
       OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN 

  V Hlinkách 650 / 25, P.O. BOX 112, 266 01 Beroun, e-mail: info@ofsberoun.cz 

 IČ – 22880356, číslo účtu: 246493212/0300 (ČSOB)  

                      SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE – KOMISE MLÁDEŽE 
                            KOMISE ROZHODČÍCH – DISCIPLINÁRNÍ KOMISE  
 

Zprávy z STK, KM, KR (č. 10 – 25.8. 2021) 

Zprávy z STK / KM 

 

1. RS (Rozpis soutěží) 2021 / 2022 vč. TL (Termínová listina): 

- viz www.ofsberoun.cz nebo ÚŘEDNÍ DESKA /portál FAČR/. 
 
2. Schválené výsledky: 

– viz internet: https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/254 
 

3. STARTOVNÉ pro sezónu 2021 / 2022 – OFS Beroun: 
Startovné pro sezónu bylo jednotlivým klubům zaúčtováno prostřednictvím IS FAČR (sběrná faktura) !!! 
 

4. Schválené dohody – viz IS FAČR: 
- IV. A – č. 2021212A3A0603 – Chodouň – Nižbor B – sobota – 18.9. 2021 – 16:30 hodin – Chodouň 
- OPstŽ – č. 2021212E1A0306 – Nižbor – Zdice – středa – 15.9. 2021 – 17:00 hodin – Nižbor 
- OPstŽ – č. 2021212E1A0401 – Neumětely – Zdice – úterý – 28.9. 2021 – 13:00 hodin – Neumětely 
- OPstŽ – č. 2021212E1A0701 – Sokol Kr. Dvůr – Neumětely – neděle – 26.9. 2021 – 10:00 hodin – Zdejcina 
- OPmlŽC – č. 2021212F1C0404 – Komárov – Drozdov / Cerhovice – středa – 1.9. 2021 – 17:30 hodin – Komárov 
 

5. DŮLEŽITÉ – ZMĚNA TERMÍNU UTKÁNÍ (dohody v průběhu soutěže): 
 – viz SŘ FAČR § 8 / bod 4. 

Zpracovávají se elektronicky v IS FAČR (POZOR: s výjimkou kategorie přípravek) !!! 
 

6. Pokuty – viz RMS 2021 / 2022 – Sazebník pokut – kluby (SPK): 
Hostomice – 200,- Kč – SPK16 (neplnění nařízení FAČR, kumulování funkcí v ZoU – č. 2021212A2A0202) 
Chyňava – 200,- Kč – SPK16 (neplnění nařízení FAČR, kumulování funkcí v ZoU – č. 2021212A1A0204) 
Loděnice – 100,- Kč – SPK9 (nepředložení soupisky družstva v utkání III. č. 2021212A2A0206 – viz IS FAČR) 

 
UPOZORNĚNÍ STK  - STK upozorňuje kluby, že všichni funkcionáři družstva se v ZoU vyplňují do sekce 

„Funkcionáři a pořadatelé“.  Sekce „Technický doprovod“ je určená výhradně pro profesionální soutěže.  
 
7. Předání do DK: 

DROZDOV – OP – č. 2021212A1A0206 – neoprávněný start hráče (nepovolené střídání) 
– STK předává případ DK OFS Beroun s návrhem na uložení disciplinárních trestů. 
– STK předává do DK OFS Beroun – VD – Palek František (82040176). 
LOCHOVICE – III. – č. 2021212A2A0207 – neoprávněný start hráče (nepovolené střídání) 
– STK předává případ DK OFS Beroun s návrhem na uložení disciplinárních trestů. 
– STK předává do DK OFS Beroun – VD – Cajthaml František (62080130). 
 

8. Předání do KR: 

– STK předává do KR tyto RO: 
Špicl Jan (74101416) – HR a Závora Vlastimil (53070072) – AR1 – utkání č. 2021212A1A0206; 
Pánek Michal (83110797) – HR – utkání č. 2021212A2A0207. 
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9. Trenérský kurz – licence „C“: 

HOŘOVICE – 27.-28.11. 2021 

OFS Beroun ve spolupráci se SKFS pořádá pro zájemce trenérský kurz FAČR (Licence „C“) 

Přihlášky – viz odkaz: https://kurzy.fotbal.cz/registrace-kurzu/029f167c-e6ed-11eb-8040-13463783861e 

 

10. POZOR – RMS 2021 / 2022 – článek 8 – Střídání hráčů): 
 

OP + III. třída  –  v průběhu utkání každé družstvo: 
•  může nasadit do hry maximálně 5 hráčů s tím, že v období od 81. minuty řádné hrací doby lze do konce utkání 
vystřídat nejvýše tři hráče 
•  má nejvýše 3 možnosti střídání 
•  může navíc provádět střídání v poločasové přestávce 
•  tam, kde družstva provedou střídání současně, bude to považováno za jednu využitou možnost pro každé družstvo; 
IV. třída  –  opakované střídání hráčů s tím, že v období od 81. minuty řádné hrací doby do konce utkání lze vystřídat 
nejvýše dva hráče; 

Pozn.: - maximální počet uvedených náhradníků v ZoU:   OP + III. třída – 7;  IV. třída (opakované střídání) – 5; 
Kategorie žáků a přípravek  –  opakované střídání hráčů. 
 
Upřesnění pro IV. třídu: 
Z rozhodnutí  VV OFS Beroun je v soutěžích IV. třídy zavedeno tzv. opakované střídání ("hokejovým 

způsobem"), a to v souladu s Pravidly fotbalu, platnými od 1.8. 2020. 
Pravidla fotbalu tuto variantu umožňují i v kategorii dospělých v nejnižších úrovních amatérského fotbalu. 

 

Podmínky opakovaného střídání (výměn): 
- Opakované střídání se týká všech hráčů a náhradníků uvedených v Zápise o utkání (dále ZoU), v maximálním 

počtu 5 + 1 náhradní brankář. 
- Po zahajovacím výkopu nemusí hráči dodržet posloupnost čísel na dresu uvedených v ZoU. 
- Střídání hráčů musí být provedeno pouze se souhlasem rozhodčího v přerušené hře a co nejrychleji, aby 

nedocházelo k promarňování doby hry. Rozhodčí proto nezaznamenává střídání /výměny/ do ZoU . 

- Hráči, kteří jdou na hrací plochu, musí být připraveni u lavičky pro příslušníky družstva v prostoru technické 
zóny a hráči, kteří u hrací plochy odcházejí, ji mohou opustit kdekoliv, tedy i na opačné straně hrací plochy,  
za brankou apod. 

- Hráč, který byl vystřídán, se smí v témže utkání znovu vrátit na hrací plochu a zúčastnit se další hry. 
- Není omezen celkový počet střídání (výměn), ani počet střídání jednoho hráče. Vystřídaný hráč se může zapojit 

do hry kdykoliv výše uvedeným způsobem, pouze v posledních deseti minutách utkání, lze střídat pouze 
standardním způsobem a maximálně dva hráče. Vystřídat spoluhráče však mohou i ti, kteří se předtím utkání 
zúčastnili. Řádně označení brankáři v ZoU mohou střídat pouze jeden druhého. 

 

Procedura střídání. 
Kteréhokoliv hráče může vystřídat náhradník při dodržení těchto podmínek: 
- rozhodčí musí být o zamýšleném střídání informován 
- náhradník smí na hrací plochu vstoupit až poté, co ji opustí střídaný hráč a dostane souhlas od rozhodčího 
- náhradník či vystřídaný hráč smí vstoupit na hrací plochu od středové čáry a jen v době, kdy je hra přerušena 
- střídání je ukončeno vstupem náhradníka na hrací plochu 

- všichni náhradníci podléhají autoritě a pravomoci rozhodčího bez ohledu na to, zda byli či nebyli nasazeni do hry.  
 

11. Soupisky a seznamy hráčů: 
- viz RS 2021 / 2022 – článek 9 
KONTROLA soupisky – utkání III. č. 2021212A2A0206 – Loděnice B – Praskolesy (bez závad) 
 

- INFO pro kluby, které mají za povinnost předkládat kopii SOUPISKY  

(zpracovávají pouze kluby, které mají "A" tým v krajských a vyšších soutěžích a "B" tým v soutěžích OFS Beroun): 
Kopii SOUPISKY (ve všech kategoriích) doručte na OFS !!! 
Pozn: takovou SOUPISKU můžete zasílat rovněž v elektronické podobě (naskenovanou) na e-mail OFS 
(info@ofsberoun.cz) !!! 
- STK / KM bere na vědomí SOUPISKY družstev: 
mládež: ČL-U Beroun (ml. žáci) 
Výzva k předložení kopií soupisek „A“ týmů – mládež:  Králův Dvůr (ml. žáci) 
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TURNAJOVÁ SOUPISKA (PŘÍPRAVKY): 
- INFO pro kluby, které mají za povinnost předkládat TURNAJOVOU SOUPISKU: 

TURNAJOVOU SOUPISKU vyhotovují kluby kategorie přípravek, které mají v jedné kategorii (starší, mladší, 

mini), stejné výkonnostní soutěži dvě a více družstev (pro každé takové družstvo). 
Tuto TURNAJOVOU SOUPISKU budou dotčené kluby vytvářet zvlášť (!) pro každý turnaj a předkládat je 
pořadateli turnaje. 
 
12. SDRUŽENÉ týmy: 

- viz RS 2021 / 2022 – článek 11  
 

SEZNAMY - sdružené týmy: 
Předložit:  - starší žáci, mladší žáci a přípravky. 
KM bere na vědomí SEZNAMY družstev: 
Drozdov / Tlustice (st. žáci), Drozdov / Cerhovice (ml. žáci) 
Výzva k předložení SEZNAMŮ sdružených týmů – mládež: 
mladší žáci (do 1.9. 2021): Svatá / Broumy 
starší přípravka (do 1.9. 2021): Broumy / Svatá, Hostomice / Felbabka 
 

13. Losovací aktiv přípravek – podzim 2021 – OFS Beroun: 

–  úterý – 24. srpna 2021  –  rozlosování jednotlivých turnajů na webu OFS v příštích dnech 

 
14. Oficiální názvy klubů: 

Oficiální názvy klubů v souladu s databází FAČR – viz www.ofsberoun.cz 
 
15. Kontrola údajů klubu na webových stránkách OFS  (www.ofsberoun.cz): 

Žádáme všechny kluby, aby si zkontrolovaly své údaje (viz odkaz níže) na webových stránkách OFS 
(levé MENU – KLUBY – detail klubu). 
Případné (a také každé další) změny či doplnění oznamte IHNED na e-mail: info@ofsberoun.cz !!!  
http://www.ofsberoun.cz/index.php?page=kluby 

 

16. UPOZORNĚNÍ pro oddíly: 

SLEDUJTE ÚŘEDNÍ DESKU a WEBOVÉ STRÁNKY OFS BEROUN – www.ofsberoun.cz 
 

17. POZOR – pokuty, poplatky – INFO pro kluby: 

UPOZORŇUJEME VŠECHNY KLUBY, ABY SI V INFORMAČNÍM SYSTÉMU FAČR (PO PŘIHLÁŠENÍ) 
PRAVIDELNĚ KONTROLOVALY, ZDA MAJÍ UHRAZENY VŠECHNY VYSTAVENÉ FAKTURY !!! 
 
18. Hygienicko-protiepidemická opatření pro konání amatérských soutěží: 

PROTOKOL O BEZINFEKČNOSTI PRO DRUŽSTVO (formát PDF – ke stažení – viz odkaz) 
http://www.ofsberoun.cz/files/docu/protokol-o-bezinfekcnosti-pro-utkani-druzstvo.pdf 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – pro MLÁDEŽ (formát PDF – ke stažení – viz odkaz) 
http://ofsberoun.cz/files/docu/cestne-prohlaseni-covid-1.pdf 
 
Z důvodů epidem. opatření bude v rámci soutěžních utkání OFS Beroun až do odvolání platit následný postup: 
1)  Vedoucí družstva v plné míře zodpovídá za bezinfekčnost osob svého družstva uvedených 
v el. ZoU, proto má za povinnost před utkáním předložit rozhodčímu ke kontrole 
Protokol o bezinfekčnosti družstva, kde budou uvedeny osoby, které splňují platná epidemiologická 

opatření MZČR, které potvrdí svým podpisem. Vedoucí podpisem v Protokolu potvrdí, že 
souhlasí, aby byl v ZoU spolu s tel. číslem uveden jako kontakt pro případné epidemiologické 
šetření. 
2)  Rozhodčí následně provede kontrolu osob uvedených v Protokolu. Rozhodčí jiné osoby 
z družstva, než jsou uvedeny v Protokolu k utkání, nepřipustí a v případě nutnosti je ze ZoU 
ještě před utkáním vymaže. 
3)  Po utkání rozhodčí v ZoU potvrdí, že všechny osoby v ZoU splnily podmínky a uvede 
telefonní spojení na kontaktní osoby pro případná epidemiologická šetření. 

4)  Rozhodčí předá Protokoly o bezinfekčnosti obou družstev pořadateli utkání. 
Povinnost uchovávat evidenci osob ze sportovní akce po dobu 30 dnů je zcela v režii pořadatele. 
5)  Činnost pořadatelské služby se řídí epidemiologickými opatřeními MZČR. 
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19. INFO – objížďka – STAŠOV: 

TJ Stašov – informace o objížďce pro mužstva přijíždějící od Zdic /Berouna/:  
Obec Bavoryně je neprůjezdná. Objížďka vede buď ze Zdic směrem na Žebrák, pak odbočit na Chlustinu 
a v Chlustině zpět do Stašova, nebo ze Zdic pokračovat směrem na Libomyšl /Lochovice/ a na křižovatce u obalovny 

odbočit doprava směr Stašov. Uzávěrka platí do listopadu 2021. 
 
 

Zprávy z KR 
 

1. Nábor nových rozhodčích: 

– OFS Beroun pořádá NÁBOR NOVÝCH ROZHODČÍCH. 
Případní uchazeči se mohou hlásit na e-mailové adrese info@ofsberoun.cz případně h.snajdr@seznam.cz 

2. Důležité INFO: 

Sledujte pravidelně webové stránky OFS Beroun, vč. Zprávy OFS / KR (zprávy komise rozhodčích) !!!  

 
 

Vyřizuje / zapsal: 
Petr Milfait – sekretář OFS Beroun 
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