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OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V TEPLICÍCH 

            Kollárova 1879/11, 415 01 TEPLICE 

 

Telefon: 777 205 158 

E-mail: ofs.tp@seznam.cz 

IČ: 22880518 

Bankovní spojení: ČSOB, a. s. 

Číslo účtu: 246 346 837/0300 

Sekretář: 

 

Web: 

Karel Milec 

mobil: 777 205 158 

www.ofsteplice.cz 

ofsteplice.fotbal.cz 

 

 

 

 

Soutěže: Okresní přebor dospělých 

  III. třída dospělých 

  Okresní přebor mladších žáků 

  Okresní přebor starších přípravek  

  Okresní přebor mladších přípravek 

 
 

 

Určeno: Rozpis mistrovských fotbalových soutěží ročník 2017/2018 je určen všem 

klubům, oddílům startujícím v soutěžích řízených OFS a funkcionářům OFS a členům 

VV OFS v Teplicích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ofs.tp@seznam.cz
http://www.ofsteplice.cz/
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Výkonný výbor OFS TEPLICE 

 
Předseda:  Hrdlička Martin 
Telefon: 728 012 268 
Email:   predseda@ofsteplice.cz  

Místopředseda: Milec Karel 
Telefon: 777 205 158 
Email: milec.k@seznam.cz 

Člen: Smrž Jan  
Telefon: 733 605 104 
Email: smrz@ofsteplice.cz  

Člen: Köstl David  
Telefon: 606 242 960 
Email: david.kostl@fkteplice.cz  

Člen: Uličný Jaroslav  
Telefon: 604 922 883 
Email: jarda.ulička@seznam.cz 

Člen: Mašek Vladimír  
Telefon: 602 494 373 
Email: masek@edisonka.cz  

Člen: Váňa Patrik 
Telefon: 723 975 754 
Email: patrik.2.vana@gmail.com 

 

REVIZNÍ KOMISE 

 
  

Revizní komise 
Předseda komise: Šiklová Pavla 
Telefon: 721 213 001 
E-mail: sport-teplice@volny.cz 
Členové komise: Malec Václav, Rouček Karel  
 

 

 

mailto:predseda@ofsteplice.cz
mailto:milec.k@seznam.cz
mailto:smrz@ofsteplice.cz
mailto:david.kostl@fkteplice.cz
mailto:jarda.uli%C4%8Dka@seznam.cz
mailto:masek@edisonka.cz
mailto:patrik.2.vana@gmail.com
mailto:sport-teplice@volny.cz
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OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V TEPLICÍCH 
- adresář klubů pro soutěžní ročník 2017 - 2018 

========================================================================== 

 

4260011 Fotbalový klub Bílina  S: Mojžíš Václav 

 Kyselská 391/8   418 01 Bílina, Kyselská 391/8 

 418 01  Bílina  TM: 725 290 438 

   NS: Malecha Jiří 

   TM: 724 345 520 

   ZP: malechaml@kovosreal.cz 

    mojzisvaclav@seznam.cz 

 

4260381       TJ Sokol Bořislav        S: Jaroslav Havel 

      Bořislav 20    415 01 Teplice, Buzulucká 446 

      415 01  Teplice         TM: 607 931 492 

      ZP: havel39@seznam.cz 

j.kabourek@seznam.cz 

           S: Jiří Kabourek 

      TM: 605 361 860 

 

4260511 1. FC Dubí  S: Martin Štrobl 

 Mírová 75   415 01 Teplice, Pod tratí 221 

 417 03  Dubí 3  TM: 721 949 434 

   NS: František Klimek 

   TM: 602 644 484 

   ZP: martin.strobl@volny.cz 

    klimekfranta@seznam.cz  

   

4260061 Sportovní klub Dubí, z. s.  S: Ing. Jiří Janeček  

 Tovární 297  TM: 602 150 926 

 417 02  Dubí u Teplic 2  ZP: jiri.janecek@moneta.cz 

 

4260431 FK Duchcov  S: Kropáček Jindřich 

 Teplická 1054/122   TM: 721 425 535 

 419 01  Duchcov  NS: Reichel František 

   TM: 602 185 930 

   ZP: fotbal@fkduchcov.cz  

    

4260081 Tělocvičná jednota Sokol Háj S: Marek Job 

 Teplická 10/222   417 05 Osek, Hrdlovská 645 

 419 01  Duchcov  TM: 606 685 769 

   NS: Stanislav Kubásek 

   TM: 603 153 540 

   ZP: mara.job@seznam.cz 

    standakubasek@seznam.cz 

mailto:malechaml@kovosreal.cz
mailto:mojzisvaclav@seznam.cz
mailto:havel39@seznam.cz
mailto:j.kabourek@seznam.cz
mailto:martin.strobl@volny.cz
mailto:jiri.janecek@moneta.cz
mailto:fkduchcov@centrum.cz
mailto:mara.job@seznam.cz
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4260091 Fotbalový klub Hostomice, z. s. S: Martin Vlček 

 Jiráskova 303   417 52 Hostomice, Komenského 295 

 417 52  Hostomice  TM: 733 357 156 

   NS: Radek Kolář 

   TM: 603 717  996 

   ZP: fk.hostomice@seznam.cz  

   

4260111 FK Hrobčice  S: Radek Bučina 

 Hrobčice 105   418 04 Bílina, Razice 19 

 417 57  TM: 601 594 160 

   NS: Jaromír Toman 

   TM: 734 417 314 

   ZP: fkhrobcice@seznam.cz 

 

410007        TJ Chlumec, z. s.        S:  Jan Malec  

      Ústecká 409    403 39 Chlumec, Metodějova 185  

      403 39 Chlumec         TM: 605 290 225  

    ZP: jan_malec@volny.cz 

 

4260161 Tělovýchovná jednota Sokol Kladruby, z. s.   

 Kladruby 29  S: Daniel Smolař 

 415 01 Kladruby   415 01 Teplice, Javorová 3037 

   TM: 732 229 209 

   NS: Mgr. Jan Vodička 

   TM: 608 753 005 

   ZP: danielsmolar@seznam.cz  

 

4260131 FK Kostomlaty p. M. z. s.   S: Petr Bláha 

 Pod hřištěm 126           417 54  Kostomlaty p. M., Hlavní 70 

 417 54  Kostomlaty p. Mil.  TM: 724 524 922 

   NS: Miroslav Šturma 

   TM: 721 714 417 

   ZP: petr.kpm@seznam.cz 

    miras.ohnic@seznam.cz 

 

4260141 Tělocvičná jednota Sokol Košťany S: Pavel Prokop 

 Mírové nám. 1   417 23 Košťany, Teplická 441 

 417 23  Košťany  TM: 603 526 492 

   ZP: fotbal.kostany@seznam.cz 

 

4260151 Tělovýchovná jednota Krupka  S: Jiří Penc 

 U stadionu 469   417 41 Krupka, Poštovní 429/20 

 417 41  Krupka  TM: 739 681 841 

   NS: Karel Rouček 

   TM: 725 698 810 

   ZP: info@stastny-rybar.com 

mailto:fk.hostomice@seznam.cz
mailto:fkhrobcice@seznam.cz
mailto:danielsmolar@seznam.cz
mailto:miras.ohnic@seznam.cz
mailto:fotbal.kostany@seznam.cz
mailto:info@stastny-rybar.com
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4260171 Fotbalový klub TJ Lahošť  S: Kvoch Ladislav 

 Švermova 23     417 25 Lahošť, Švermova 88 

 417 25  Lahošť   TM: 608 778 142   

                 NS: Vejmola Martin 

      TM: 607 435 593 

    ZP: kvosak@seznam.cz 

 

4260461 FK obec Měrunice S: Václav Kalous 

 Měrunice 38  415 01 Teplice, Arbesova 1583 

 418 04  Bílina  TM: 732 162 768 

   NS: Jakub Kružík 

   TM: 792 332 944 

   ZP: vaclav.kalous@seznam.cz 

 

4260211 SK Baník Modlany z. s.  S: František Ernygr 

 Modlany 109   417 13 Modlany, Modlany 109 

 417 13  Modlany  TM: 736 487 640 

   NS: Rostislav Salák 

   TM: 608 178 689 

   ZP: banik.modlany@gmail.com 

    salakrostislav@seznam.cz 

 

4260221 FK Novosedlice z. s.  S: Karel Mayerhofer 

 Valentinská 261   417 31 Novosedlice, Luční 399 

 417 31  Novosedlice  TM: 602 366 879 

   NS: Jiří Vobecký 

   TM: 774 656 555 

   ZP: lukas.mayerhofer@seznam.cz 

 

4260231 TJ Baník Ohníč, z. s.  S: Tomáš Černý 

 417 65  Ohníč 52   417 65  Ohníč, Ohníč č. 1 

   TM: 724 525 371 

   NS: Jiří Křížek 

   TM: 725 513 476 

   ZP: banik.ohnic@seznam.cz 

 

4260241 Tělovýchovná jednota Oldřichov, spolek 

 Oldřichov 52  S: František Schrenk 

 417 24   415 03 Teplice, Rooseveltovo nám. 422 

    TM: 606 652 815 

   NS: Ctirad Vaník 

   TM: 774 090 431 

   ZP: tjoldrichov@seznam.cz 

 

 

 

mailto:kvosak@seznam.cz
mailto:vaclav.kalous@seznam.cz
mailto:banik.modlany@gmail.com
mailto:salakrostislav@seznam.cz
mailto:lukas.mayerhofer@seznam.cz
mailto:banik.ohnic@seznam.cz
mailto:tjoldrichov@seznam.cz
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409025 TJ Baník Osek, z. s.  S: Bohumil Klatovský 

 Zahradní 246   417 05 Osek, Hrdlovská 646 

 417 05  Osek  TM: 722 788 008, 

   NS: Jaroslav Hlinka 

   TM: 723 583 921  

   ZP: tj.osek@volny.cz 

 

4260261 Proboštov  S: František Šnobr 

 Proboštovská 267   415 01 Teplice, Bohosudovská 1486 

 417 12  Proboštov  TM: 606 242 961 

   NS: Vladimír Mašek 

   TM: 602 494 373 

   ZP: masek.edisonka@seznam.cz 

    frasno@seznam.cz 

 

4260271 FK Rtyně nad Bílinou, z. s.  S: Josef Hliba 

 Rtyně nad Bílinou 145   417 62  Rtyně nad Bílinou 47 

 417 62  Rtyně nad Bílinou  TM: 606 814 834 

   NS: Milan Bauer 

   TM: 721 665 319 

   ZP: hliba@zalany.net 

    bajabauer@seznam.cz 

 

4260281 Tělovýchovná jednota Slovan Sobědruhy  

 Na Rozhraní 192  S: Rudolf Reitmayer 

 415 10 Teplice   400 03 Ústí n. L., Nová 1393/10 

   TM: 728 897 328 

   NS: Karel Klinkáček 

   TM: 739 682 655 

   ZP: slovan.sobedruhy@seznam.cz 

    

4260291 T. J. Soběchleby  S: Lukáš Mráz 

 U hřiště   417 42 Soběchleby náves 18 

 417 42  Soběchleby  TM: 720 314 431 

   NS: Petra Semerádová 

   TM: 728 380 939 

   ZP: lukymraz@seznam.cz 

    

4260301 TJ Sokol Srbice, z. s.  S: Karel Milec (mládež) 

 Srbice 117   415 01 Teplice, Srbice 53 

 415 01  Teplice  TM: 777 205 158 

   NS: Petr Stibor 

   TM: 602 427 515 

   ZP: fotbalsrbice@seznam.cz 

 

 

mailto:tj.osek@volny.cz
mailto:masek.edisonka@seznam.cz
mailto:frasno@seznam.cz
mailto:hliba@zalany.net
mailto:bajabauer@seznam.cz
mailto:slovan.sobedruhy@seznam.cz
mailto:lukymraz@seznam.cz
mailto:fotbalsrbice@seznam.cz
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4260311 Tělovýchovná jednota Sokol Suché   

 Suché  S: Jiří Vacek 

 417 13  Suché - Modlany   Modlany - Suché, Suché 37 

   TM: 608 379 229 

   NS: Martin Čvančara 

   TM: 605 256 597 

   ZP: fksuche@seznam.cz 

 

4260391 SK Junior Teplice z. s.   S: Lukáš Procházka 

 Proboštovská 1987   417 61 Bystřany, Pražská 273 

 415 01 Teplice  TM: 777 944 404 

   NS: Petr Háša 

   TM: 777 858 881 

   ZP: info@juniorteplice.cz 

    prochazka.luk@email.cz 

    

4260351 TJ Hvězda Trnovany, z. s.   S: Jaroslav Uličný 

 Modlanská 1883   415 01 Teplice, Kpt. Jaroše 1617  

 415 01 Teplice  TM: 604 922 883 

   NS: Václav Malec 

   TM: 602 345 311 

   ZP: jarda.ulicka@seznam.cz 

    tjht@seznam.cz 

 

4260361 Tělovýchovná jednota Sokol Unčín S: Jan Bokoč 

 Nad Plovárnou 509  TM: 602 431 441 

 417 42  Krupka  S: Miroslav Sém 

   TM: 727 969 221 

   ZP: sokol.uncin@email.cz 
  
4260371 Tělovýchovná jednota Baník Zabrušany  

 417 71  Zabrušany  S: Petr Peclinovský 

    417 71  Zabrušany 41 

   TM: 732 556 547 

   TB: 417 835 512 

   NS: Marcela Peclinovská 

   TM: 724 827 935 

   ZP: petrpeclinovsky@seznam.cz 

                                              

 

 

Vysvětlivky: 

 

S     -  sekretář TB  -  telefon byt 

TZ  -  telefon zaměstnání NS  -  náhradní spojení 

ZP   -  zasílání pošty TM -  mobilní telefon 

mailto:fksuche@seznam.cz
mailto:info@juniorteplice.cz
mailto:prochazka.luk@email.cz
mailto:jarda.ulicka@seznam.cz
mailto:tjht@seznam.cz
mailto:sokol.uncin@email.cz
mailto:petrpeclinovsky@seznam.cz
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Kontakty na okresní fotbalové svazy Ústeckého kraje, Ústecký krajský fotbalový svaz a 

Fotbalovou asociaci České republiky 

 
 OFS Děčín Tlf: 734 622 232 

 Maroldova 2 EM:  fotbalofsdc@seznam.cz 

 405 25  Děčín  

  

 OFS Chomutov Tlf: 736 537 110 

 17. listopadu 5461 EM:  chomutov@fotbal.cz 

 430 04  Chomutov  

  

 OFS Litoměřice Tlf: 607 879 140 

 Osvobození 191/17, Předměstí EM: ofsltm@iol.cz 

 412 01  Litoměřice  

 

 OFS Louny Tlf: 415 654 886 

 Rybalkova 2391 Tlf: 737 317 023 

 440 01  Louny EM: fotbal@ln.cz 

   

 OFS Most Tlf: 606 829 501 

 U stadionu 2 EM: ofsmost@centrum.cz 

 434 01  Most  

  

 OFS Ústí nad Labem Tlf: 606 316 004 

 Masarykova 633 EM: ofsusti@seznam.cz 

 400 01 Ústí nad Labem  

  

 Ústecký krajský fotbalový svaz Tlf: 739 681 861 

 Masarykova 633 Profitrenér: 606 683 407   

 400 01  Ústí nad Labem EM:            ukfs@ukfs.cz 

    

 Fotbalová asociace ČR – FAČR Tlf: 233 029 111 

 Diskařská 2431/4                   Registrace: 233 029 122 

 P. O. BOX  11 Fax: 233 353 107  

 160 17  Praha 6 – Strahov EM: facr@fotbal.cz 

  Internet: www.fotbal.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:chomutov@fotbal.cz
mailto:ofsltm@iol.cz
mailto:fotbal@ln.cz
mailto:ofsmost@centrum.cz
mailto:ofsusti@seznam.cz
mailto:ukfs@ukfs.cz
mailto:facr@fotbal.cz
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ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ OFS TEPLICE 
dospělých, žáků a přípravek pro ročník 2017 – 2018 

 

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 
1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ 

 
 Teplický okresní fotbalový svaz a z jeho pověření řídí všechny soutěže Sportovně technická komise, 

jež zasedá v průběhu soutěží pravidelně každý týden, zpravidla v úterý, od 17:00. 

 

2. TERMÍNOVÁ LISTINA – PODZIM 2018 

 
 Termínová listina fotbalových soutěží řízených OFS Teplice pro podzim 2017 je uvedena v příloze, 

pro jaro 2018 bude doplněna dodatečně. 

 Pro provádění změn úředních termínů a začátků utkání platí tyto doplňující směrnice, závazné pro 

všechny účastníky a podléhají schválení STK: 

 

a) Termíny domácích utkání jsou závazné dle úředních začátků v termínové listině. V případě žádosti o 

změnu hracího dne či času musí být STK nahlášena do 31. 7. 2017 pro podzimní část soutěžního 

ročníku. V jarní části soutěžního ročníku bude oddíl zadávat termíny a časy samostatně ve lhůtě do 15 

dnů před zahájením jarní části. Termíny a případné změny na jiný hrací den a hodinu musí splňovat 

podmínky časů začátků dle termínové listiny. 

 V případě nejednotných hracích dní musí oddíl vyplnit a zaslat hlášenku na STK a všem soupeřům, se 

kterými v dané polovině soutěžního ročníku hraje na domácím hřišti – v termínech výše uvedených. 

 

b) pokud chce pořádající oddíl (klub) sehrát mistrovské utkání v jiný než úředně stanovený den, anebo s 

jiným nežli úředně stanoveným začátkem a nejedná-li se o přesun na pracovní den, může tak učinit 

sám - bez souhlasu soupeře tak, že oznámí nový termín s uvedením přesného data, či změněný začátek 

utkání soupeři a STK 21 dní před novým termínem zápasu na tiskopise Žádost o změnu termínu. 

V případě dodržení termínů 21 dní před utkání se souhlas soupeře nevyžaduje. 

 

c) chce-li oddíl (klub) sehrát mistrovské utkání v jiný termín, anebo hodinu než stanoví pořad utkání a 

nemůže využít výhody, uvedené v odst. b) tohoto článku, je povinen dohodu v elektronickém systému 

schválit i soupeř. Oboustranné dohody oddílů (klubů) platí pouze po schválení STK. 

 

 Poplatky za změny termínů dle bodů b) a c) 

 Poplatky za provedené změny slouží k úhradě nákladů spojených s provedením změn a STK je 

vyúčtuje žádajícímu oddílu (klubu) vždy po skončení kola soutěže a činí: 

 
- změna termínu bez souhlasu soupeře více jak 21 dní před utkáním 100,-Kč  
 
Dohody o změně termínů:  
- Bez poplatku (nejpozději 17 dní před utkáním)  
- zvýšený poplatek (17 dní do zasedání STK před utkáním) 200,- Kč  
- mimořádně zvýšený poplatek (po zasedání STK bezprostředně předcházející termínu utkání) 300,-Kč 
Poplatky za změny termínů u mládežnických družstev budou účtovány v poloviční výši. 
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d) STK může pro zajištění regulérnosti rozhodnout, která kola, případně utkání, budou sehrána ve stejný 

den a hodinu – zejména v posledních dvou kolech soutěže. 

 Pro takto nařízená utkání mistrovských soutěží neplatí čerpání čekací doby na soupeře a neplatí změny 

dle hlášenek či provedených změn termínů, ani nelze změnit termín dle odst. a) tohoto článku. 

 

e) utkání mládežnických soutěží, která nelze sehrát v určeném termínu pro účast žáků a studentů na 

dlouhodobých akcích škol a učilišť, musí být vzájemnou dohodou (viz. odst. c tohoto článku) 

předehrána. 

 Ve výjimečných případech mohou být se souhlasem STK sehrána po termínu, nejpozději však před 

skončením podzimního nebo jarního kola. 

 

f) oddíl (klub) má právo požádat STK o úřední odložení mistrovského utkání žáků v případě, jsou-li na 

příslušný termín povoláni do reprezentace kraje nebo FAČR nejméně 3 hráči zařazení na soupisce 

příslušného družstva. 

 

g) hrají-li dvě družstva stejného hostujícího oddílu (klubu) v jednom úředním termínu se stejným 

soupeřem na jeho hřišti, má hostující oddíl (klub) právo požádat písemně pořádající oddíl (klub) 

nejpozději 21 dnů před příslušným termínem o sehrání obou utkání ve stejný den formou dvojzápasu s 

přesně navazujícími začátky utkání. Pořádající oddíl (klub) je povinen této žádosti vyhovět, pokud 

tomu nebrání závažné okolnosti. Kopii žádosti zasílá žádající oddíl (klub) na vědomí a k potvrzení 

STK. 

 

h) utkání žáků a přípravek mohou začínat nejdříve v 9:00 hod, dospělých nejdříve v 10:00 hod. 

 

i) případný styk se zahraničním soupeřem či jakákoliv přátelská významná utkání nebo jiný důvod, pro 

který nemůže být sehráno utkání v původním termínu, nesmí narušit průběh mistrovských soutěží, 

příslušná mistrovská utkání musí být předehrána na základě oboustranné písemné dohody. 

 

j) STK má právo na základě odůvodněné žádosti pořadatelského nebo hostujícího klubu, nedojde-li 

předtím k oboustranné dohodě, nařídit soutěžní utkání na jakýkoli jiný termín, než ten, který je uveden 

v pořadu utkání. Přitom však STK bude dbát na to, aby nebyla narušena regulérnost soutěže. Příslušný 

klub k žádosti vždy připojí kopii komunikace se soupeřem (včetně potvrzení o jeho odeslání), jako 

doklad projevu vůle dohodnout se na jiném termínu utkání, než je uveden v pořadu utkání bez účasti 

STK. Za nařízení termínu uhradí klub, který o nařízení požádal, poplatek podle bodu c) tohoto článku 

v závislosti na charakteru požadované změny. 

 

k) v případě nesehrání utkání nebo jeho předčasného ukončení bez zjevného zavinění některého z 

družstev navrhnou kluby řídícímu orgánu soutěže nový termín utkání do 48 hod. od původního 

termínu utkání, který o novém termínu rozhodne. 

 

l) pořad utkání, včetně obsazení rozhodčích a delegátů vychází na internetových stránkách Ústeckého 

KFS (www.fotbal.cz), povinností oddílů (klubů) je kontrolovat termín utkání a hodinu výkopu a v 

případě jakékoliv nesrovnalosti ihned informovat sekretariát Ústeckého KFS.  
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3. ORGANIZÁTOR UTKÁNÍ  

 

 Organizátorem jednotlivých utkání je vždy TJ, fotbalový oddíl nebo klub, který je uveden v pořadu 

utkání na prvním místě. STK může povolit sehrání mistrovských utkání v opačném pořadí, než je 

uvedeno v rozlosování soutěžního ročníku (tzv. změna pořadatelství). O změnu pořadatelství požádá 

klub, který chce sehrát utkání na domácím hřišti v podzimní části soutěžního ročníku, na tiskopisu 

Žádost o změnu pořadatelství/hrací plochy, který je ke stažení na webových stránkách, a to nejpozději 

do zasedání STK před stanoveným termínem utkání.  

 Žádost o změnu pořadatelství musí být opatřena souhlasem soupeře. V odůvodněných případech může 

STK změnu pořadatelství schválit i při nedodržení stanovené lhůty. Za změnu pořadatelství je účtován 

žádajícímu oddílu poplatek dle čl. 2. c).  

 

4. MÍSTA UTKÁNÍ 

  

 Jednotlivá utkání se hrají na hřištích zúčastněných oddílů (klubů) podle rozlosování uvedeného v 

pořadu utkání. Hraje se vždy na hřišti prvně uvedeného oddílu (klubu). O pořadí hracích ploch 

rozhoduje v období od 30. 10. 2017 do 9. 4. 2018 včetně z ekonomických důvodů domácí oddíl (klub). 

Pokud by hlavní hrací plocha byla nezpůsobilá ke hře, je domácí oddíl (klub) povinen připravit 

náhradní hrací plochu. Ostatní kola je povinností hrát mistrovská utkání na hlavní travnaté hrací ploše. 

O způsobilosti hrací plochy rozhoduje rozhodčí. STK doporučuje v případě nezpůsobilosti hlavní 

hrací plochy sehrání utkání na náhradní hrací ploše (schválené řídícím orgánem) z důvodu dodržení 

termínové listiny. Mistrovská utkání lze sehrát na hrací ploše s umělým trávníkem dle bližších 

ustanovení SŘF čl. 6, odst. 4. Ve výše uvedeném období v případě nezpůsobilé HP a není-li k 

dispozici náhradní HP, může pořádající oddíl požádat předem o odložení utkání s tím, že se současně 

domluví se soupeřem na náhradním termínu utkání v termínu do 14 dní dnů od původního termínu a 

dohodou potvrdí v elektronickém systému.  

 

5. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽÍ  

 

 Jednotlivá družstva jsou zařazena podle své výkonnosti a kategorie do soutěží řízených STK 

Ústeckého KFS. Toto zařazení do soutěží je uvedeno v rozlosování, které je součástí tohoto rozpisu 

jako příloha. Pod názvem uvedeným v přihlášce do soutěže bude družstvo vedeno v průběhu celého 

ročníku (s výjimkou schválené změny v zimní přestávce). STK si vyhrazuje právo vytvořit zkrácený 

název oddílu uváděný v materiálech ÚKFS. Pro sdružená družstva dospělých i mládeže platí příslušná 

ustanovení soutěžního řádu. V případě sdruženého družstva dospělých, nesmí mít klub žádné další 

družstvo dospělých ve všech soutěžích FAČR. Sdružená družstva jsou uvedena v přehledu družstev 

dané soutěže.  

 

6. JEDNOTNÉ ČÍSLOVÁNÍ UTKÁNÍ  

 

 Mistrovská utkání jednotlivých soutěží všech věkových kategorií jsou jednotně číslována příslušným 

číslem 2016426 (2016=ročník 2016/2017, 426 = OFS Teplice), dále poté kód soutěže (viz níže), na 

který navazuje čtyřmístné číslo, z nějž první dvě číslice označují pořadové číslo kola a druhé dvě 
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číslice pak pořadové číslo utkání v konkrétním kole. Pro rozlišování druhů soutěží a věkových 

kategorií budou používány zkrácené třímístné kódy: 

  
A1A Okresní přebor dospělých 

 A2A III. třída dospělých 
 F1A Okresní přebor mladších žáků 
 G1A Okresní přebor starších přípravek  
 H1A Okresní přebor mladších přípravek 
 
V pořadu utkání uvedeném v tomto rozpisu (příloha č. 6) jsou u jednotlivých utkání z kapacitních 

důvodů uvedena čísla bez kódu soutěže (ten je uveden u názvu soutěže). Čísla utkání, uvedená v pořadu 

utkání jednotlivých soutěží a návazně i na delegačních nominacích komise rozhodčích, musí rozhodčí a 

oddíly (kluby) uvádět v kompletní podobě na každém dokladu, týkajícím se příslušného utkání : - 

rozhodčí zejména na Zápisech o utkání a při případných omluvách - oddíly v hlášení a dohodách změn 

termínů a začátků utkání 

 
7. HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI 

 
a) Oddíly (kluby) zařazené v okresních soutěžích jsou povinny složit při podání přihlášky do soutěže 

startovné. Termín pro podání přihlášek pro sezónu 2017/2018 je stanoven na 30. 6. 2017 (§. 16 bod 3. 

SŘF). 

 
Částky pro přihlášená družstva jsou stanoveny takto: 

 
Okresní přebor dospělých      2.000,- Kč 
III. třída dospělých      2.000,- Kč 
v případě druhého a dalšího mužstva dospělých v soutěžích OFS 1.000,- Kč 
 

 Oddílům bude po ukončení měsíce elektronickým systémem vystavena sběrná faktura k úhradě 

nákladů souvisejících s pořádáním utkání a organizací soutěží (rozhodčí, poplatky, pořádkové pokuty, 

apod.), která je splatná v termínech stanovených FAČR. Nerespektování platebních podmínek bude 

řešeno v souladu s řády FAČR.  

 

b) Nařídí-li STK opakovaní soutěžního utkání nebo v případě, kdy STK nařídí sehrání soutěžního utkání 

v náhradním termínu vyjma případu, kdy se hostující družstvo k utkání nedostaví pro poruchu 

dopravního prostředku, obdrží hostující klub od pořadatelského klubu na základě písemné žádosti 

náhradu vynaložených cestovních nákladů:  

 • ve výši 50% prokazatelných nákladů tehdy, použije-li hostující klub dopravní prostředek smluvního 

přepravce (součástí žádosti musí být také kopie faktury vystavené smluvním přepravcem),  

 • ve výši částky, která se zjistí vynásobením kilometrické vzdálenosti mezi místem konání utkání a 

sídlem hostujícího klubu (při použití nejkratšího směru v rámci silniční sítě ČR) a paušální částky 30,- 

Kč za 1 km tehdy, použije-li hostující klub vlastní dopravní prostředek určený pro hromadnou 

přepravu osob,  

 • ve výši 50% cestovného pro 20 osob, použije-li hostující klub linkový spoj registrovaného 

přepravce, osobních vozidel nebo jiný způsob dopravy. U osobních motorových vozidel se výši 50% 
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cestovného počítá z částky 5 Kč za ujetý kilometr. Výše uvedené náklady musí být hostujícím klubem 

prokazatelně uplatněny na pořadatelském klubu ve lhůtě do 30 dnů ode dne, ve kterém mělo být 

utkání sehráno, jinak nárok na úhradu zanikne. V případě sporů o výši náhrady vynaložených 

cestovních nákladů rozhodne v dané věci STK na základě písemné žádosti zaslané klubem. 

 

c) Návrh finančních postihů za odhlášení družstva ze soutěže po rozlosování a před ukončením podzimní 

části (čl. 7 bod 2. SŘF): 

- soutěže dospělých až do výše 20 000,- Kč 
- žákovské a přípravkové soutěže  až do výše 12 000,- Kč 
 
d) Vystoupí-li družstvo ze soutěže nebo bude ze soutěže vyloučeno před zahájením nebo 

v průběhu jarní části soutěžního ročníku, navrhne STK uložení disciplinárního trestu 
příslušnému klubu podle §. 7 bodu 2. SŘF, přitom návrh výše této pokuty bude 
několikanásobně převyšovat náklady nutné na dohrání soutěže. 

 
e) Za pozdní doručení přihlášky do soutěže může být každému klubu udělena pokuta až do 

výše 500,- Kč. 
 
f) V případě, že družstvo nedohraje utkání pro malý počet hráčů, navrhne STK uložení 

pořádkové pokuty až do výše 1000,- Kč 
 
g) V případě, že se družstvo nedostaví k utkání na hřiště soupeře, navrhne STK uložení 

pořádkové pokuty až do výše 2000,- Kč. 
  
 Domácí oddíl může požadovat po hostujícím oddílu jako kompenzaci za nesehrání utkání 

tuto pevnou částku:  
 

1. účastníkům II. třídy dospělých 1000,- Kč 

2. účastníkům III. třídy dospělých   800,- Kč 

3. soutěže žáků starší, mladší   400,- Kč 

4. soutěže přípravek     300,- Kč 

 

h) V případě, že družstvo neodehraje utkání na domácím hřišti, navrhne STK uložení 

pořádkové pokuty až do výše 3000,- Kč. 
 

ch) Náhrady rozhodčím a delegátům svazu: 
Za řízení mistrovského utkání přísluší rozhodčím jízdné a odměna dle vydaných hospodářských 

směrnic FAČR. Ustanovení je platné také pro delegáty svazu. 

 
8. POŘADATELSKÁ SLUŽBA 

 
Povinnosti pořadatele a hostujícího oddílu (klubu) určuje Soutěžní řád (SŘF) 
Organizátor utkání a administrátoři oddílů zajistí včasné napsání Zápisu o utkání před utkáním  
v elektronickém systému dle § 9 a  § 53  SŘF. 
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Organizátor utkání se musí zaměřit především na plnění těchto povinností pořadatelů (§. 45 a 
46 SŘF): 

- povinnosti hlavního pořadatele 

- dodržování opatření o povolení vstupu do ohraničeného prostoru hřiště a označení všech osob v tomto 

prostoru 

- zamezení vstupu všech osob do vymezeného prostoru za brankami (viz Pravidla fotbalu) 

- zabezpečení odchodu hráčů a rozhodčích do kabin, a to až do jejich odjezdu z prostoru stadionu, 

event. na hranice obce 

- zabezpečení pokynů rozhodčího při jeho upozornění na nevhodné chování na hráčských lavicích nebo 

při narušení utkání 

- přísný zákaz prodeje všech druhů nápojů ve skleněných obalech 

- pořádající oddíl (klub) je povinen mít k dispozici pro rozhodčí praporky (pro asistenty), píšťalu, žlutou 

a červenou kartičku, nevyplněný platný tiskopis Zápisu o utkání 

- zabezpečit podavače míčů (zejména v prostoru za brankami na hřištích s atletickou dráhou) 

- umístění vozidel a uložení osobních věcí účastníků utkání. (viz SŘF §. 45, bod l) a m) 

Na hráčské lavice mají přístup pouze osoby uvedené v zápise o utkání.  
Rozhodčí jsou povinni kontrolovat, zda je hlavní pořadatel řádně označen a plní si své 
povinnosti, případné nedostatky uvede do ZoU. 
 
B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 
9. PŘEDPIS 

 

 Hraje se podle Pravidel fotbalu, Soutěžního řádu fotbalu i dalších platných předpisů vydaných FAČR a 

podle směrnic tohoto rozpisu, který je včetně příloh nedílnou součástí Soutěžního řádu fotbalu pro 

soutěže řízené OFS Teplice. 

 
10. STARTUJÍ 

 

a) v soutěžích dospělých hráči řádně registrovaní za příslušný fotbalový oddíl (klub)  

b) v soutěžích staršího dorostu hráči narození 1. 1. 1999 a později, registrovaní za příslušný oddíl (klub)  

c) v soutěžích mladšího dorostu hráči narození 1. 1. 2001 a později, registrovaní za příslušný oddíl (klub) 

d) v soutěžích starších žáků hráči narození 1. 1. 2003 (dívky 2002) a později, starší 5 let, registrovaní za 

žáky příslušného oddílu (klubu)  

e) v soutěžích mladších žáků hráči narození 1. 1. 2005 (dívky 2004) a později, starší 5 let, registrovaní 

za žáky příslušného oddílu (klubu)  

f) v soutěžích starších přípravek hráči narození 1. 1. 2007 (dívky 2006) a později, starší 5 let, 

registrovaní za žáky příslušného oddílu (klubu)  

g) v soutěžích mladších přípravek hráči narození 1. 1. 2009 (dívky 2008) a později, starší 5 let, 

registrovaní za žáky příslušného oddílu (klubu) 
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11. PODMÍNKY ÚČASTI  
 
a) Listina hráčů Všichni hráči musí být registrováni dle Registračního řádu FAČR a prokazují se 

rozhodčímu utkání listinou všech hráčů daného družstva včetně fotografií. Dle čl. 7 bod a) SŘF  
b) Identifikační kód (ID) Osoby uvedené v zápise o utkání musí mít uvedeno platné ID vyplývající z 

členství ve FAČR.  
c) Povinnosti družstev Povinnosti družstev jsou uvedeny v Soutěžním řádu fotbalu (oddíl 4. SŘF). 

Výjimky z těchto povinností může povolit, na základě zdůvodněné písemné žádosti podané 
nejpozději 14 dní před zahájením soutěže, Teplický OFS.  

d) Reprezentace Oddíly (kluby) jsou povinny uvolňovat hráče nominované k plnění reprezentačních 
povinností na všech úrovních výběrů.  

 
12. ČÍSLA HRÁČŮ A STŘÍDÁNÍ HRÁČŮ V UTKÁNÍ  
 
Zúčastněná družstva uvedou do zápisu 11 hráčů a náhradníky, kteří jsou před utkáním přítomni. 
Maximální počet náhradníků je 7 (výjimka u KP mladších žáků a přípravek), při nedodržení tohoto počtu 
není možno náhradníky doplnit v průběhu utkání. Počet náhradníků na max. 7 je možno doplnit 
nejpozději před zahájením utkání. V základní sestavě nastupuje brankář zpravidla s číslem 1 (může však 
nastoupit i s jiným libovolným číslem - do čísla 99 včetně). Hráči nastupují v základní sestavě zpravidla 
s čísly 2 až 11 (je však dovoleno, že mohou nastoupit i s jiným libovolným číslem až do výše čísla 99, 
včetně), náhradníci nastupují zpravidla s číslem 12 a vyšším (je však dovoleno, že mohou nastoupit i s 
jiným libovolným číslem až do výše čísla 99, včetně).  
 
- ve všech krajských soutěžích dospělých je možno v průběhu utkání střídat 5 hráčů (bez ohledu, zda se 
jedná o brankáře nebo hráče v poli)  
- ve všech mládežnických soutěžích je možno v průběhu utkání libovolně v přerušené hře zapojovat 
všechny hráče uvedené v Zápisu o utkání (nejvýše 18 hráčů); při tom musí být dodržen maximální 
povolený počet hráčů na hřišti. Za nastoupení hráče se považuje skutečnost, že hráč nastoupil k 
soutěžnímu utkání v základní sestavě nebo do něj v jeho průběhu vstoupil jako střídající hráč.  
 
13. HRACÍ DOBA UTKÁNÍ  
 
- soutěže dospělých a staršího dorostu 2 x 45 minut  
- soutěže mladšího dorostu 2 x 40 minut  
- soutěže starších žáků 2 x 35 minut  
- soutěže mladších žáků 2 x 30 minut  
- soutěže starších přípravek 2 x 20 minut  
- soutěže mladších přípravek 2 x 15 minut  
 
Pokud se hraje některé utkání jako předzápas, musí být předzápas časově stanoven minimálně takto:  
- předzápas dorostu 2 hod. 30 minut před začátkem hlavního zápasu  
- předzápas žáků 2 hod. 00 minut před začátkem hlavního zápasu  
- předzápas přípravek 1 hod. 45 minut před začátkem hlavního zápasu  
 
Tuto směrnici jsou oddíly (kluby) povinny dodržovat i při dohodách o změně termínu nebo začátku 
utkání. STK v zásadě neschválí čas výkopu mládeže na dobu úředního začátku utkání dospělých.  
 
14. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ V SOUTĚŽÍCH  
 
Platí ustanovení Soutěžního řádu fotbalu, vyjma utkání, která skončí nerozhodným výsledkem. Ihned po 
každém nerozhodném utkání následuje penaltový rozstřel (vítěz 2 body, poražený 1 bod).  
Provedou-li obě družstva po 5 kopech a obě dosáhnou stejného výsledku, pokračuje se dále po jednom 
kopu. V dalších ustanoveních penaltového rozstřelu platí postup dle přílohy A Pravidel fotbalu.  
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15. SYSTÉM SOUTĚŽÍ 

 
 Soutěže okresního přeboru dospělých se hrají systémem každý s každým dvoukolově podle 

rozlosování. Soutěž III. třída dospělých a Okresní přebor mladších žáků se hraje systémem každý 

s každým tříkolově. Starší a mladší přípravky hrají satelitní turnaje. 

 

16. SOUTĚŽE MLÁDEŽE 

 
Pro soutěže mládeže jsou řídícím orgánem stanovena pravidla uvedená v příloze tohoto 
rozpisu. 
Kluby startující v soutěžích mladší a starší přípravky (satelitní turnaje) musí mít před utkáním 
řádně vyplněn zápis o utkání v IS systému – za tuto povinnost je odpovědný vedoucí 
příslušného týmu uvedený v ZoU. Pořadatel satelitního turnaje je povinen do 24 hod po 
skončení turnaje nahlásit výsledky všech utkání STK OFS Teplice. Za porušení této 
povinnosti může být uložena pořádková pokuta ve výši 100 – 1000 Kč. 
 
17. HLÁŠENÍ UTKÁNÍ 
 

 Oddíly (kluby) nejsou povinny předem hlásit mistrovská utkání soupeři ani řídícímu orgánu kromě 

případů, kdy provádějí změnu podle článku 2 tohoto rozpisu. 

 
18. PROTESTY A ODVOLÁNÍ 
 

Řídí se dle procesního řádu FAČR. 

a) Klub je oprávněn podle ustanovení SŘ podat cestou IS protest za podmínek stanovených procesním 

řádem, který podléhá poplatku.  

b) Protest lze podat od 12 hodiny dne následujícího po dni, v němž se utkání konalo, a to ve lhůtě 24 

hodin.  

c) Protest musí být konkrétní a musí splňovat náležitosti ustanovení procesního řádu:  

➢ označení konkrétního důvodu:  

• porušení pravidel fotbalu,  

• porušení SŘ a RMS,  

• porušení jiných předpisů FAČR,  

• pochybení rozhodčích mimo předchozích případů,  

➢ odůvodnění protestu,  

➢ označení důkazů,  

➢ návrh rozhodnutí protestu. 

 

19. ROZHODČÍ A DELEGÁTI SVAZU 
 
Rozhodčí a delegáti jsou povinni řídit se platnými předpisy FAČR, zejména pak níže uvedenými. 

• Řád rozhodčích a delegátů platný od 8. 3. 2017 

• Soutěžní řád platný od 13. 4. 2017 

• Soutěžní řád mládeže a žen platný od 1. 2. 2017 

• Pravidla fotbalu platná od 1. 7. 2016 
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Delegáti a jejich obsazování na mistrovská utkání: 
a) na žádost oddílu, který uhradí náklady na delegáta (paušál + cestovné) dle platného 
sazebníku odměn 
b) dle potřeby VV OFS Teplice a odborných komisí OFS, náklady hradí OFS. 

Předseda OFS Teplice a členové VV OFS Teplice mají možnost podat písemnou zprávu o průběhu 
utkání, vyjma těch oddílů, kterými jsou členové, tato zpráva je plnohodnotná zprávě delegáta svazu. 

  
Sazebník pořádkových pokut 

• Řád rozhodčích a delegátů, §11 porušení povinností rozhodčími (max. 2 000 Kč) 

a) nedostatky v zápisu o utkání (zejména nesprávné nebo nedostatečné vyplnění zápisu, chybějící 

údaje nebo nesprávné údaje v zápisu, chybějící povinné podpisy na zápisu, neuvedení 

podstatných skutečností); 100 až 500 Kč 

b) pozdní doručení zápisu o utkání řídicímu orgánu soutěže nebo nedoručení zápisu o utkání 

vůbec; až 1 000 Kč 

c) pozdní omluva neúčasti na utkání, na které byl delegován; 200 až 1 000 Kč 

d) pozdní dostavení se k utkání, na které byl delegován (úřední začátek utkání z tohoto důvodu 

nebyl zpožděn nebo došlo z tohoto důvodu ke zpoždění úředního začátku utkání, nebo utkání 

nebylo z tohoto důvodu sehráno); 200 až 1 000 Kč 

e) nedostavení se k utkání, na které byl delegován, bez řádné omluvy; 500 až 2 000 Kč 

f) nedodržení pokynů komise rozhodčích v oblasti výstroje a oblečení; 100 až 500 Kč 

g) porušení jiných podstatných povinností rozhodčího 100 až 2 000 Kč 

 
• Řád rozhodčích a delegátů, §21 porušení povinností delegáty (max. 1 000 Kč)   

a) pozdní omluva neúčasti na utkání, na které byl delegován; 100 až 500 Kč 

b) pozdní dostavení se k utkání, na které byl delegován (úřední začátek utkání z tohoto důvodu 

nebyl zpožděn nebo došlo z tohoto důvodu ke zpoždění úředního začátku utkání, nebo utkání 

nebylo z tohoto důvodu sehráno); 200 až 1 000 Kč 

c) pozdní doručení zprávy delegáta řídicímu orgánu soutěže nebo nedoručení zprávy delegáta 

vůbec; 250 až 1 000 Kč 

d) nedostavení se k utkání, na které byl delegován, bez řádné omluvy; 500 až 1 000 Kč 

e) nedodržení pokynů komise rozhodčích v oblasti oblečení; 100 až 500 Kč 

porušení jiných podstatných povinností delegáta 100 až 1 000 Kč 

 
20. ZÁPIS O UTKÁNÍ (IS) 
 
Viz § 9, 53 a 61 SŘF. 
 
V případě, že bude na utkání dospělých delegován delegát asociace, vytiskne organizátor 
utkání uzavřený zápis o utkání a předá ho delegátovi. 
 
21. SOUPISKY HRÁČŮ 
 
 Veškerá práva a povinnosti oddílů (klubů) a družstev spojené se zařazením hráčů na soupisky jsou 

uvedeny v Soutěžním řádu (čl. 10). 

 

a) oddíly (kluby), které mají v nižších soutěžích jedné věkové kategorie další družstva, jsou povinny 

nejpozději 7 dní před zahájením jednotlivé soutěže vyplnit v elektronickém systému soupisku 

družstva. 
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b) Na soupisce družstva musí být uvedeno 11 hráčů včetně brankáře, kteří patří do příslušné věkové 

kategorie. 

 

c) Hráči uvedení na soupisce družstva nižší soutěže mohou sehrát za družstvo hrající vyšší soutěž 

libovolný počet utkání. 

 

d) Ze soupisky družstva vyšší soutěže mohou v utkáních družstva stejného oddílu (klubu) nižší soutěže 

nastoupit maximálně 2 hráči příslušné kategorie. 

 

e) Odůvodněnou změnu v soupisce (přestup, hostování, dlouhodobé zranění) může administrátor oddílu 

provádět pouze po schválení STK a to dle ustanovení v čl. 10 SŘF. 

 

f) Hráč uvedený na soupisce musí nastoupit nejméně na 45 minut v soutěžích dospělých, v jednom 

mistrovském utkání za družstvo, na jehož soupisce je uveden.  

 

g)  Oddíl bude potrestán pokutou 300 Kč za každého nečinného hráče v souladu se SŘ. 

 

h) V případě nečinnosti všech hráčů (tzn., že ze soupisky nenastoupil v příslušné soutěži žádný hráč) 

bude oddíl (klub) potrestán mimořádnou pokutou 4.000,- Kč. 

 
22. POSTUPY A SESTUPY 

  
a)Vítězové jednotlivých soutěží postupují do vyšší soutěže, pokud splňují podmínky 

stanovené SŘ a rozpisem vyšší soutěže.  

 

b) Sestupy v okresních soutěžích jsou závislé na počtu sestupujících družstev z okresu Teplice 

do II. třídy OFS Teplice.  

 

c)Počty účastníků jednotlivých tříd soutěží všech věkových kategorií je dán počtem 

přihlášených mužstev.  

Pro II. třídu dospělých je stanoven minimální počet účastníků na 14. 

 
23. DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ – DK 
 

a) Disciplinární řád FAČR platný od 1. 7. 2017, schválený Výkonným výborem FAČR  (dále „tento řád“ 

nebo „Disciplinární řád“) upravuje zejména skutkové podstaty disciplinárních přečinů, druhy trestů, 

jakož i postup disciplinárních orgánů v disciplinárním řízení za činy spáchané na území České republiky 

i za činy spáchané mimo území České republiky, které svým jednáním porušily zájem chráněný 

Disciplinárním řádem. 

 

b) Podle disciplinárního řádu se posuzuje takový disciplinární přečin, který byl spáchán členem FAČR 

nebo fyzickou osobou, za jejíž jednání člen FAČR odpovídá podle Disciplinárního řádu. 
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c) Účelem disciplinárního řízením náležité zjištění a objasnění disciplinárních přečinů upravených tímto 

řádem, spravedlivé potrestání jejich pachatelů a působit k předcházení a zamezování páchání 

disciplinárních přečinů, k výchově členů FAČR v duchu důsledného zachovávání předpisů FAČR a 

pravidel fair play. 

 

d) Disciplinární řízení v prvním stupni se koná před disciplinární komisí zřízenou OFS Teplice, která 

projedná disciplinární přečiny, k nimž došlo v rámci anebo v souvislosti se soutěžemi řízenými OFS 

Teplice. 

 

e) Poplatky za projednání vyloučení nebo disciplinární řízení, včetně žádostí hráče o zmírnění trestu činí: 

- Soutěže mužů  150,- Kč 

- Soutěže mládeže 100,- Kč 

- rozhodčí                                     100,- Kč 

 

Poplatky za projednání disciplinárních provinění platí také pro rozhodčí – dle soutěže, v jejímž utkání 

k provinění došlo. 

 

f) Povinností oddílů (klubů), rozhodčích, delegátů asociace je sledovat úřední desku OFS, kde budou 

zveřejňovány „Rozhodnutí DK“, pozvánky hráčů, funkcionářů oddílů (klubů), rozhodčích, delegátů 

asociace a případných svědků na jednání DK s uvedením data a času jednání. Pozvaní svědci se dostavují 

na jednání DK na vlastní náklady a to vč. rozhodčích a delegátů asociace. 

 

g) Kdo bude vyloučen dle § 46 odst. 1, DŘ může využít možnost § 46 odst. 2, kdy písemně požádá DK 

před zahájením DŘ o možnost neuložení zastavení činnosti, dle tohoto ustanovení bude udělena peněžitá 

pokuta dle stanovených kritérií. DK si vyhrazuje právo případné žádosti nevyhovět.  

• V daném soutěžním ročníku lze jednotlivcem (hráčem) využít čl. 23 písm. g) dvakrát v soutěžním 

ročníku a to vždy jedenkrát v každé části PODZIM/JARO  

• Ve všech soutěžích dospělých je stanovena výše pokuty na 800,- Kč, podle § 20 odst. 7, písm. d) 

Disciplinárního řádu FAČR  

 

h) Pravidelné schůze DK se konají v průběhu jarního i podzimního kola převážně on-line. V případě 

vložených kol se mohou uskutečnit i mimořádná zasedání DK o nichž budou oddíly informovány 

prostřednictvím „úřední desky“. V případě, kdy bude chtít využít svého práva účasti na zasedání DK 

provinivší se hráč, funkcionář nebo jakýkoliv člen FAČR související s projednávanou věcí, musí se 

dopředu objednat u sekretáře OFS a to nejpozději do úterý do 12:00 hod. Do středy do 18:00 hod bude 

oznámen termín a místo zasedání DK OFS Teplice (zpravidla čtvrtek od 16:30 hod v klubovně TJ Sokol 

Srbice, z. s. , Srbice 117). 
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24. PLNĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH NÁLEŽITOSTÍ 

  

Všechny oddíly (kluby) musí zaplatit před zahájením mistrovských soutěží startovné. Oddílu bude 1x 

měsíčně vystavena za předchozí měsíc sběrná faktura (rozhodčí, poplatky, pořádkové pokuty, aj.) 

s uvedením konkrétních položek, kterou je oddíl povinen uhradit ve stanoveném termínu. V opačném 

případě může dojít k omezování funkcí v informačním systému a disciplinárnímu řízení. Pokud existuje 

chybná položka na faktuře, je oddíl oprávněn ihned v IS podat rozpor. 

 

25. ZPŮSOB KOMUNIKACE    

  

Komunikace mezi OFS, odbornými komisemi a kluby je umožněna prostřednictvím úřední desky, 

informačního systému, e-mailu a doporučené pošty. Veškerá tato komunikace je považována za 

rovnocennou. 

 V případě zasílání elektronickou poštou musí být daný e-mail uveden v adresáři oddílů  

 v RS a vyžadujte u něj potvrzení o přijetí a přečtení dané zprávy. Pokud to daná situace  

 vyžaduje, posílejte zároveň kopii e-mailu na sekretariát OFS nebo příslušné komise. 

 Oficiální formuláře používající se v rámci Teplického OFS jsou k dispozici na internetových  

 stránkách (úřední desce) Teplického OFS. 

 

26. TRENÉRSKÁ  LICENCE 
 
Pro soutěže okresní úrovně je pro hlavního trenéra povinnost být držitelem licence alespoň C FAČR, pro 
asistenty trenéra je povinnost k soupisce předkládat alespoň Grassroots Leader certifikát. Grassroots 
Leader certifikát je povinnou součástí i C licence FAČR, UEFA Grassroots C licence a UEFA B licence 
organizovaných od roku 2017. Nesplnění této povinnosti může být důvodem s udělení pořádkové pokuty 
ve výši 1.000Kč za jedno družstvo v jednom soutěžním ročníku. 

 
27. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
 Nedílnou součástí tohoto rozpisu jsou veškeré přílohy a další směrnice a pokyny, uvedené v Rozpisu 

okresních soutěží dospělých, žáků a přípravek pro ročník 2017 - 2018. 

 Ustanovení tohoto rozpisu jsou nedílnou součástí Soutěžního řádu fotbalu a platí pro všechny 

mistrovské soutěže řízené Teplickým OFS. 

 
 
 
 
 
 
 
V Teplicích, 31. července 2017 
 
 
 Jan SMRŽ v. r.  Karel Milec   Martin HRDLIČKA 
 předseda STK  sekretář svazu    předseda OFS 
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Přílohy: 

 

Zvláštní ustanovení pro utkání kategorií mladších žáků, starších a mladších přípravek 

 

a) Předpisy 

 

Hraje se podle Pravidel fotbalu malých forem, které jsou ke stažení na úřední desce OFS Teplice 

 

Zvláštní ustanovení pro okresní kola pohárových soutěží 

 

a)  Předpisy 

 

 Hraje se podle Pravidel fotbalu, SŘF a Rozpisu, který upravuje a specifikuje některá 

ustanovení výše uvedených předpisů. 

 Podle tohoto Rozpisu se hrají všechna utkání okresních kol pohárových soutěží bez ohledu na 

jejich pořadatele.  

 

b) Systém soutěže 

 

Do pohárových soutěží se zařazují družstva na základě dobrovolných přihlášek klubů (oddílů).               

Konkrétní hrací systém stanoví STK. 

 

Pořádajícím družstvem je družstvo s nižším losovacím číslem (tj. na prvním místě „pavouka“  

utkání). Podle výkonnosti může STK některá družstva nasadit. 

Hrací dny jsou uvedeny v pořadu utkání. 

 

c) Hrací doba 

 

Hraje se podle Pravidel fotbalu pro příslušnou věkovou kategorii. 

 

d) Postup 

 

Vítězné družstvo postupuje do dalšího kola. 

 

Hrají-li se utkání pohárových soutěží na jedno utkání a toto skončí nerozhodným výsledkem, rozhodne o 

postupujícím střelba na branku ze značky pokutového kopu v sérii po pěti za každé družstvo, popř. v 

dalších sériích po jednom až do konečného rozhodnutí. 

 

Hrají-li se utkání pohárových soutěží na dvě utkání a součet jejich výsledků je nerozhodný, rozhoduje o 

postupujícím nebo o vítězi okresního kola poháru 

 

a) v prvním pořadí upravený součet výsledků z obou utkání získaný tak, že branka dosažená na 

hřišti soupeře platí dvojnásobně (tzv. „pohárové pravidlo UEFA“), 

b)ve druhém pořadí střelba ze značky pokutového kopu v sérii po pěti za každé družstvo, popř. 

v dalších sériích po jednom až do konečného rozhodnutí. 
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                                                 Adresář rozhodčích SR 2017 /2018 
 

Poř. č. jméno 
pr. 
RO ID 

1. Bůžek Karel 1769 53020036 

2. Beneš Karel 1955 55090234 

3 Beneš Karel ml. 1763 77041740 

4 Borosch Robert 1966 66040216 

5 Borovec Jan 4431 82020172 

6 Doležal Marek 
 

95081221 

7 Hána Jakub 8062 91121998 

8 Ipser Jiří 1799 51010101 

9 Harenčak Jan  2051 72111107 

10 Karrmann Milan st. 4738 63060593 

11 Karásková Monika 1999 99061049 

12 Tereza Kodešová 1988 88070310 

13 Milec Karel 2056 73010242 

14 Málková Linda 1995 95011400 

15 Mráz Lukáš 7641 82051739 

16 Mráz Miroslav 1729 62090578 

17 Melichar Milan 9205 92050961 

18 Nachtmann Petr 8796 71090036 

19 Plotz Zdeněk 2057 55110122 

20 Roth Robert 
 

86100517 

21 Říha Viktor 2059 51050152 

22 Smrž Jan 4741 79051970 

23 Stejskal Karel 9521 97121380 

24 Šťásek Václav 2063 47120003 

25 Štelcig Lukáš 1998 98090614 
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26 Štefancová Anna 2001 1021437 

27 Týřl Petr 6567 80060160 

28 Umon Jiří 1973 73120999 

29 Urban Dalibor 1874 81100042 

30 Wencl Petr 1964 64050688 

31 Zubr Jan 2068 85011265 
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Sazebník odměn rozhodčích 
 

Soutěže řízené OFS 

Druh soutěže Utkání mistrovské 

Utkání 

přátelské, turnaje 

      

  HR AS HR AS 

Dospělí         

výběry OFS X x 150 80 

okresní přebor (II. třída) 500 300 100 50 

okresní soutěže (III. a IV. tř.) 400 250 80 50 

Dorost     

výběry OFS X x 100 50 

okresní soutěže 
300 200 60 30 

(II. III. a IV. třída) 

Žáci     

výběry OFS X X 100 50 

okresní soutěže 250 150 50 30 

Minifotbal- přípravky 50 X 50 X 

Ženy     

výběry OFS X x 40 30 

okresní soutěž 100 50 30 20 


