
ních a maximálních sazeb podle úrovně kategorií zúčastněných družstev.

4. Pokud je k jakémukoli utkání delegován 4. rozhodčí, přísluší mu odměna 
ve výši 50 % odměny asistenta rozhodčího.

5. Jestliže se v průběhu hry rozhodčí (asistent) zraní nebo onemocní a 
dále není schopen utkání řídit a jeho funkci převezme jiný kvalifikovaný 
rozhodčí, vyplatí se oběma rozhodčím alikvotní část příslušné odměny. 
Rozhodující pro určení alikvotní části bude v zápisu o utkání uvedena minuta 
doby hry, ve které došlo k převzetí funkce rozhodčího (asistenta).

6. Je-li utkání po jeho zahájení předčasně ukončeno z jakýchkoli důvodů, 
přísluší rozhodčímu odměna v plné výši stanovené v čl. 44/1 tohoto rozpisu.

l  Článek 45 - Odměňování delegátů

Delegátům svazu při mistrovských utkáních náleží podle úrovně soutěží 
následující odměny:

MSFL 1.000
MSD 600,- Kč
Dorost a žáci 200,- Kč

l  Článek 46 - Úhrada peněžitých plnění

1. Zúčtovatelná soutěžní záloha pro SR 2011/2012

- za družstvo zařazené v MSFL 8.000,- Kč
- za družstvo zařazené v MSD 6.000,- Kč
- za každé družstvo (starší a mladší) v soutěžích mládeže 3.000,- Kč

Uvedené částky je třeba poukázat na účet ŘK FAČR M do 6

Při vyčerpání soutěžní zálohy je FK povinen složit novou zálohu v plné výši.

2. Tyto částky se vztahují na úhradu:

- soutěžních norem a tiskopisů
- poplatků za projednávání v disciplinární komisi
- poplatků za udělené ŽK
- poplatků za projednávání v STK (změny termínů utkání)

3. Poplatky za námitky a platební výměry vystavené řídícím orgánem musí 
být uhrazeny složenkou ŘK FAČR M.

4. Soutěžní příspěvek FK, které hrají v soutěžích ŘK FAČR M, ale nejsou 
sdruženy v ČSTV a příspěvky na činnost dostávají od jiných organizací (Sokol, 
Orel, ATJ) byly stanoveny takto:

- družstvo dospělých 8.000,- Kč
- družstvo mládeže (dorost a žáci) 4.000,- Kč

,- Kč

. 8. 2011.

l  Článek 47 - Společná a závěrečná ustanovení

1. Příslušné náhrady a odměny vyplácí pořadatel utkání bezprostředně 
po jeho skončení.

2. V případě, že se utkání neuskuteční obdrží rozhodčí a delegát svazu 
pouze cestovné a stravné dle čl. 43 RS a poštovné (paušál 26,-Kč).

3. Odměny vyplácené rozhodčím a delegátům jsou uvedeny v korunách 
před zdaněním.

soutěž 4 ŽK 8 ŽK 12 ŽK 16 ŽK

MSFL 2 000,- 4 000,- 6 000,- 8 000,-

MSD 1 500,- 3 000,- 4 500,- 6 000,-

-- -- -- --

soutěž 4 ŽK 8 ŽK 12 ŽK 16 ŽK

MSDL, MSDD 400,- 800,- 1 200,- 1 600,- 2 000,-

SpSM a ženy 200,- 400,- 600,- 800,- 1 000,-

-- -- -- -- 20 ŽK--
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článek 1
NÁZEV A SÍDLO

1. Řídící komise Českomoravského fotbalového svazu pro Moravu (dále jen 
"ŘK FAČR M") je orgánem FAČR zřízeným podle čl. 9 Stanov FAČR. 
Kompetence ŘK FAČR M jsou dány Stanovami FAČR.

2. Sídlem ŘK FAČR M je Olomouc.

článek 2
POSLÁNÍ A FUNKCE

1. ŘK FAČR M naplňuje poslání FAČR ve smyslu Stanov FAČR v podmín-
kách soutěží Moravy a v úzké součinnosti s VV FAČR, krajskými a 
okresními fotbalovými svazy Moravy a Slezska.

2. Na Moravě a ve Slezsku působí v souladu se Stanovami FAČR pět 
krajských fotbalových svazů:
- Jihomoravský krajský fotbalový svaz se sídlem v Brně
- Krajský fotbalový svaz Vysočina se sídlem v Jihlavě
- Moravskoslezský krajský fotbalový svaz se sídlem v Ostravě
- Olomoucký krajský fotbalový svaz se sídlem v Olomouci
- Zlínský krajský fotbalový svaz se sídlem ve Zlíně

3. ŘK FAČR M úzce spolupracuje v oblasti metodické a koordinační 
s krajskými a okresními fotbalovými svazy a koordinuje činnost fotbalových 
klubů na Moravě a ve Slezsku.
Předsedy krajských fotbalových svazů přizvává ŘK FAČR M pravidelně, a 
to nejméně 2x ročně, na svá zasedání.

4. ŘK FAČR M přímo zabezpečuje a řídí následující soutěže:
- Moravskoslezskou fotbalovou ligu
- moravské divize
- příslušné dorostenecké a žákovské soutěže
- příslušné soutěže žen.
Statutární zástupce fotbalových klubů těchto soutěží svolává pravidelně, 
a to nejméně 1x ročně, na pracovní aktivy. ŘK FAČR M zabezpečuje 
losovací aktiv těchto soutěží.

5. Své poslání uskutečňuje ŔK FAČR M zejména tím, že:

a) přijímá opatření k rozvoji mládežnického fotbalu ve smyslu Stanov 
FAČR,

b) podílí na školení trenérů FAČR,

c) předkládá návrhy na úpravu řádů, směrnic a předpisů FAČR,

d) předkládá návrhy na předsedu a členy odborných komisí FAČR,

STATUT

Řídící komise FAČR pro Moravu

Příloha č. 1

Tento rozpis je nedílnou součástí soutěžního řádu fotbalu v platném znění.

ŘK FAČR M si vyhrazuje právo schválit a vydat v průběhu soutěží ŘK FAČR M 
taková opatření, která zajistí jejich regulérní průběh v soutěžním ročníku 
2011/2012. Všechna mimořádná opatření, doplňky a změny vydané FAČR nebo 
přijatá ŘK FAČR M budou zveřejňována v úředních zprávách na internetové 
stránce www.fotbal.cz.

Zdeněk ŠŤASTNÝ, v.r. Mgr. Mojmír FRYČÁK, v.r.

předseda STK ŘK FAČR M vedoucí sekretář ŘK FAČR M

Ing. Pavel NEZVAL, v.r.

předseda ŘK FAČR M

VII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ



e) doporučuje rozhodčí a delegáty na nominační listiny profesionálních 
soutěží,

f) stanovuje vnitřní zásady pro organizaci řízení soutěží a činnost odbor-
ných komisí ŘK FAČR M,

g) sestavuje návrh rozpočetu ŘK FAČR M,

h) schvaluje rozpis soutěží a návrhy termínových listin soutěží, které řídí,

i) schvaluje nominační listiny rozhodčích a delegátů soutěží, které řídí,

j) vyřizuje všechna podání účastníků soutěží vyjmenovaných v odst. 4, 
pokud jejich vyřízení nespadá do kompetence VV FAČR, Odvolací a 
revizní komise FAČR nebo Arbitrážní komise FAČR,

6. ŘK FAČR M plní i další funkce, pokud je jimi ve smyslu Stanov FAČR 
pověřena VV FAČR:

článek 3
SLOŽENÍ A JEDNÁNÍ ŘK FAČR M

1. ŘK FAČR M má 6 členů a tvoří ji předseda a 5 členů při dodržení zásady 
zastoupení každého kraje.

2. Předseda ŘK FAČR M je volen valnou hromadou (čl. 7, odst. 1 Stanov 
FAČR).

3. Členové ŘK FAČR M jsou voleni Shromážděním fotbalových klubů, 
krajských a okresních fotbalových svazů Moravy a Slezska (dále jen 
"shromáždění"). Jednotlivé členy ŘK FAČR M volí delegáti s hlasem 
rozhodujícím v komorách jednotlivých krajů.

4. Funkční období ŘK FAČR M je 4 roky. Změny v jejich složení může činit 
každé shromáždění, a to v souladu se Stanovami FAČR.

5. Jednání ŘK FAČR M se konají pravidelně, a to nejméně 1x měsíčně. Řídí 
se Jednacím řádem ŘK FAČR M.

článek 4
SHROMÁŽDĚNÍ

1. K zabezpečení svého poslání svolává ŘK FAČR M Shromáždění fotbalo-
vých klubů krajských a okresních fotbalových svazů Moravy a Slezska.

2. Shromáždění se svolává zpravidla 1x za 2 roky. Mimořádné shromáždění 
svolá ŘK FAČR M, pokud to sama považuje za nutné, nebo požádá-li o to 
nadpoloviční většina okresních a krajských fotbalových svazů (minimálně 
17) nebo nadpoloviční  většina fotbalových klubů hraj íc ích 
Moravskoslezskou fotbalovou ligu a moravské divize (minimálně 25).
Shromáždění bude svoláno do 6 týdnů od doručení podnětu.

3. Na shromáždění se delegáti s hlasem rozhodujícím vysílají podle těchto 
zásad:

a) kluby Moravskoslezské fotbalové ligy po 1 delegátu z každého klubu,

b) kluby moravských divizí po 1 delegátu z každého klubu,

c) okresní fotbalové svazy z Moravy, OFS Havlíčkův Brod a OFS Pelhřimov 
po 1 delegátu z každého okresu,

d) krajské fotbalové svazy z Moravy po 3 delegátech (předseda, 1 delegát 
komory okresních fotbalových svazů, 1 delegát z komory klubů) z 
každého kraje.

Každý delegát s hlasem rozhodujícím má na shromáždění 1 hlas.

4. Návrhy na členy ŘK FAČR M mohou kluby MSFL, MSD, výkonné výbory 
okresních fotbalových svazů a výkonné výbory krajských fotbalových 
svazů, jejichž delegáti budou oprávněni k volbě jednotlivých členů ŘK 
FAČR M, podávat do 10 dnů přede dnem konání shromáždění.

5. Členové ŘK FAČR M, členové VV FAČR, ORK a AK FAČR z Moravy, 
předsedové odborných komisí ŘK FAČR M a zástupci ostatních klubů 
startujících v dorosteneckých a žákovských soutěžích ŘK FAČR M se 
jednání shromáždění účastní s hlasem poradním. Futsal a ženský fotbal 
vysílá na shromáždění po jednom delegátu s hlasem poradním.

6. Shromáždění:

a) projednává zprávu o stavu rozvoje fotbalu na Moravě a ve Slezsku o 
činnosti ŘK FAČR M,

b) volí členy ŘK FAČR M podle schváleného volebního řádu,

c) vyjadřuje se k zásadním otázkám, které budou předmětem jednání Valné 
hromady FAČR.

7. Shromáždění je schopno jednat, usnášet a volit, je-li přítomna nadpoloviční 
většina delegátů jednotlivých komor krajů s hlasem rozhodujícím. Jednání 
shromáždění se řídí schváleným jednacím řádem.

článek 5
KOMISE ŘK FAČR M

1. Pro zabezpečení řízení soutěží navrhuje ŘK FAČR M ke schválení VV 
FAČR v souladu se Stanovami FAČR předsedy a členy:

a) sportovně technické komise pro soutěže podléhající ŘK FAČR M,

b) disciplinární komise pro soutěže podléhající ŘK FAČR M,

c) komise rozhodčích pro soutěže podléhající ŘK FAČR M,

d) komise delegátů pro soutěže podléhající ŘK FAČR M

2. ŘK FAČR M schvaluje statuty komise rozhodčích a komise delegátů.

3. Pro uskutečňování dalších úkolů vyplývajících z poslání a funkce zřizuje ŘK 
FAČR M komise mládeže, trenérskometodickou komisi, hospodářskou 
komisi, případně další komise a poradní orgány ad hod. ŘK FAČR M 
schvaluje statuty a předpisy pro práci těchto komisí, jmenuje a odvolává 
jejich předsedy a členy.
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článek 6
SEKRETARIÁT ŘK FAČR M

1. K zabezpečení úkolů ŘK FAČR M vytváří VV FAČR sekretariát ŘK FAČR M 
v čele s vedoucím sekretářem ŘK FAČR M, který je pracovněprávně 
podřízen generálnímu sekretáři FAČR.

2. Zaměstnanci sekretariátu ŘK FAČR M jsou v pracovněprávním poměru 
k FAČR a jsou podřízeni vedoucímu sekretáři ŘK FAČR M.

3. Součástí sekretariátu ŘK FAČR M je úsek registrace v Olomouci, který 
vykonává svoji činnost v souladu s příslušnými předpisy FAČR.

4. Sekretariát ŘK FAČR M zabezpečuje podmínky pro řádnou činnost ŘK 
FAČR M v souladu s pokyny předsedy ŘK FAČR M, resp. generálního 
sekretáře FAČR.

článek 7
FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Finanční náklady spojené s činností ŘK FAČR M a sekretariátu ŘK FAČR M 
jsou součástí rozpočtu FAČR.

článek 8
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento statut byl schválen výkonným výborem FAČR dne 12. 12. 2001 a tímto 
dnem nabývá účinnosti. Současně se zrušuje Statut Řídící komise FAČR M 
z 17. 12. 1999. Úplné znění statutu bude zveřejněno v Rozpisu soutěží ŘK 
FAČR M.

P ř í l o h a  2  -  
Rozlosování soutěží
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