
 

 

 

 

 

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ  

-  2020 / 2021  -  

 
 
 



 

Určeno: 
  
A) klubům, jež se svými družstvy účastní soutěží OFS Beroun 
B) rozhodčím a delegátům OFS Beroun. 
Rozpis je ke stažení na webových stránkách www.ofsberoun.cz 
 
OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN 
V Hlinkách 650 / 25, P.O. BOX 112, 266 01 Beroun 
 
Řízení soutěží 

Výkonný výbor OFS Beroun 

Předseda Knotek Jan 

Místopředseda Pecka Vlastimil 

Členové výkonného výboru 

Exner Milan 

Lacina Petr 

Pergler Radek 

Sýkora Ivan 

Vršecký František 

 

Sekretář Milfait Petr 

Předseda revizní komise Setnička Josef 

 

Předseda STK Lacina Petr Tel. č.:    602 152 883 

Předseda DK Sýkora Ivan Tel. č.:    721 415 084 

Předseda KR Šnajdr Jan Tel. č.:    603 152 648 

Obsazovací úsek Pecka Vlastimil Tel. č.:    603 752 534 

 

KOMISE 
 

VV OFS -  každá první  s t ř e d a  v měsíci  -  od 16:30 hodin  
STK + KM -  každá  s t ř e d a  -  od 15:30 hodin  /v průběhu sezóny/ 
DK -  každý  č t v r t e k  -  od 16:00 hodin  /v průběhu sezóny/ 
KR -  po VV OFS  -  od 18:00 hodin 
(Termíny schůzí mohou být dle aktuálních potřeb měněny !!!) 
 

SEKRETARIÁT 
 

V průběhu sezóny – každou středu – 15:30 – 18:00 hodin. Mimo uvedenou dobu si lze se sekretářem svazu 
(Petr Milfait) dohodnout návštěvu individuálně a to telefonicky (737 318 428). 
 

www.ofsberoun.cz 
info@ofsberoun.cz 

http://www.ofsberoun.cz/
http://www.ofsberoun.cz/


 

TECHNICKO - SOUTĚŽNÍ USTANOVENÍ 
 

1. Seznam účastníků soutěží  (§ 8 odstavec 1 písmeno e): 
Okresní přebor    

1 NOVÝ JÁCHYMOV NE     
2 DROZDOV SO - 3 hod.   
3 CEMBRIT NE 10:15   
4 NIŽBOR SO     
5 ČL-U BEROUN B NE     
6 STAŠOV SO     
7 HOŘOVICE B SO 14:00   
8 TRUBÍN NE     
9 NEUMĚTELY SO     

10 TETÍN SO     
11 ŽEBRÁK SO     
12 KARLŠTEJN SO     
13 ZAJEČOV SO     
14 CHYŇAVA SO     

 

III. třída 
   

1 LODĚNICE B NE     
2 MOŘINA NE     
3 ÚJEZD SO     
4 PODLUHY SO     
5 PRASKOLESY SO 14:00   
6 ZADNÍ TŘEBAŇ SO - 3 hod.   
7 OSEK NE 14:00   
8 HUDLICE NE     
9 HÝSKOV NE     

10 BROUMY NE     
11 VŠERADICE SO     
12 KOMÁROV B SO 14:00   
13 TMAŇ SO - 3 hod.   
14 HOSTOMICE SO 13:30   

 

IV. třída - skupina A 
   

1 SRBSKO NE - 3 hod.   
2 VYSOKÝ ÚJEZD NE - 3 hod.   
3 VIŽINA SO - 3 hod.   
4 NIŽBOR B NE - 3 hod.   
5 CHODOUŇ NE 10:15    
6 CHRUSTENICE SO - 3 hod.   
7 OSOV SO - 3 hod.   
8 SVATÁ NE - 3 hod.   
9 volno    

10 TETÍN B NE - 3 hod.   
11 ZDEJCINA NE - 3 hod.   
12 ZDICE B SO - 3 hod.   
13 LIBOMYŠL SO - 3 hod.   
14 CHYŇAVA B NE - 3 hod.   

 

IV. třída - skupina B 
   

1 CERHOVICE B SO - 3 hod.   
2 DROZDOV B SO úředně   
3 ÚJEZD B NE - 3 hod.   
4 BŘEZOVÁ SO - 3 hod. BZOVÁ 
5 TLUSTICE B NE - 3 hod.   
6 BĚŠTÍN NE - 3 hod.   
7 OSEK B SO - 3 hod.   
8 NEUMĚTELY B NE - 3 hod.   
9 RPETY NE - 3 hod.   

10 ŽEBRÁK B NE - 3 hod.   
11 LOCHOVICE SO - 3 hod.   
12 ZAJEČOV B NE - 3 hod.   



 

 
Okresní přebor - starší žáci 

   

1 volno    

2 ROZTOKY SO 10:00 (okr. Rakovník) 
3 CEMBRIT NE 13:30   
4 NIŽBOR SO - 2,5 hod. PŘEDZÁPAS „A“ 
5 TLUSTICE SO 14:00   
6 FELBABKA NE 10:00   
7 SOKOL KRÁLŮV DVŮR SO 10:00 BEROUN – Tyršův stadion 
8 ŽEBRÁK NE 10:00   
9 ZDICE SO 10:00   

10 HOŘOVICE B PÁ 16:30   
 

 SELECT Okresní přebor - mladší žáci - skupina A 
   

1 LODĚNICE PÁ     
2 CHYŇAVA PÁ     
3 CEMBRIT ST   STŘEDA PŘED HRACÍM KOLEM (PÁTKEM) 
4 LITEŇ PÁ     
5 volno    

6 CHRUSTENICE PÁ     
7 TETÍN PÁ     
8 SOKOL KRÁLŮV DVŮR NE 10:00 BEROUN – Tyršův stadion 
9 VŠERADICE PÁ     

10 ZDICE A PÁ     
11 FK KRÁLŮV DVŮR B PO   PONDĚLÍ PO HRACÍM KOLE (PÁTKU) 
12 ČL-U BEROUN B PÁ 17:00   

 

SELECT Okresní přebor - mladší žáci - skupina B 
   

1 TLUSTICE PÁ     
2 DROZDOV / CERHOVICE PÁ     
3 ÚJEZD PÁ     
4 ZDICE B PÁ     
5 KOMÁROV PÁ     
6 FELBABKA PÁ     
7 volno    

8 NEUMĚTELY PÁ     
9 BROUMY / HUDLICE PÁ     

10 ŽEBRÁK PÁ     
11 HOSTOMICE / LOCHOVICE PÁ     
12 ZAJEČOV PÁ     

POZOR: konkrétní změny u všech soutěží v IS FAČR !!! 
Poznámka: soutěže přípravek (starší a mladší)  – viz rozlosování ze samostatných aktivů těchto kategorií  (26.8. 2020). 
Oficiální názvy klubů v souladu s databází FAČR – viz  www.ofsberoun.cz 

 

   

 

2. Organizátor utkání 
A) Organizátorem utkání je členský klub, který je v Zápisu o utkání uveden na prvním místě.  
B) Organizátor utkání je povinen sehrát utkání na hřišti, jež v přihlášce do soutěže označil jako hřiště vlastní, 
nestanoví-li řídící orgán soutěže jinak.  
 
3. Termíny a začátky – hrací modely 
A) Hrací dny:  
dospělí – OP – SO – úředně, III. třída – NE – úředně, IV. třídy – SO / NE – 10:15 hodin nebo  -3 hodiny 
před úředním začátkem;  starší žáci – NE – 10:00 hodin; mladší žáci – PÁ; 
starší přípravka – NE – 9:00 hodin (turnajově); mladší přípravka – SO – 9:00 hodin (turnajově). 
Řídící orgán může klubu udělit povolení hrát utkání mimo stanovené termíny. 
B) Řídící orgán může termíny utkání stanovit odchylně s ohledem na obsazenost kola rozhodčími nebo 
z jiných důvodů zvláštního zřetele hodných. Veškeré změny termínů zveřejňuje Řídící orgán soutěže 
na Úřední desce, eventuálně e-mailem.  
C) Družstva jsou oprávněna po vzájemné dohodě a souhlasu řídícího orgánu soutěže odehrát svá utkání 

http://www.ofsberoun.cz/


 

mimo stanovený termín v termínové listině. Dohoda družstev o změně termínu utkání musí být uložena 
do elektronického informačního systému nejpozději 17 dnů před původně stanoveným termínem utkání. 
Dohoda družstev a souhlas řídícího orgánu soutěže dle předchozí věty musí být proveden vždy 
prostřednictvím elektronického informačního systému nejpozději do 10 dnů před stanoveným termínem 
utkání. STK může vyhovět žádosti i při nedodržení stanovené lhůty před úředním termínem. V takovém 
případě se však poplatek zvyšuje dle platného sazebníku. Nebude-li mít dohoda předepsané náležitosti, 
nebude projednána.    
D) Řídící orgán může pro zajištění regulérnosti soutěží rozhodnout, která utkání v posledním kole budou 
sehrána ve stejný den a hodinu. Pro takto nařízená utkání mistrovských soutěží neplatí čerpání čekací doby 
soupeře dle § 49 odst. 3 SŘ FAČR.  
E) V případě nesehrání utkání pro nezpůsobilý stav hrací plochy kluby do 48 hodin předloží své návrhy 
na náhradní termín utkání Řídícímu orgánu, který o termínu a začátku rozhodne s konečnou platností. 
F) Bude-li soutěžní utkání odloženo z důvodu opatření proti šíření nemoci COVID-19, 
postupuje se dle Přílohy č. 6 SŘ FAČR, § 5.   
G) Soutěže dospělých (OP, III. třída, IV. třídy) se hrají systémem podzim – jaro.  
H) OP starších žáků se hraje systémem podzim – jaro. 
I) SELECT OP mladších žáků se hraje systémem každý s každým (podzim – jaro), na jaře po odehrání základní 
části sehrají vítězové základních skupin (A a B) zápas o přeborníka okresu – pořadatelem utkání bude 
družstvo , které získá v základní skupině více bodů, případně se bude rozhodovat podle § 18 SŘ . Všechna 
mistrovská utkání se hrají s oficiálním míčem soutěže SELECT DIAMOND. 
J) Soutěže přípravek se hrají formou turnajů s postupem až do bojů o pořadí – viz samostatný rozpis 
na stránkách www.ofsberoun.cz 
K) Začátky předzápasů před hlavním utkáním se stanovují takto:          ŽÁCI  2,5 hodiny 
Stanovenou dobu předzápasu před hlavním utkáním lze prodloužit. Případné opoždění začátku utkání 
je rozhodčí povinen uvést v Zápise o utkání s uvedením, kdo zpoždění začátku zavinil. Předzápas musí být 
ukončen tak, aby hlavní utkání bylo zahájeno do 20. minuty čekací doby. 
O výsledku předčasně ukončeného utkání rozhodne STK. 
L) Věkové kategorie: 
   -  dospělí hráči starší 18 let 
   -  /dorost/ hráči narození 1.1. 2002 a mladší 
   -  starší žáci hráči narození 1.1. 2006 a mladší 
   -  mladší žáci hráči narození 1.1. 2008 a mladší 
   -  starší přípravka hráči narození 1.1. 2010 a mladší 
   -  mladší přípravka hráči narození 1.1. 2012 a mladší od 5 let 
 
Hráči mohou vedle své věkové kategorie nastoupit i v utkání vyšší věkové kategorie. Po dosažení příslušné 
věkové kategorie může hráč dohrát rozehraný soutěžní ročník v příslušné věkové kategorii. Dívky, hrající 
v kategorii přípravek a žáků, mohou být o jeden rok starší než chlapci příslušné věkové kategorie.  
Pro start ve vyšší kategorii oddíl musí disponovat písemným souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců. 
  
4. Účastníci soutěží  
V soutěžích OFS Beroun startují družstva klubů podle seznamu uvedeného v části Technicko - soutěžní 
ustanovení tohoto Rozpisu. V družstvu mohou startovat pouze fyzické osoby se zvláštními právy 
a povinnostmi hráče ve smyslu čl. 9 odst. 4, písm. a) Stanov FAČR za současného dodržení § 35 písm. h) 
Soutěžního řádu.  
 

5. Podmínky účasti  
A) Řídící orgán nezařadí do soutěže družstvo takového členského klubu, který ke dni konání losovacího 
aktivu neuhradil:  
a)  svoje splatné dluhy stanovené sběrnou fakturou, nebo nemá ve vztahu k takovým dluhům s FAČR 
uzavřenou dohodu o splátkovém kalendáři; b)  svoje splatné dluhy stanovené v souladu s ustanovením 



 

§ 9 odst. 1 písm. b) Přestupního řádu, nebo nemá ve vztahu k takovým dluhům s oprávněným členským 
klubem uzavřenou dohodu o splátkovém kalendáři. 
B) Domácí klub musí respektovat barvy dresů hostujícího klubu. Reklamy na dresu nesmí ovlivňovat 
odlišitelnost dresů od soupeřových a rozhodnutí o tom je v kompetenci rozhodčího utkání. Dresy mohou 
obsahovat čísla od 1 do 99, s nimiž budou k mistrovským utkáním nastupovat. Číslo 1 má vždy brankář.  
V ZoU je brankář uveden vždy na prvním řádku, čísla ostatních hráčů jsou řazena vzestupně. Jmenovky 
hráčů na dresu jsou povoleny. V případech zvláštního zřetele hodných je Řídící orgán soutěže oprávněn 
z ustanovení tohoto bodu udělit členskému klubu výjimku. 
C) Hráči musí nastoupit v dresech a trenýrkách s dobře viditelnými čísly. Číslo na dresu hráče musí být 
shodné s číslem, pod kterým je hráč uveden v Zápisu o utkání. Číslo na trenýrkách se musí shodovat s číslem 
na dresu hráče. Brankáři musí mít barvy dresů jasně odlišitelné od barev dresů ostatních hráčů a od barev 
dresů rozhodčích.  
D) Součástí výstroje každého hráče včetně brankáře musí být chrániče holení a barva „termokalhot“ 
nebo punčoch musí být shodná s barvou trenýrek, popřípadě musí mít barvu, která na trenýrkách převládá. 
Též barva rukávů podvlékacích trikotů v případě, že hráč nastupuje v dresu s krátkým rukávem, musí být 
shodná s barvou, která na rukávu dresu převládá – v tomto případě musí hráči mužstva použít podvlékací 
triko se stejnou barvou rukávu. 
E) Lhůty stanovené v § 53 odst. 1 až 3 Soutěžního řádu pro vyplnění Zápisu o utkání činí 60 minut. 
F) Členové realizačního týmu jsou povinni být při utkání zřetelně označeni visací kartou. Osoba bez visací 
karty bude rozhodčím vykázána z technické zóny hřiště.  
G) Organizátor utkání připraví ke hře minimálně 4 míče (3 rezervní). 
H) Vyloučený hráč,nebo vyloučený náhradní hráč musí ihned opustit prostor hřiště a odejít do kabin. Nesmí 
se zdržovat na hráčské lavici ani v uzavřeném prostoru hřiště. Funkcionář družstva, vyloučený rozhodčím 
z lavičky, se nesmí zdržovat na lavičce ani v uzavřeném prostoru hřiště. Za dodržení tohoto ustanovení 
odpovídá vedoucí družstva, v OP kontroluje toto dodržení první asistent rozhodčího, v ostatních rozhodčí.  
I) Organizátor utkání je povinen mezi skončením rozcvičení hráčů nebo náhradníků a zahájením každého 
z poločasů zkontrolovat neporušenost brankových sítí, jejich uchycení na brankové konstrukci a připevnění 
k zemi. V případě, že začátek utkání nebo druhého poločasu bude zpožděn z důvodu porušení brankové sítě 
nebo jejich uchycení, ponese následky takového zjištění organizátor utkání.  
J) Lékařská prohlídka – § 37 SŘ fotbalu. 
K) Družstvo musí mít k dispozici Listinu hráčů (v papírové či elektronické podobě), kterou předloží v případě 
písemného vyplňování ZoU nebo pro provedení kontroly totožnosti startujících hráčů. 
Postup provádění kontroly totožnosti je uveden v SŘ. 
L) Za nedostavení se družstva k utkání v průběhu čekací doby uvedené v § 49, odst.7 SŘ FAČR se stanovuje 
paušální částka náhrady nákladů spojených s přípravou utkání pro organizátora ve výši 500,- Kč. 
Tuto částku uhradí provinilý klub na základě konkrétních nařízení řídících orgánů OFS. 
M) Podmínky účasti v soutěžích OFS Beroun upravuje též Příloha č. 6 SŘ.  
  
6. Postup, sestup a určování pořadí 
Pořadí v tabulce se určí podle § 18 SŘ fotbalu. 
 
POSTUPY A SESTUPY : 
 
Počet oddílů (OP) 14 14 14 14 14 14 
sestup z I. B třídy 0 +1 +2 +3 +4 +5 
postup do I. B třídy -1 -1 -1 -1 -1 -1 
postup ze 3. třídy  +2 +2 +1 +1 +1 +1 
sestup do 3. třídy -1 -2 -2 -3 -4 -5 
konečný počet oddílů 14 14 14 14 14 14 

 



 

 
Počet oddílů (3. třída) 14 14 14 14 14 14 
sestup z OP +1 +2 +2 +3 +4 +5 
postup do OP -2 -2 -1 -1 -1 -1 
postup ze 4. tříd +2 +2 +2 +2 +2 +2 
sestup do 4. tříd -1 -2 -3 -4 -5 -6 
konečný počet oddílů 14 14 14 14 14 14 
 
7. Místo utkání 
A) Utkání se hrají na hřištích s travnatou plochou, pokud není dále stanoveno jinak. 
Kluby oznámí v přihlášce do soutěže místo utkání pro každé družstvo a zároveň uvedou i náhradní hřiště, 
rovněž s travnatou plochou.  
B) Hřiště s travnatou plochou i náhradní hřiště musí být schváleno Řídícím orgánem soutěže a ověřené 
plánky hřišť musí být k dispozici v klubu a na vyžádání předloženy Řídícímu orgánu soutěže. 
C) Soutěžní utkání může být na hřišti s umělým trávníkem 3. generace sehráno v souladu s příslušnými 
ustanoveními SŘ. 
D) Náležitosti hřiště a dalších prostor:  
• travnatá plocha (přírodní či umělá 3. generace s účinnou atestací FAČR) 
• kryté hráčské lavice pro náhradníky a realizační tým  
• samostatné šatny – domácí, hosté – vybavené lavicemi, věšáky, židlemi, vytápěné a přístupné nejpozději 
hodinu před utkáním 
• koupelny - domácí, hosté - s teplou a studenou vodou (sprchy, umyvadla) 
• samostatná šatna pro rozhodčí, vybavená věšáky, lavicemi, stolem, vybavená PC technikou pro psaní 
a úpravu Zápisu o utkání v elektronické podobě dle § 9 SŘ 
• pořádající oddíl musí mít k dispozici TISKOPIS Zápisu o utkání, kopírovací papíry (3x) pro případ poruchy 
internetu 
 
8. Střídání hráčů 
Dospělí 5 hráčů, u všech kategorií žáků a přípravek lze střídat opakovaně. 
 
9. Soupisky a seznamy hráčů 
A) V souladu s ustanovením § 10 SŘ jsou kluby povinny vyhotovit soupisku v elektronickém informačním 
systému. Pro soutěžní ročník 2020 / 2021 jsou kluby hrající krajské a vyšší soutěže povinny předložit 
Řídícímu orgánu soutěží OFS Beroun soupisku hráčů v papírové formě (příp. zaslat na e-mail 
info@ofsberoun.cz), a to vždy nejpozději 3 dny před zahájením jednotlivé části soutěže OFS Beroun. 
B) Na soupisce musí být uvedeno 11 hráčů, případně alespoň ten počet hráčů, v jaké se soutěž hraje, 
kteří spadají do příslušné věkové kategorie soutěže.  
C) Každý hráč uvedený na soupisce musí nastoupit nejméně v jednom soutěžním utkání od začátku utkání 
alespoň na 30 minut za družstvo, na jehož soupisce je uveden. V případě nesplnění této povinnosti bude 
klub potrestán pořádkovou pokutou v souladu se § 7 odst. 3 SŘ.  
D) Soupiska družstva se vyhotovuje vždy k jednotlivé části soutěžního ročníku, a to vždy nejpozději 3 dny 
před zahájením jednotlivé části soutěže. Změny na soupiskách hráčů v průběhu jejich platnosti jsou kluby 
povinny předložit při splnění ustanovení SŘ § 10 odst. 5.  
E) Seznam hráčů za každé družstvo se vyhotovuje vždy k jednotlivé části soutěžního ročníku, a to vždy 
nejpozději 7 dní před zahájením jednotlivé části soutěže.  Změny na seznamu hráčů v průběhu jejich 
platnosti jsou kluby povinny předložit STK / KM ke schválení. 
SEZNAMY HRÁČŮ vyhotovují kluby, které mají v jedné věkové kategorii, stejné soutěži a stejné skupině (!) 
dvě a více družstev (pro každé takové družstvo). Seznamy pro sdružený start družstva  –  viz čl. 11. 
 
 

mailto:info@ofsberoun.cz


 

10. Start cizinců 
V soutěžním utkání je za družstvo oprávněno nastoupit nejvýše 5 hráčů, kteří nejsou občany členského státu 
Evropské unie.  
 

11. Sdružený start družstev 
A) Řídí se § 9 Přílohy č. 2 SŘ 
B) Za organizační zajištění (vč. dodržování všech povinností SŘ a RS) sdruženého družstva zodpovídá klub 
uvedený v RS na prvním místě. 
C) Mistrovská utkání se hrají na hřišti klubu, který je v RS uveden na prvním místě. 
D) Minimální počet hráčů jednoho členského klubu v sdruženém družstvu se stanovuje na 3 hráče. 
 
12. Zápis o utkání 
Platí ustanovení § 53 a § 61 SŘ fotbalu. 
Družstva jsou povinna předložit 30 minut před začátkem utkání rozhodčímu podepsané formuláře 
Prohlášení o bezinfekčnosti všech osob uvedených v Zápise o utkání (Příloha č. 6 SŘ). 
 
13. Rozhodčí a delegáti FAČR  
A) Delegace rozhodčích a delegátů zveřejňuje Komise rozhodčích FAČR na oficiálním portálu www.fotbal.cz, 
příp. e-mailem nebo v krajním případě telefonicky. Vždy platí poslední delegace.  
B) Komise rozhodčích OFS Beroun je oprávněna delegovat k utkání rozhodčí licencované v jiných OFS. 
C) Náhrada dopravného rozhodčím činí 5,- Kč/km a to z místa trvalého bydliště do místa konání utkání. 
V případě, že rozhodčí bude řídit utkání u více pořadatelů, náleží mu dopravné takto: 
- u prvního dopravné z místa trvalého bydliště do místa konání utkání + přejezd k druhému utkání 
- u druhého pořadatele dopravné zpět do místa trvalého bydliště 
- u rozhodčích, kteří mají místo bydliště mimo okres Beroun, je počátkem cesty hranice okresu Beroun.  
 

14. Protest  
Klub je oprávněn podat protest (v IS FAČR) za podmínek stanovených Procesním řádem FAČR. 
 
15. Bezpečnostně technická opatření 
A) Kluby jsou zejména povinny zajistit, aby jejich stadiony disponovaly viditelně umístěným Návštěvním 
řádem a Řádem pořadatelské služby (případně shrnutím jeho podstatných částí ukládajících povinnosti 
návštěvníkům stadionu) při vstupech na stadion. 
B) Řád pořadatelské služby musí především obsahovat povinnosti hlavního pořadatele – viz SŘ fotbalu. 
C) Počty pořadatelů:  OP – 5, III. třída – 4, IV. třídy – 3, dorost – 2, žáci – 1.  
D) Kluby se musí zaměřit především na plnění těchto pravidel a povinností pořadatelů, dodržování opatření 
o povolení vstupu do ohraničeného prostoru hřiště a označení všech osob v tomto prostoru. 
Dále na zabezpečení odchodu hráčů a rozhodčích do kabin a zajištění bezpečného odjezdu z místa utkání, 
zabezpečení pokynů rozhodčího při jeho upozornění na nevhodné chování na hráčských lavicích 
nebo při přerušení utkání (např. pro vniknutí diváků na hrací plochu, při nesportovním chování diváků, 
vhození předmětů apod.) na lavičku pro příslušníky družstva mají přístup pouze náhradníci ve sportovní 
výstroji nejvýše v počtu 7 a dále hlavní trenér, asistenti trenéra, lékař, masér a vedoucí družstva. 
Členové tohoto technického doprovodu musí být viditelně označeni včetně funkce, kterou zastávají. 
Pohybovat se ve vymezené technické zóně hřiště a udávat pokyny hráčům na hrací plochu přísluší pouze 
hlavnímu trenérovi a asistentům hlavního trenéra.  
E) Kluby MUSÍ zabezpečit dodržování zákazu prodeje všech druhů nápojů ve skleněných a keramických obalech. 
 

16. Účast na jednání odborných komisí 
Nedostaví-li se zástupci klubu bez omluvy do jednání komise na základě předvolání nebo na základě 
povinnosti vyplývající ze SŘ nebo tohoto RS, bude postupováno dle platného DŘ. 



 

17. Nemistrovské soutěže a přátelská utkání 
Řídí se ustanovením § 43 odst. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 SŘ, dále přílohou č. 6 SŘ /COVID-19/.  
Ke schválení propozic je organizátor povinen použít vzor uvedený na webových stránkách OFS. 
Propozice turnaje musí být předloženy nejméně 14 dní před turnajem.   
Požadavek na rozhodčího je klub povinen oznámit alespoň 3 dny před přátelským utkáním. 
V případě nesplnění těchto povinností bude klub potrestán pořádkovou pokutou v souladu se § 7 odst. 3 SŘ.  
Z každého nemistrovského utkání a turnaje je doporučeno pořídit Zápis o utkání. 
Termín odevzdání zápisu - do 7 dnů po utkání nebo turnaje na OFS (dodá pořádající / domácí klub). 
Paušální odměna a dopravné rozhodčího v nemistrovském utkání či turnaji se vyplácí v hotovosti.  
 
18. Pohár 
OFS Beroun vypisuje pro ročník 2020 / 2021 okresní kolo poháru. 
Účast je dobrovolná, v okresním kole nesmí startovat "B" družstva jednotlivých oddílů. 
1) Pořad jednotlivých kol - viz Rozlosování a Termínová listina! Pro druhé kolo platí zásada, že se utkání 
hraje na hřišti vítěze utkání uvedeného v Rozlosování s menším pořadovým číslem. Výjimka je pouze 
v případě, že se utkají družstva z různých soutěží. Potom má právo domácího hřiště družstvo hrající nižší 
soutěž. Semifinále se losuje po skončení podzimní části a platí zásada, že hraje se na hřišti toho mužstva, 
které je buď v nižší soutěži nebo je ve stejné soutěži po podzimní části  hůře postaveným týmem v tabulce. 
Pořadatelem finálového utkání  je mužstvo, které je buď v nižší soutěži nebo je ve stejné soutěži hůře 
postaveným týmem v tabulce k datu semifinále. 
2) Utkání se hrají dle Pravidel fotbalu a Soutěžního řádu fotbalu. Start hráčů ze Soupisky se počítá jako 
při mistrovském utkání. Skončí-li utkání v normálním čase nerozhodně, neprodlužuje se, o vítězi rozhodnou 
kopy ze značky pokutového kopu – viz. Pravidla fotbalu. 
3) Bude-li soutěžní utkání odloženo z důvodu opatření proti šíření nemoci COVID-19, postupuje se dle 
Přílohy č. 6 SŘ FAČR, § 5.   
4) Změny termínů, případně změna volby hřiště podléhá schválení STK! 
5) Domácí oddíl je povinen připravit hřiště. 
6) Nedostavení se k utkání má kromě hracích důsledků též finanční postih - viz. Rozpis soutěží! 
7) Od semifinále řídí utkání 3 rozhodčí. 
8) Vítězové utkání postoupí do dalších kol, vítěz celého okresního kola postoupí do oblastního kola. 
9) VV OFS vypisuje finanční odměny takto: 
1. místo – 6.000,- Kč, 2. místo – 4.000,- Kč, 3. a 4. místo – 2000,- Kč. 
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19. Sazebník pokut 

 

a)   SAZEBNÍK POKUT - KLUBY (SPK) 
 

●  SPK1 - odhlášení (v průběhu rozehrané soutěže) nebo vyloučení družstva ze soutěže: 

=  dospělí 

     OP 12.000,- Kč 

     III. třída 10.000,- Kč 

     IV. třída 8.500,- Kč 

=  žáci 3.000,- Kč 

=  přípravky 1.000,- Kč 

●  SPK2 - konkrétní pokuta spojená s herními důsledky, t.j. vyhlášením kontumačního výsledku 

za závažné porušení řádů a směrnic, kterým byla porušena regulérnost soutěže, např. zaviněné nedostavení se 

či nenastoupení k soutěžnímu utkání nebo jeho zaviněné nedohrání a jiná závažná porušení řádů 

a směrnic spojená s vyhlášením kontumačního výsledku 

   - 300,- až 50.000,- Kč    (s přihlédnutím k věkové kategorii, četnosti opakování a charakteru přestupku) 

-   při zavinění nedohrání utkání: 
=  dospělí 3.000,- Kč 

=  žáci 500,- Kč 

=  přípravky 200,- Kč 

●  SPK3 - zavinění pozdního začátku utkání   – 300,- Kč 

●  SPK4 - nedostavení se zástupce oddílu a rozhodčích k jednání komisí OFS 

     + neúčast zástupce oddílu na losovacím aktivu   – 500,- Kč 

●  SPK5 - nenahlášení turnaje nebo nepředložení propozic turnaje   – 500,- Kč 

●  SPK6 - nenahlášení přátelského utkání   – 100,- Kč 

●  SPK7 - nepodání občerstvení rozhodčímu nebo soupeři   – 200,- Kč 

●  SPK8 - opožděné zaslání soupisky   – 100,- Kč 

●  SPK9 - nepředložení soupisky nebo seznamu při utkání  – 100,- Kč 

●  SPK10 - nepředložení Listiny hráčů   – 300,- Kč 

●  SPK11 - opožděné zaslání přihlášky   – 300,- Kč 

●  SPK12 - neúplné či chybné vyplnění přihlášky, požadovaného formuláře či tiskopisu   – 100,- Kč 

●  SPK13 - pozdní dodání požadovaného formuláře či tiskopisu   – 200,- Kč   (každá další výzva   – 100,- Kč) 

●  SPK14 - používání jiných než předepsaných tiskopisů   – 100,- Kč 

●  SPK15 - nesplnění podmínek § 10 SŘ   – 1.000,- Kč za hráče 

●  SPK16 - neplnění nařízení FAČR, SŘ a RS   – 100,- až 10.000,- Kč 

●  SPK17 - nesportovní chování funkcionářů a příslušníků družstva   – 1.000,- až 10.000,- Kč 

●  SPK18 - nedelegování asistenta rozhodčího   – 500,- Kč 

●  SPK19 - používání pyrotechniky a dýmovnic během utkání   – až 50.000,- Kč 

●  SPK20 - při poškození majetku druhému oddílu uvedenému v Zápise o utkání   – 1.000,- Kč (pro OFS) 

     + úhrada vzniklé škody pod zastavením činnosti oddílu, který způsobil škodu, dle předložené faktury 

●  SPK21 - peněžitá pokuta namísto trestu (DK)   – 500,- Kč, – 1.000,- Kč, – 1.500,- Kč … atd. 

●  SPK22 - prokazatelně neodůvodněné NEzpracování Zápisu o utkání v elektronické podobě (IS FAČR) 

     trestá se pokutou až do výše 1.000,- Kč 

●  SPK23 - pokuta spojená s § 49 odst.7 SŘ FAČR a RS OFS Beroun čl. 5, písm. L   – 500,- Kč 
 

 

b)   SAZEBNÍK POKUT - ROZHODČÍ (SPR) 
 

●  SPR1 – nedostavení se k řízení utkání (případně na utkání z titulu funkce delegáta)  – 500,- Kč 

●  SPR2 – neuvedení podstatných náležitostí pro rozhodnutí příslušné komise OFS do Zápisu o utkání 

(např. neuvedení osobního trestu přesto, že byl udělen nebo neuvedení vykázání funkcionáře družstva, střídání apod.) 

v rozmezí 100,- Kč – 1.000,- Kč 

●  SPR3 – neumožnění provedení konfrontace nebo provedení konfrontace nikoliv v souladu s fotbalovými normami   

– 500,- Kč 

●  SPR4 – chyby v Zápise o utkání: dle samostatného dokumentu vedeného PÚ 

 

 
 



 

20. Adresáře 
Adresáře sekretářů fotbalových klubů, rozhodčích, členů komisí atd. na webových stránkách OFS Beroun !!! 

21. Dokumenty ke stažení 
Potřebné dokumenty na webových stránkách FAČR příp. na webových stránkách OFS Beroun !!! 

22. Vyloučení a napomínání hráčů a funkcionářů týmu 
Bude-li hráč nebo funkcionář v utkání vyloučen nebo bude-li rozhodčím v Zápise o utkání uvedeno 
provinění hráče či funkcionáře týmu, za které by měl být jako hráč v utkání vyloučen, má od tohoto 
okamžiku předběžně zastavenou činnost a to až do doby rozhodnutí disciplinárního orgánu v této věci. 
Provinivší se hráč nebo funkcionář má právo se zúčastnit disciplinárního řízení nebo může své vyjádření 
učinit písemně. Pokud se nedostaví na zasedání DK, může být věc projednána a rozhodnuta bez jeho účasti. 
Byl-li účastník řízení výslovně předvolán na jednání DK, je povinen se jednání zúčastnit. 
O výši uděleného trestu je hráč, funkcionář nebo zodpovědný zástupce klubu vyrozuměn ihned 
po rozhodnutí DK nebo jeho zveřejněním na Úřední desce. 
Od tohoto data počíná běžet lhůta pro podání odvolání. 
Klub je povinen se s rozhodnutím seznámit! 
 
Vyloučený hráč po dvou ŽK (následné udělení ČK) se rozhodne, zda přijme trest DK zastavení činnosti 
či zaplatí peněžitou pokutu (500,- Kč). V případě dalších vyloučení se peněžitá pokuta vždy zvyšuje 
o 500,- Kč. Pokud hráč tohoto alternativního trestu bude chtít využít, musí o tom informovat DK před jejím 
zasedáním na předepsaném formuláři (ke stažení na webových stránkách OFS). 
Pokud tak neučiní, DK vynese trest zastavení činnosti hráče. 
Toto ustanovení se netýká „přímého„ vyloučení po udělení červené karty, tedy bez předchozího udělení 
dvou žlutých karet nebo po dalších následných disciplinárních přečinech po udělení 2x ŽK + ČK nebo dalších 
přestupků po vyloučení. 
Peněžitá pokuta se přičte na vrub klubu a zaplacena bude ve sběrné faktuře (IS FAČR). 
Vyloučený funkcionář po dvou ŽK (následné udělení ČK) se tzv. „vykoupit“ NEMŮŽE. O výši jeho trestu 
rozhodne DK dle DŘ FAČR. 
V soutěžích řízených OFS Beroun se neeviduje napomínání hráčů ŽK. 
Poplatek za podání protestu (v IS FAČR) činí 500,- Kč (tento poplatek podléhá rozhodnutí řídícího orgánu)! 
Další příp. postup – viz Procesní řád FAČR. 
  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

  

.COVID – 19.  - pravidla proti šíření nemoci COVID-19 – viz příloha č. 6 SŘ FAČR !!! 

 
Tento rozpis je závazný pro účastníky soutěží řízených OFS Beroun v soutěžním ročníku 2020 / 2021. 
Soutěže se hrají dle platných Pravidel fotbalu a řídí se Soutěžním řádem (SŘ) a tímto Rozpisem soutěží (RS). 
  
Povinností klubů je zkontrolovat rozlosování všech svých družstev a na případné chyby neprodleně 
upozornit STK. 
  
Termínová listina pro jarní část soutěží bude zpracována formou přílohy k tomuto RS. 
 

ZODPOVĚDNOU osobou klubu / oddílu pro komunikaci s OFS (tzn. pro písemný a telefonní 
styk vč. e-mailové korespondence) je SEKRETÁŘ uvedený v Přihlášce do soutěží OFS Beroun 
-  ročník 2020 / 2021. 

Jakékoliv pozdější změny u SEKRETÁŘŮ (osoba, adresa, telefon, e-mail …) 
nahlaste neprodleně na e-mail info@ofsberoun.cz. 

mailto:info@ofsberoun.cz


 

SAZEBNÍK ODMĚN ROZHODČÍCH A DELEGÁTŮ – SOUTĚŽE ŘÍZENÉ OFS 

AKTUALIZACE:     8/2020  

Druh soutěže Utkání mistrovské 
Utkání Utkání 

přátelské, turnaje přátelské, turnaje 

      normální hrací doba zkrácená hrací doba 

  HR AR HR AR HR AR 

DOSPĚLÍ        

výběry OFS    255 ,-  164 ,-  155 ,-  79 ,- 

okresní přebor     

(II. třída)  640 ,-  440 ,-  240 ,-  155 ,-  155 ,-  79 ,- 

okresní soutěže 

(III. a IV. třída)  540 ,-  355 ,-  234 ,-  155 ,-  155 ,-  79 ,- 

Pohár FAČR  355 ,-  264 ,-     

DOROST       

výběry OFS    100 ,-  50 ,-  50 ,-  30 ,- 

okresní soutěže 
 300 ,-  200 ,-  158 ,-  79 ,-  79 ,-  41 ,- 

(II. III. a IV. tř.) 

ŽÁCI       

výběry OFS    100 ,-  50 ,-  50 ,-  30 ,- 

okresní soutěže  250 ,-  150 ,-  50 ,-  30 ,-  30 ,-  20 ,- 

nižší počet hráčů 150 ,-      

minifotbal  100 ,-   50 ,-   30 ,-  
 

DELEGÁT OP – III. tř. – IV. tř. .410 ,- Kč 
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OFS BEROUN - TERMÍNOVÁ LISTINA - PODZIM 2020 

DEN Datum Úř. zač. 
OP + III. 

IV. B OPstŽ OPmlŽ 
Přípravky Přípravky 

POHÁR 
 + IV. A starší mladší 

SO 22.8. 
17:00 1 1 

          

NE 23.8.           

SO 29.8. 
17:00 2 2 

          

NE 30.8.           

ST 2.9. 17:30 
            

I. kolo 
            

SO 5.9. 
17:00 3 3 3 

3       

NE 6.9. 17:30       

ST 9.9. 17:30 
      1     

  
      17:30     

SO 12.9. 
17:00 4 4 4 

4   T1   

NE 13.9. 17:30 T1     

ST 16.9. 17:00 
            

II. kolo 
            

SO 19.9. 
16:30 5 5 5 

5   T2   

NE 20.9. 17:30 T2     

ST 23.9. 17:30 
      2     

  
      17:30     

SO 26.9. 
16:30 6 6 6 

6   T3   

NE 27.9. 17:30 T3     

SO 3.10. 
16:00 7 7 7 

7   T4   

NE 4.10. 17:00 T4     

SO 10.10. 
16:00 8 8 8 

8   T5   

NE 11.10. 17:00 T5     

SO 17.10. 
15:30 9 9 9 

9   T6   

NE 18.10. 16:30 T6     

SO 24.10. 
15:30 10 10 1 

10   T7   

NE 25.10. 16:30 T7     

ST 28.10.   NT NT 
  11       

  15:00       

SO 31.10. 
14:00 11 11 2 

        

NE 1.11.         

SO 7.11. 
13:30 12 

  
  

        

NE 8.11.           

SO 14.11. 
13:30 13 

            

NE 15.11.             

     AKTUALIZACE schválená VV - 24.7.2020 

Pozn.: termíny konkrétních turnajů u jednotlivých účastníků v soutěžích přípravek - viz samostatné losovací aktivy těchto kategorií 



 

 


