FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Okresní fotbalový svaz Prostějov
Za Místním nádražím 4536
796 03 Prostějov
IČO: 01464507
Číslo účtu: 2255942349/0800,Česká spořitelna

ROZPIS SOUTĚŽÍ
mistrovských soutěží řízených VV OFS Prostějov
pro soutěžní ročník 2020/2021

Rozpis je určen:

Všem klubům řízeným OFS Prostějov
funkcionářům VV OFS Prostějov
odborným komisím OFS
rozhodčím, kteří řídí soutěže OFS
Olomouckému krajskému fotbalovému svazu
FAČR - ŘK Olomouc
FAČR Praha

SOUTĚŽE
Muži

Okresní přebor II. třída
Okresní soutěž III. třída sk.A,B

Žáci

Okresní přebor starších žáků 7+1
Okresní přebor mladších žáků 7+1
Přípravky Okresní soutěž starších přípravek
Okresní soutěž mladších přípravek

Soutěžní ročník 2020-2021

Adresář
Výkonný výbor OFS Prostějov
Předseda:
Místopředseda:
Předseda STK:
Garant KR:
Garant KM:
Garant KM:
Garant DK:
Zasedání VV:

RNDr. Milan Elfmark
Ladislav Dudík
Roman Minx
Miroslav Juránek
Jiří Přikryl
Ing. Josef Sklenář
Jan Kubalák
druhé pondělí v měsíci od 16:00

mobil 728 222 722
mobil 777 192 434
mobil 731 656 599
mobil 602 512 785
mobil 737 964 025
mobil 604 293 101
mobil 603 427 633

Sekretář OFS: Petr Antoníček

Sekretariát:
Pracovní doba OFS:

mobil 774 490 029
e-mail: ofsprostejov@centrum.cz

Pokladna:

e-mail: ofsprostejov@centrum.cz
středa 16:00 – 18:00 hod. (po telefonické dohodě)
čtvrtek 16:00 – 18:00 hod. (po telefonické dohodě)
po telefonické dohodě

Administrátor OFS:

Petr Antoníček

mobil: 777 669 294
e-mail: pete5@seznam.cz

Předsedové odborných komisí
Předseda DK : Ing. Jaroslav Čížek

Obsazování KR: Karel Kubalák

mobil 602 515 680
e-mail: ing.j.cizek@volny.cz
mobil 725 247 615
e-mail: nemec@jimi.cz
mobil: 605 740 962
e-mail: mloktomas@seznam.cz
mobil: 725033022
e-mail: jarekliska@centrum.cz
mobil 602 775 704
e-mail: perina.pavel@centrum.cz
mobil 608 069 680

Pravidlová komise O-KFS: Peřina Pavel

mobil 602 775 704

Trenér GTM OFS: David Pekař

mobil 739 694 482
e-mail: david.pekar@seznam.cz

Revizní komise: Jiří Němec
Předseda KR:

Tomáš Řezníček

Předseda KM: Jaroslav Liška
Předseda HK:

Pavel Peřina

Zasedání odborných komisí OFS Prostějov
komise mládeže
2 x měsíčně 15,30 – 16,30 hod.
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komise STK
komise DK
komise HK
komise Revizní
komise rozhodčích

středa 16,30 – 17,30 hod.
čtvrtek 16,00 – 17,00 hod.
1 x měsíčně
1 x za čtvrtletí
2x měsíčně
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FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Diskařská 2431/4
160 17 Praha 6 – Strahov
Spojovatelka: 233 029 111, 233 029 146 fax: 233 353 107,233 029 246
Generální sekretář: Jan Pauly, pauly@fotbal.cz
Řídící komise Moravy
Na střelnici 39, PO BOX 92, 779 00 Olomouc 9
Sekretář:
Radek Šindelář
fax. 585 220 245
Marcela Míšelnická

Olomoucký krajský fotbalový svaz
Na střelnici 39, 779 11 Olomouc 9
Předseda:
Mgr. Stanislav Kaláb
Sekretář:
Pavel Peřina

e-mail: facr@fotbal.cz

mobil 731 008 555
e-mail: sindelar@fotbal.cz
mobil 737 324 041
e-mail: miselnicka@fotbal.cz

mobil 777 316 890, sk51@seznam.cz
e-mail: kfsol@email.cz
mobil 602 775 704

Sekretář komise mládeže
Staroba Lukáš

mobil: 739 637 848
email: lookas@seznam.cz
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Článek 1. Řízení soutěží
Řídící orgán soutěže organizuje a řídí příslušnou soutěž a stanovuje práva a povinnosti pro její účastníky v
souladu se Soutěžním řádem FAČR.
Řídící orgán soutěže:
a)vydává vždy před začátkem SR rozpisy soutěží, kdy rozpisy soutěží se mohou odchýlit od ustanovení SR a
dalších předpisů FAČR pouze tam ,kde to SŘ nebo jiný předpis vysloveně připouští :neplatná jsou taková
usnesení rozpisu soutěží, která jsou v rozporu s účelem a nastavení elektronického informačního systému.
b)deleguje své pravomoci podle odstavce a.) sportovně-technická komise.
Soutěže řídí sportovně technická komise (STK) Okresního fotbalového svazu (OFS) se sídlem v Prostějově.
Jednání komise STK jsou vždy ve středu 15.30 – 16,30 hod.

Článek 2. Sportovně technická komise - STK
STK je povinna navrhovat Disciplinární komisi k projednání následující disciplinární přečiny s návrhem na
uložení disciplinárního trestu kontumace utkání:
a) odmítne-li družstvo v případě vyplňování písemného zápisu o utkání předložit listinu hráčů a současně
neumožnit kontrolu totožnosti startujících hráčů,
b) odehraje-li členský klub soutěžní utkání v jiném termínu nebo na jiném hřišti, než schválil řídící orgán
soutěže,
c) není-li možné sehrát soutěžní utkání, protože organizátor utkání nepřipravil hrací plochu tak, aby byla
způsobilá ke hře nebo nevyznačil podle pravidel,
d) nenastoupí-li družstvo členského klubu bez závažných důvodů k soutěžnímu utkání anebo nastoupí k utkání
po uplynutí čekací doby stanovené pravidly fotbalu,
e) opustí-li družstvo členského klubu bez závažných důvodů svévolně hrací plochu v průběhu utkání anebo v
takovém utkání bez závažných důvodů odmítne pokračovat a soutěžní utkání se z tohoto důvodu neodehraje,
f) bylo-li soutěžní utkání předčasně ukončeno v důsledku inzultace rozhodčího některým příslušníkem družstva,
g) bylo-li soutěžní utkání ovlivněno způsobem, který odporuje principu sportovního soutěžení,
h) nastoupí-li hráč neoprávněně k soutěžnímu utkání
i) bylo-li soutěžní utkání předčasně ukončeno z důvodu, že počet hráčů družstva klesl pod povolený počet dle
pravidel fotbalu
Soutěže řídí sportovně technická komise (STK) Okresního fotbalového svazu (OFS) se sídlem
v Prostějově. Jednání komise STK jsou vždy ve středu 15.30 – 16,30 hod.

Článek 3. Organizátor utkání
Organizátorem utkání je v podzimní části soutěže oddíl uvedený v losovacích tabulkách na prvním místě,
v jarní části soutěže platí obrácené pořadí.
3.1. Organizátor utkání musí zajistit vyplnění zápisu o utkání na počítači. Jako první vypisují zápis domácí
(popř. obě mužstva současně). Domácí oddíl zodpovídá za vyplnění a odeslání zápisu o utkání i v případě
nedostavení se delegovaného rozhodčího dle pravidel fotbalu.
3.2. Při změně organizátora přejímá oddíl, který hraje na domácím hřišti, všechny povinnosti organizátora
utkání z toho vyplývající.

Článek 4. Hrací dny a začátky soutěží
4.1. VV OFS Prostějov vydává termínovou listinu zvlášť pro podzimní část a zvlášť pro jarní část soutěže.
Hracími dny jsou soboty a neděle a začátky soutěží jsou závazné a nebudou v průběhu soutěže měněny.
4.2. Trvalé výjimky z určených začátků utkání byly schváleny a jsou uvedeny v tomto Rozpisu soutěží.
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4.3. Ve zvlášť odůvodněných případech se mohou oddíly dohodnout na změně začátku utkání nebo změně
hracího dne. Utkání musí být vždy předehráno. STK schválí pouze dohodu:
a) písemnou s uvedením důvodu změny
b) s oboustranným souhlasem výboru oddílů (razítko a podpisy dvou členů)
c) zahrnující i změnu začátku předzápasu, pokud k ní dochází
d) nejpozději předloženou 17 dnů před konáním zápasu.
4.4. Soupeř je povinen odpovědět na návrh dohody. STK přihlédne ke stanoviskům obou oddílů a proti
nesouhlasu rozhodne pouze v případě veřejného zájmu, bude-li toto doloženo potvrzením.
4.5. Družstva jsou oprávněna po vzájemné dohodě a souhlasu řídícího orgánu soutěže odehrát svá utkání 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. Organizátor utkání je oprávněn navrhnout bez souhlasu soupeře řídícímu orgánu soutěže, že konkrétně
vymezená soutěžní utkání odehraje v jiném termínu, než který byl stanoven pro soutěžní ročník, při dodržení
hracího dne (SO, NE) pokud ji však ohlásí soupeři a STK elektronickou poštou na tiskopisu. Ohlášení změny
termínu a začátku utkání a to nejpozději do 15 dnů ode dne prvního soutěžního utkání příslušné části soutěže.
Takto podanou změnu je soupeř povinen přijmout.
Oddíly jsou povinny sledovat rozhodnutí STK na webu OFS a ve sdělovacích prostředcích a v případě
nejasností si ověřit zprávu s předsedou STK a nebo sekretářem OFS.
4.6. Poslední 2. kola soutěží OFS Prostějov budou sehrána podle rozhodnutí Řídícího orgánu soutěže a to tak,
aby nebyla narušena regulérnost soutěže.
4.7. V případě neodehrání utkání z důvodu neregulérnosti hřiště, jsou oddíly povinny uvést nový termín
sehrání. Nový termín opakovaného utkání musí být nahlášen do 48 hodin od termínu původního začátku utkání.
Pokud se oddíly nedohodnou, rozhodne o náhradním termínu utkání STK.

Článek 5. Technické povinnosti organizátora utkání
- připravit vybavení k utkání a vyznačit hrací plochu dle Pravidel fotbalu,
- poskytnout za účelem vyplnění zápisu o utkání nejpozději 60 minut před plánovaným začátkem
soutěžního utkání výpočetní techniku s připojením k internetu v kabině rozhodčích,
- další body upravuje SŘ § 45

Článek 6. Zápis o utkání
6.1. Záznamem o průběhu utkání je zápis o utkání. K vyplnění zápisu o utkání poskytuje organizátor
utkání rozhodčímu utkání potřebné vybavení, zejména výpočetní techniku s internetovým připojením.
6.2. Zápis o utkání se pořizuje přímo ve specializované aplikaci elektronického informačního systému pro
zpracování elektronického zápisu o utkání.
6.3. Aplikaci pro zpracování elektronického zápisu o utkání je oprávněn obsluhovat pouze administrátor
členského klubu s právy zápisu o utkání a delegované osoby. Do zápisu o utkání není oprávněna
zasahovat žádná další osoba.
6.4. Pokud technické nebo jiné podmínky nedovolují zpracování zápisu o utkání v elektronickém
informačním systému, vyplní se tištěný formulář zápisu o utkání ručně a do elektronického i
informačního systému bude převeden dodatečně organizátorem utkání, který odpovídá za doručení
písemného zápisu o utkání do 48 hodin od ukončení zápasu na OFS PV. K zajištění jsou oddíly povinny mít
sebou Listinu hráčů.
6.5. Nezpracuje-li klub zápis o utkání v elektronickém informačním systému bez závažného důvodu, bude
řídícím orgánem soutěže potrestán uložením pořádkové pokuty.
6.6. B mužstva jsou povinna mít sebou k utkání soupisku svých A mužstev.
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Článek 7. Příprava zápisu o utkání
Administrátor organizátora utkání s právy pro elektronický zápis o utkání vyplní v zápise o utkání
nejpozději 15 minut před úředně stanoveným začátkem utkání:
- jméno, příjmení a ID hlavního pořadatele, vedoucího mužstva a ostatních příslušníků družstva
- sestavu, čísla hráčů, jejich ID a určit v základní sestavě kapitána
Administrátor hostujícího družstva s právy pro elektronický zápis o utkání vyplní v zápise o utkání
nejpozději 15 minut před úředně stanoveným začátkem utkání:
- jméno, příjmení a ID vedoucího mužstva a ostatních příslušníků družstva
- sestavu, čísla hráčů, jejich ID a určit v základní sestavě kapitána
Rozhodčí utkání nejdříve 15 minut před úředně stanoveným začátkem utkání zkontroluje údaje vyplněné
administrátory klubů v zápise o utkání a na základě sdělení vedoucích družstev opraví případné nedostatky v
zápise o utkání. Před odchodem na hrací plochu je rozhodčí povinen uložit případné provedené změny v zápise
o utkání a odhlásit se z elektronického informačního systému.

Článek 8. Uzavření zápisu o utkání dle paragrafu 61 SŘ
Rozhodčí je povinen neprodleně po ukončení utkání do zápisu o utkání uvést:
- skutečný čas zahájení utkání,
- konečný výsledek utkání,
- střelce branek,
- uložené tresty příslušníkům družstva se stručným popisem skutku,
- dobu hry.
Vedoucí družstev jsou povinni po vyplnění zápisu o utkání na výzvu rozhodčího zkontrolovat zapsané údaje v
zápisu o utkání. Kontrolu zapsaných údajů jsou vedoucí družstev povinni za přítomnosti rozhodčího potvrdit
ověřením své totožnosti v elektronickém informačním systému prostřednictvím svého lomítka za rodným
číslem, případně svým podpisem.
Rozhodčí je povinen do 12 hodin dne následujícího po utkání v zápise o utkání vyplnit ve zprávě rozhodčího
následující údaje:
- čerpání čekací doby včetně uvedených důvodů tohoto čerpání,
- závady zjištěné na hřišti, a to především z hlediska připravenosti hrací plochy k utkání,
- odůvodnění vyloučení hráčů nebo vykázání ostatních příslušníků družstva s detailním popisem skutku a
zejména okolnosti, za nichž k jednání došlo,
- ostatní údaje, které musí rozhodčí zaznamenat do zápisu o utkání podle Pravidel fotbalu.

Článek 9. Předpisy
Hraje se podle Pravidel fotbalu platných k 1.8.2020 .Soutěžního řádu fotbalu a Rozpisu soutěže OFS -ve znění
změn a dodatků, uveřejňovaných ve svazových zprávách.

Článek 10. Pořadatelská služba
Pořadatelská služba je složena z fyzických osob starších 18.let,které jsou poučeny o svých právech a
povinnostech hlavním pořadatelem. Organizátor utkání je povinen zajistit dostatečný počet pořadatelů a to
v soutěžích mužů - hl. pořadatel + 2 pořadatelé, v utkáních mládeže - hl. pořadatel + 1 pořadatel. Dle řádu
pořadatelské služby, které musí řídit hlavní pořadatel, označený reflexní vestou, ostatní pořadatelé budou taktéž
viditelně označeni reflexní vestou. Hlavní pořadatel bude představen rozhodčímu. Bez hlavního pořadatele
rozhodčí utkání nezahájí. Hlavní pořadatel musí být na hřišti až do odchodu hráčů a rozhodčích. Ostatní
povinnosti pořadatelské služby vymezuje SŘ § 40 a 42.Soutěžní řád je součástí Souborů předpisů FAČR 2020
a doplňků předpisů .
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10.1 Hlavní pořadatel
- hlavním pořadatelem je fyzická osoba, člen FAČR, která je spolu s organizátorem utkání odpovědná za
splnění technických a pořádkových povinností organizátora utkání.
-hlavní pořadatel je povinen být označen nápisem ,,Hlavní pořadatel“, kdy takové označení musí být výrazně
odlišné od označení ostatních pořadatelů.
- je zakázáno ,aby hlavní pořadatel vykonával současné funkci rozhodčího utkání, delegáta utkaní nebo
příslušníka družstva

Článek 11. Startují
11.1. Muži
Startovat mohou hráči ročníku narození 2005 a starší.
11.2. Starší žáci 7+1
Startovat mohou hráči narození po 1.1.2006 a mladší. Hráč může startovat za vyšší věkovou kategorii. Hrací
doba je 2 x 35 minut s přestávkou 15 minut. Mohou startovat i děvčata narozena po 1.1. 2005. Počet hráčů je
7+1, velikost míče č. 5, branky 2 x 5m zakotveny v zemi. První družstvo se stává přeborníkem okresu a má
právo postupu do soutěže pořádané Olomouckým KFS.
11.3. Mladší žáci 7+1
Startovat mohou hráči narození po 1.1.2008 a mladší. Hráč může startovat za vyšší věkovou kategorii. Hrací
doba je 2 x 30 minut s přestávkou 15 minut. Počet hráčů je 7+1, velikost míče č. 4, branky 2 x 5m zakotveny
v zemi. V utkání mladších žáků se kopou malé rohy. Mohou startovat i děvčata narozena po. 1.1. 2007.
První družstvo se stává přeborníkem okresu a má právo postupu do soutěže pořádané Olomouckým KFS.
U starších i mladších žáků se utkání musí odehrát, i když se nedostaví k utkání soupeř. Oddíly jsou povinny se
dohodnout na náhradním termínu do 14. dní pokud se oddíly nedohodnou, určí termín STK, mimo poslední
kolo.
Pokud náhradní termín určí STK, jsou oddíly v tomto termínu povinny utkání odehrát.
V případě nerespektování nařízeného termínu STK se oddíl vystavuje pokutě za nesplnění povinnosti vůči OFS
a bude pokutován částkou 500 – 2000,- Kč.
11.4. Přípravky
U starších přípravek mohou startovat hráči narození po 1.1.2010 a mladší (děvčata po 1.1. 2009), velikost míče
č.4, u mladších přípravek hráči narození po 1.1.2012 a mladší (děvčata po 1.1. 2011), velikost míče č.3. Hráč
může startovat za vyšší věkovou kategorii. Hrací doba bude 2x20min. s přestávkou 10 minut. Mohou startovat i
děvčata. Hraje se turnajovým způsobem. Ostatní pravidla se řídí vydanými Pravidly fotbalu malých forem.
11.5. Opakované střídání
V utkání všech kategorií mužů, žáků a přípravek je možno střídat opakovaně. Střídání se provádí takto:
a) Střídání se týká všech hráčů uvedených v zápise o utkání.
b) Počet střídání během hry není omezen. Je možno střídat, když není míč ve hře, a to za následujících
podmínek:
- hráč opouštějící hrací plochu tak učiní kdekoliv, tedy i na opačné straně hrací plochy, za brankou apod.
- hráči vstupující na hrací plochu tak učiní v prostoru své technické zóny, ale ne dříve než hráč opouštějící hrací
plochu úplně přejde postranní čáru
- pokud v průběhu střídání vstoupí nový hráč na HP dříve, než již vystřídaný hráč opustil, rozhodčí hru přeruší s
výjimkou ponechání výhody ve hře a provinivšího hráče napomene žlutou kartou. Rozhodčí hru naváže
nepřímým volným kopem ve prospěch družstva, které se neprovinilo z místa, kde se nacházel míč v době
přerušení hry.
- maximální počet náhradníků, uvedených z ZoU, je 7.
11.6. Omezení opakovaného střídání
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V posledních deseti minutách utkání již nelze provádět opakované střídání. Lze střídat pouze standardním
způsobem, nejvýše však dva hráče. Vystřídat spoluhráče mohou i ti, kteří se již předtím utkání zúčastnili. V
utkání mladších žáků a přípravek lze střídat opakovaně až do konce utkání.

Čl. 12 Zahájení utkání
12.1. Družstva jsou povinna nastoupit k utkání ve stanovený úřední začátek utkání. Rozhodčí utkání hru zahájí,
pokud na hrací ploše je přítomno nejméně 7 hráčů každého družstva, nebo minimální počet dle Pravidel fotbalu
malých forem fotbalu každého družstva ustrojených podle příslušných ustanovení Pravidel fotbalu a byl-li
řádně vyplněný zápis o utkání.
12.2. V případě, že 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; hráč je povinen před vstupem na hrací plochu
prokázat rozhodčímu svoji totožnost. Zápis o utkání je třeba doplnit, případně opravit v poločase utkání nebo
ihned po skončení utkání. Oprávnění zápis o utkání doplnit, případně opravit má pouze rozhodčí utkání. V
případě řízení utkání oddílovým rozhodčím má pravomoc opravit či doplnit zápis o utkání administrátor
organizátora utkání.
12.3. Náhradníci, jejichž jména nebyla zapsána do zápisu o utkání před zahájením utkání, nemohou být do
zápisu o utkání doplněni dodatečně.

Čl. 13 Čekací doba
6131. Čekací doba pro obě družstva a rozhodčího je 20 minut po úředně stanoveném začátku utkání a je možné
ji čerpat pouze z důvodů zvláštního zřetele hodných. Čekací dobu není možné čerpat z důvodů stojících na
straně asistentů rozhodčího nebo čtvrtého rozhodčího utkání.
13.2. K posouzení, zda byla dodržena čekací doba, je příslušný rozhodčí.
13.3. Řídící orgán soutěže je oprávněn stanovit zákaz čerpání čekací doby, a to v soutěžních utkáních, které v
zájmu regulérnosti průběhu soutěže nařídí sehrát ve shodném úředně stanoveném začátku utkání.
13.4. Oznámí-li hostující družstvo organizátorovi utkání v průběhu čerpání čekací doby podle čl. 6.1., že se
dostaví a utkání bude možné zahájit nejpozději 40 minut po úředně stanoveném začátku utkání, prodlužuje se
čekací doba o dalších 20 minut. Prodlouženou čekací dobu lze čerpat pouze z důvodů zcela nezávislých na
osobě, která čekací dobu čerpá.
13.5. Členský klub, jehož družstvo čerpalo čekací dobu, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do tří dnů prokázat řídícímu orgánu soutěže důvody čerpání čekací doby. Delegovaný rozhodčí, který čerpal
čekací dobu, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, prokázat komisi rozhodčích, která
jej k utkání delegovala, důvody čerpání čekací doby.

Článek 14. Soupisky
1.1. Soupiska družstva je doklad, který určuje příslušnost hráčů k družstvu členského klubu.
Jeden hráč může být uveden na jedné soupisce.
14.2. Na soupisku družstva lze zařadit pouze hráče z centrální evidence členství členského klubu dle příslušné
věkové kategorie.
14.3. Soupisku družstva je oprávněn vyplnit pouze administrátor členského klubu na předepsaném
formuláři v elektronickém informačním systému. Na soupisce družstva je povinen uvést nejméně 11
hráčů, případně alespoň ten počet hráčů, v jakém se soutěž hraje, kteří spadají do příslušné věkové
kategorie soutěže.
14.4. Soupiska družstva se vyhotovuje vždy k jednotlivé části soutěžního ročníku, a to vždy nejpozději 3 dny
před zahájením jednotlivé části soutěže – podzim, jaro.
14.5. Změny v soupisce družstva je administrátor členského klubu oprávněn provádět pouze před začátkem
jednotlivé části soutěžního ročníku. V průběhu příslušné části soutěžního ročníku je administrátor
členského klubu oprávněn po schválení řídícím orgánem soutěže provádět změny v soupisce družstva
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pouze v případě, že dojde k přestupu hráče ze soupisky družstva, nebo k doloženému
dlouhodobému zranění hráče lékařskou zprávou ze soupisky družstva.
14.6. Členské kluby, které mají v jedné věkové kategorii pouze jedno družstvo přihlášené do soutěže, soupisku
tohoto družstva v elektronickém informačním systému nevyplňují.
14.7. Členské kluby, které mají v jedné věkové kategorii více družstev přihlášených do různých
soutěží, nepředkládají soupisku družstva přihlášeného do nejnižší soutěže.
14.8. Ze soupisek družstev členského klubu vyšší soutěže jsou oprávněni startovat v jednom soutěžním utkání
nižší soutěže pouze dva hráči.
14.9. Hráč neuvedený na žádné soupisce družstva členského klubu je oprávněn startovat za všechna družstva
členského klubu.
14.10. Hráč ze soupisky musí nastoupit minimálně ve třech utkáních příslušné části soutěžního ročníku.
V těchto utkáních musí být uveden v základní sestavě (mezi prvními 11 hráči v ZoU) mistrovského a
pohárového utkání (pohár OFS PV). Případnou nečinnost hráče zdůvodní oddíl nejpozději do 7 dnů od
posledního mistrovského utkání příslušné části soutěžního ročníku. Nepředloží-li oddíl ve stanovené lhůtě
řádné zdůvodnění nebo nezdůvodní-li nečinnost hráče vážnou překážkou, kterou nemohl znát při potvrzení
soupisky nebo v průběhu sezóny, bude mu uložena pořádková pokuta za každého nečinného hráče.
Pořádkové pokuty - za 1 nečinného hráče:
OP
- 400,-Kč

Článek 15. Kontrola totožnosti
Kontrolu totožnosti hráčů a náhradníků družstev uvedených v zápise o utkání je možné na žádost vedoucího
družstva provést hromadně nejdříve 15 minut před úředně stanoveným začátkem utkání a nejpozději do
zahájení druhého poločasu utkání. Do schválení zápisu o utkání oběma vedoucími družstev po ukončení utkání
je možno provést kontrolu pouze těch hráčů, kteří nastoupili v druhém poločase utkání.
Provádění kontroly totožnosti řídí rozhodčí, kterému je vedoucí kontrolovaného družstva povinen předat
Listinu hráčů. Kontroly totožnosti jsou povinni se zúčastnit všichni hráči kontrolovaného družstva, vedoucí
kontrolovaného družstva a vedoucí družstva soupeře.
Hráč je povinen podrobit se kontrole a přezkoumání totožnosti. Za účelem provedení kontroly a přezkoumání
totožnosti je povinen:
- hráč, který nastoupil k utkání v průběhu I. poločasu, setrvat na stadionu do zahájení II. poločasu utkání;
- hráč, který nastoupil k utkání v průběhu II. poločasu, setrvat na stadionu do potvrzení kontroly zapsaných
údajů v zápise o utkání vedoucími družstev.
Upřesnění prováděné kontroly totožnosti řešeno § 58 SŘ FAČR

Článek 16. Zahraniční hráči
V mistrovském utkání může hrát i zahraniční hráč, má-li platný registrační průkaz FAČR. V utkání je povolen
start maximálně pěti zahraničních hráčů. Netýká se soutěží přípravek, kdy neplatí žádná omezení.

Článek 17. Systém soutěží
Soutěže se hrají systémem každý s každým podle Bergerových tabulek dvoukolově. Jarní část se hraje
v obráceném pořadí. II., III., třída, žáci se hrají dvoukolově. Soutěže přípravek se hrají turnajovým způsobem.
Po každém utkání při nerozhodném výsledku budou prováděny kopy z pokutové značky v počtu pěti. V případě
nerozhodnutého stavu po jednom na každé straně až do rozhodnutí zápasu. Vítěznému družstvu budou
započteny dva body do tabulky, poraženému jeden bod.

18. Hlášení utkání
Přidělením losovacích čísel bere OFS na vědomí všechny výjimky, které oddíly pro svá družstva nahlásily a od
hlášení utkání upouští. Oddíly, které mají uvedeno, že budou svá utkání hlásit, jsou povinny tak učinit 17 dnů
před utkáním elektronicky.
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Článek 19. Protesty
Členský klub je oprávněn podat protest a odvolání za podmínek stanoveným Procesním řádem. Oprávněnost
bude posuzována pouze na základě hrubých chyb, které výrazně ovlivní průběh převážné části utkání, nebo
ovlivní přímo výsledek utkání. U ostatních chyb rozhodčích (drobné chyby) se stížnost proti výkonu
rozhodčího podaná klubem nebude posuzovat jako oprávněná.
Za hrubou chybu se považuje:
a) nenařízení čí neoprávněné nařízení pokutového kopu
b) uznání neregulérní či neuznání regulérní branky
c) neudělení či nesprávné udělení ČK (i druhé ŽK)
d) nesprávné vyhodnocení ofsajdové situace mající přímý vliv na dosažení či nedosažení branky
Po projednání v řídícím orgánu soutěže je o protestu rozhodnuto na nejbližším zasedání po jeho doručení.
Pokud bude protest důvodný, vyhoví mu řídící organ soutěže plně, nebo částečně.
Poplatky:
OP, III. třída mužů
podání protestu: 500,- Kč podání odvolání: 1.000,- Kč
ostatní soutěže mládeže
podání protestu: 250,- Kč podání odvolání: 500,- Kč

Článek 20. Doprava k utkání
Družstva mohou použít k dopravě na utkání jakýkoliv způsob. Případné nedostavení se nebo opožděný nástup
k utkání řeší STK na nejbližším zasedání.
Klub předloží potvrzení o příčině pozdního příjezdu k utkání nebo nedostavení se k utkání, případně potvrzení
dopravce, že vozidlo nebylo přistaveno.

Článek 21. Reprezentace ve výběrech OFS
Oddíly jsou povinny zajistit hráče pro reprezentační účely FAČR Řídící komise fotbalu Morava, KFS a OFS
Prostějov. U mládeže jsou oddíly odpovědny za bezpečné dopravení reprezentantů na místo srazu. Náklady
doprovodu budou hrazeny z prostředků OFS, pokud se jedná o akci OFS na základě předložených dokladů.
Z důvodu reprezentace povolí STK OFS Prostějov změnu termínu mistrovského utkání oddílu, jehož dva a více
hráčů se zúčastní reprezentace. Odložení utkání neschválí v případě nesplnění reprezentačních povinností a
bude postupováno podle disciplinárního řádu FAČR dle čl. 17 odst. 4 nedostavení se k reprezentačnímu,
přípravnému nebo výběrovému utkání má hráč dnem následujícím stanoveného srazu zastavenou činnost až do
vyšetření případu.Tresty se řídí Disciplinárním řádem.

Článek 22. Postupy a sestupy
22.1. Vítězem (postupujícím) je mužstvo, které získalo nejvyšší počet bodů. Družstvo, které získá nejnižší
počet bodů a umístí se na posledním místě, sestupuje do nižší soutěže. Pokud mají dvě nebo více družstev
stejný počet bodů, platí pro určení jejich pořadí SŘ FAČR § 18-20, doplnění míst v soutěžích dle ustanovení
Soutěžního řádu FAČR §21. Další případné postupy a sestupy budou v návaznosti na krajské soutěže a utvoření
tříd, dle počtu přihlášených družstev.
22.2.
II.třída 14 oddílů
Sestupy z I.B.
0
1
2
Postupy z II. třídy
1
1
1
Sestupy z II. třídy
1
2
3
Postupy z III. třídy 2
2
2
1

III. TŘÍDA, skupina A, B 18 oddílů

Sestupy z II. třídy

1

2

3

Postup z III. třídy sk. A
Postup z III. třídy sk. B

1
1

1
1

1
1

Postupy a sestupy mládežnických družstev v mládežnických kategoriích budou řešeny po skončení SR.

Článek 23. Náhrady rozhodčím a delegátům
23.1. Odměny rozhodčím
Mistrovská utkání

Utkání přátelská,
turnaje, normální
hrací čas
HR
AR

Druh soutěže
DOSPĚLÍ
Český pohár OFS
Okresní soutěže (II.tř)
Okresní soutěže (III+IV)
DOROST
Výběry OFS
Okresní soutěže
ŽÁCI
Výběry OFS
Okresní soutěže
PŘÍPRAVKY starší
PŘÍPRAVKY mladší
Výběry OFS

Utkání přátelská,
turnaje, zkrácený
hrací čas
HR
AR

HR

AR

355
640
540

264
440
355

240
234

155
155

155
155

79
79

300

200

100
158

50
79

50
79

30
41

250
100
100
-

150
-

100
50
50
50
50

50
30
-

50
30
50
50
50

30
20
-

V okresní fázi Českého poháru FAČR bude rozdíl v odměně rozhodčích doplácet OFS Prostějov. HR – 285,Kč, AR 176,-Kč.

Článek 24. Obsazování rozhodčích
Obsazování kvalifikovaných rozhodčích provádí Obsazovací úsek komise rozhodčích OFS Prostějov a
uveřejňuje to na internetové stránce www.ofsprostejov.cz . Změny v obsazení jsou rozhodčím sdělovány
písemně (e-mail, sms zpráva) nebo telefonicky s tím, že platí poslední delegace.
Utkání řídí tři rozhodčí. Pouze soutěžní utkání starších a mladších žáků řídí jeden rozhodčí. Pokud nebude
rozhodčí k utkání delegován nebo se k utkání nedostaví, bude upřednostňován proškolený oddílový rozhodčí
(POR) s platným průkazem. V ostatních případech se postupuje dle platných fotbalových předpisů a řádů.

Článek 25. Rozhodčí
Rozhodčí na utkání deleguje obsazovací komise rozhodčích prostřednictvím obsazovacích listin. Změny
delegací jsou prováděny telefonem nebo na pravidelných schůzích rozhodčích. Povinnost rozhodčího je
dostavit se na utkání 30 minut před úředním začátkem zápasu.
25.1. Rozhodčí ve spolupráci s oběma oddíly vyplní elektronický zápis o utkání.
25.2. Rozhodčí jsou povinni provést kontrolu správnosti vyplnění zápisu. Rozhodčí si může vyžádat ke kontrole
i příslušné soupisky družstev. V případě poruchy nebo nedostupnosti internetu rovněž vytisknutou soupisku
družstev.
25.3. Rozhodčí jsou povinni uvést v zápise o utkání případné nedostatky ve vybavení fotbalového stadionu.
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25.4. Oddíly mohou uplatnit požadavek výběru rozhodčího pro dané utkání. Obsazovací úsek jim v rámci
možností vyhoví, bude-li souhlas obou oddílů.
25.5. Seznam rozhodčích nebude v RS, ale bude na Webových stránkách z důvodu aktualizace, kde někteří
rozhodčí jsou v průběhu sezóny vyřazení a stále figurují na seznamu, kde zneužívají neznalosti oddílu. Když
nebude delegován rozhodčí na utkání, nebo se nedostaví delegovaný rozhodčí je pořádající oddíl povinen
zajistit řádně proškoleného oddílového rozhodčího a zodpovídá za odeslání řádně vyplněného zápisu o utkání
do 24 hodin na OFS PV.
25.6. Veškeré údaje do zápisu o utkání je oprávněn uvádět jen rozhodčí, vyjma:
a) uvedení sestav družstev a složení pořadatelského sboru vedoucím družstev
b) sdělení lékařů družstva o stavu zraněných hráčů s uvedením diagnózy
c) dopsání hráčů doplňujících družstvo a hráčů střídajících kapitány družstev (u mládeže vedoucími družstev)
25.7. Udělení licence M je podmíněno souhlasem zákonného zástupce uchazeče.

Článek 26. Pomocný oddílový rozhodčí – POR
V případě, že není k mistrovskému utkání delegován rozhodčí, je organizátor utkání povinen zajistit řízení
utkání Pomocným oddílovým rozhodčím – POR.
26.1. POR, oddílového rozhodčího, nebo asistenta rozhodčího, nesmí vykonávat:
- hlavní pořadatel, funkcionáři družstva uvedení v zápise o utkání (vedoucí, trenér, asistent trenéra,
lékař, masér)
- hráči uvedení v zápise o utkání
- osoba, která má zastavenou činnost, zákaz výkonu jakékoliv funkce nebo je v disciplinárním řízení.
26.2. Odměna POR za řízení utkání byla schválena VV OFS ve výši:
OP II. třída – HR 250,-Kč, AR 150,-Kč.
III. třída – HR 200,-Kč, AR 125,-Kč.
St. a ml. žáci – R 125,-Kč.
Úhrada odměn pro POR se uskuteční vždy po ukončení, buď podzimní nebo jarní části SR. Evidenci účasti
POR v utkáních zajištuje STK.
26.3. POR je v případě, že k mistrovským utkáním II. a III. třídy není delegován AR, se delegovanému HR
prokázat průkazem POR s ID, jménem a fotografií.

Článek 27. Poplatky
27.1. Poplatky v registračním řízení se budou řídit dle platného Registračního řádu.
27.2. Poplatky v přestupním řízení (přestupy) se budou řídit dle platného Přestupního řádu.

Článek 28. Nedostavení se k utkání
28.1. Za nedostavení se k utkání uhradí soupeř domácímu oddílu paušální částku u dospělých 1000,- Kč, u
mládeže 500,- Kč.
28.2. Odstoupení ze soutěže
Pokud družstvo odstoupí v průběhu SR ze soutěže, uhradí soupeřům prokazatelné náklady cestovného za
odehrané utkání, pokud se nehrálo utkání odvetné.
Postižený klub uplatní svůj požadavek u oddílu přímo. Plnění bude poukázáno na příslušný klub za
předpokladu písemné žádosti na STK OFS. Neuhrazením se klub vystavuje disciplinárnímu řízení.

Článek 29. Vklady do soutěží
29.1. Startovné do soutěží mužů činí za každé družstvo 1000,-Kč. Ze startovného se bude hradit RS, poštovné,
náklady spojené s činností OFS. Vklad do soutěže je nevratný!
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Článek 30. Pokutový řád
muži
žáci
přípravka
Odstoupení ze soutěže
10.000,- Kč 6000,- Kč 3 000,- Kč
Přeložení utkání bez souhlasu STK
200,- Kč
100,-Kč
Nastoupení po čekací době
150,- Kč
100,- Kč
Neúčast na akcích OFS bez řádné omluvy a ostatní neuvedené neplnění povinností vůči OFS (např. změna
hřiště, porušování směrnic atd.)
do 500,- Kč
5. Pozdní přihláška do soutěže
500,- Kč
6. Nedostavení se k utkání
5 000,- Kč
1 500,-Kč žáci
7. Nedohrané utkání a odchod z hrací plochy v rámci disciplinárního provinění hráčů
3 000,- Kč
1 500,- Kč
8. Neoprávněný start hráče
1 000,- Kč 500,- Kč
9. Nedostatečná pořadatelská služba
řídí se dle platného Disciplinárního řádu
10. Nesportovní chování funkcionářů
do 5000,- Kč
11. Nedohrané utkání z důvodu malého počtu hráčů na hrací ploše
3 000,- Kč
500,- Kč
12. Nepotvrzení zápisu o utkání vedoucím mužstva
500,- Kč
250,- Kč
13. Nerespektování barvy dresů domácího družstva
500,-Kč
1.
2.
3.
4.

Článek 31. Napomínání a vyloučení
31.1. Napomínání, vyloučení hráčů, trenérů a členů realizačního týmu
Opakované napomínání hráče, trenérů a členů realizačního týmu (žluté karty) v soutěžních utkáních OFS řeší
DK OFS pokutou po obdržení 4.,8.,12. atd. karty jedním hráčem v dané soutěži pokutou pro oddíl, dle § 20/8.
Pokuta bude klubu načtena na jeho sběrný účet a to takto:
muži 4 ŽK – 100,- Kč
žáci
50,- Kč
8 ŽK – 200,- Kč
100,- Kč
12 ŽK – 300,- Kč
150,- Kč
16 ŽK – 400,- Kč
20 ŽK – 500,- Kč
Evidenci ŽK vede oddíl i DK OFS.
Po skončení SR se evidence ŽK uzavírá a nepřevádí se do nového SR
Poplatek za disciplinární řízení muži 150,- Kč, mládež 100,- Kč.
Pokuty fotbalovým oddílům za nepřístojné chování hráčů, funkcionářů či diváků na hřišti bude ukládat DK
individuálně podle sazeb v DŘ a to ve výši 1000,- Kč až 5000,- Kč.
31.2. Vyloučení
Pokuty navíc uložené DK, oddílům bude přičteno na sběrný účet.
Účastník je vždy oprávněn se v rozsahu osobního vyjádření k věci zúčastnit zasedání disciplinárního orgánu
nebo může své vyjádření učinit i písemně.
Účastník je povinen se zasedání disciplinárního orgánu zúčastnit pouze tehdy, byl-li výslovně disciplinárním
orgánem na toto zasedání předvolán. Nedostaví-li se účastník bez řádné omluvy na zasedání disciplinárního
orgánu, může být věc projednána a rozhodnuta bez jeho účasti.
31.3. Odvolání
Odvolání proti rozhodnutí DK je nutno podat do 7 dnů dle čl. 25 dle Disciplinárního řádu FAČR
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31.4. Inzultace
Při jakékoliv inzultaci rozhodčího, funkcionáře apod., je vedoucí družstva povinen potvrdit totožnost hráče,
funkcionáře, diváka, který se provinil. Při inzultaci divákem nebo funkcionářem se dostaví zástupci oddílu bez
pozvání a nahlásí jména těch, kteří se této inzultace dopustili, do nejbližší schůze DK.
Oddíl zodpovídá, že hráč, který obdržel trest zastavení činnosti, nenastoupí v žádném utkání, konaném
v termínu jeho trestu.
Oznámení o výši trestu se hráči oznamuje osobně při jednání v DK, pokud se jeho případ projednává bez jeho
účasti, oznamuje se oddílu písemně. Oddíl zodpovídá také za to, že hráč, kterému trvá disciplinární trest ze
sezóny 2019/2020 také nenastoupí až do vypršení trestu.

Článek 32. Náklady
Mistrovská utkání hrají družstva na vlastní náklady. Pořádající klub je povinen zajistit hostujícímu klubu 6 litrů
nápoje v uzavřených lahvích s 15 ks kelímků. Pořádající klub je povinen zajistit nápoj i pro rozhodčí.

Článek 33. Tituly a ceny
33.1. Vítězná družstva II. třídy a obou skupin III. třídy získávají titul Přeborníka OFS, pohár.
33.2. Vítězné družstvo starších žáků, mladších žáků získá titul Přeborník OFS, pohár a sadu medailí.
33.3. Nejlepší střelci II., III. třídy, st. žáků, ml. žáků budou odměněni plaketou.

Článek 34. Kvalifikace trenérů
34.1. Pro sezónu 2020/2021 stanovuje VV OFS povinnost pro účast v soutěžích OFS mít u přihlášených
družstev kvalifikované trenéry s minimální platnou licencí C. Týká se všech věkových kategorií (muži, žáci),
kromě přípravek. Neúčast trenérů při mistrovských utkáních bude vyhodnocena po ukončení podzemní části SR
s tím, že opakovaná neúčast (nadpoloviční počet utkání) bude disciplinárně řešena. Totéž bude vyhodnoceno po
skončení jarní části SR 2020/2021.Trenér se stanovenou licencí musí být přítomen na utkání a zároveň musí být
uveden v ZoU. Povinností trenéra je před utkáním předložit platný trenérský průkaz ke kontrole rozhodčímu. V
případě nepřítomnosti trenéra na utkání je rozhodčí povinen vše uvést v ZoU a zaškrtnout STK – ANO. Neúčast
trenéra je klub povinen zdůvodnit řídícímu orgánu .Klub musí nahlásit řídícímu orgánu také změnu trenéra
v průběhu SR od původně uvedeného v přihlášce do soutěže. Za neplnění výše uvedené povinnosti se stanovuje
kompenzační poplatek ve výši:
Muži
1500,- Kč
Mládežnické soutěže
500,-Kč
34.2. GRASSROOTS LEADR CERTIFIKÁT:
Pro soutěže v rámci OFS Prostějov je pro hlavního trenéra stanovena povinnost být držitelem licence alespoň
„C“ FAČR, pro asistenty trenéra je povinností k soupisce předkládat alespoň Grassroots Leader certifikát (
GLC ). GLC je povinnou součástí i „C“ licence FAČR, UEFA Grassroots „C“ licence a UEFA „B“ licence
počínaje rokem 2017.
VYSVĚTLENÍ:
GLC není trenérskou licencí, ale certifikátem opravňujícím k vedení dětí ve fotbalových soutěžích na okresní
úrovni. Nenahrazuje tedy pro soupisky družstev licenci „C FAČR“, ale je alternativou do utkání, na které
nemůže z nějakých důvodů přijít licencovaný trenér, případně pro asistenty trenérů u přípravek, kteří doposud
neměli žádnou licenci. Snižování kritérií pro RS to tedy neznamená. Od roku 2017 je GLC povinnou součástí
všech nových licencí.

35. Zařazení družstev do soutěže
V SR 2020/2021 byla schválena struktura soutěží OFS Prostějov:
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-

II. třída
o 14-ti oddílech
III. třída
o 18-ti oddílech
starší žáci
o 14-ti oddílech
mladší žáci
o 12-ti oddílech
přípravky turnajově, starší přípravka celkem o 20-ti oddílech, mladší přípravka celkem o 14-ti oddílech.

36. Pohár FAČR - OFS Prostějov:
36.1. Okresní kolo je současně kvalifikační soutěží pro pohár v rámci KFS Olomouc a doplňuje mistrovské
soutěže mužů. Je řízen STK a hraje se na základě dobrovolných přihlášek družstev příslušného OFS.
Hraje se vyřazovacím způsobem, soupeři se v každém kole utkají jedenkrát.
Finále se hraje na neutrálním hřišti, které určí řídící orgán.
Pro všechna utkání poháru platí ustanovení SŘ, pravidel fotbalu a tohoto rozpisu soutěže.
Skončí-li utkání v normálním čase nerozhodně, neprodlužuje se a o vítězi rozhodnou kopy ze značky
pokutového kopu v počtu pěti na každé straně ,až do rozhodnutí.
Do krajského kola postupuje vítěz.
36.2. Tituly a ceny
Vítěz obdrží pohár a poukaz na sportovní zboží v hodnotě 5000,-Kč. Poražený finalista obdrží poukaz na
sportovní zboží v hodnotě 3000,-Kč.
36.3. Rozlosování
Hraje se vždy u družstva, které hraje nižší soutěž. Pro pořadatele platí všechna ustanovení SŘ, platná pro
mistrovská utkání.
36.4. Finanční náležitosti
Družstva startují v Poháru OFS Prostějov na vlastní náklady.
Finálové utkání se hraje na náklady řídícího orgánu
Do okresního poháru pro SR 2020-2021 se přihlásilo 8 mužstev:
Osobou, pověřenou samotným losováním, byl Jan Koudelka, fotbalista 1. SK Prostějov. Ten vylosoval
následující dvojice:
1. FK Výšovice - TJ Jiskra Brodek u Konice
2. FC Ptení - TJ Sokol Brodek u Prostějova
3. TJ Sokol Kladky - TJ Sokol Plumlov "B"
4. FC Hvozd - TJ Sokol Čechovice "B"
O pořadateli utkání rozhodlo postavení v tabulce v minulém ročníku (tj. po skončení podzimu 2019), hůře
postavené družstvo bude hrát "doma".
V 1. semifinále proti sobě nastoupí vítězové utkání č.1 a č.2, ve 2. semifinále budou vítězové utkání č.3 a č.4. O
pořadateli se rozhodne podle stejného klíče jako u 1. kola.
Hrací dny Poháru:
1. kolo - 2.8.2020 v 17.00
Semifinále - 2.9.2020 v 16.00
Finále 30.9.2020 v 16.00

Článek 37. Lékařské prohlídky
37.1. Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci o své zdravotní
způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce.
1

37.2 Hráč proto musí vlastnoručně podepsat prohlášení následujícího znění: „Prohlašuji na základě lékařského
posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěž fotbalových tréninků a utkání
bez nebezpečí poškození svého zdraví.“ Za hráče mladšího 18 let podepíše takové prohlášení jeho zákonný
zástupce.
37.3 Prohlášení, musí být opatřeno datem a nesmí být starší než 1 rok. Kluby jsou povinny mít k dispozici
prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu prohlášení podle odst. 2 provádí STK OFS, které v případě nedostatků
(prohlášení s prošlou lhůtou, chybějící prohlášení hráčů) jsou oprávněny postihnout klub pořádkovou pokutou

Článek 38. Všichni hráči musí být řádně zaregistrovaní
38.1. Přestávka mezi oběma poločasy ve všech kategoriích je 15 minut včetně odchodu z hrací plochy a návratu
zpět. U mládeže musí být dodržena.
38.2. Hráči startují ve své nebo vyšší věkové kategorii. Hráč může startovat kromě své kategorie pouze
v bezprostředně vyšší věkové kategorii. Hráči po dosažení stanoveného věku přecházejí do nejbližší věkové
kategorie vždy k 1.1. příslušného roku. Po dosažení vyšší věkové kategorie může hráč rozehraný soutěžní
ročník dokončit v nižší věkové kategorii.
38.3. Základní výstroj:
Povinnou základní výstroj hráče tvoří níže uvedené samostatné součásti:
 dres s rukávy (pokud má pod ním spodní tričko, musí být rukávy tohoto trička stejné barvy jako rukávy
dresu),
 trenýrky (pokud má pod nimi spodní kalhoty nebo punčochy, musí být jejich nohavice stejné barvy jako
barva, která na trenýrkách převládá),
 stulpny (mohou být přelepeny pouze páskou stejné barvy nebo průhlednou),
 chrániče holení,
 kopačky
Ostatní výstroj:
V průběhu hry mají hráči zakázáno použití jakýchkoli nákrčníků.
V utkání v základní sestavě použije brankář číslo 1ostatní hráči a náhradníci číslo 2 až 99.
Pokud brankář nastoupí z jiným číslem, může být v zápise uveden náhradní brankář s č.1.
Jsou–li používány pokrývky hlavy, pak tyto musí mít řádně odůvodněny. Pokrývka hlavy musí mít s výjimkou
brankářské čepice, černou barvu nebo barvu dresu, která na dresu převládá.
Družstvo hostí musí k utkání nastoupit v dresech odlišné barvy od družstva domácích tak, aby podle pokynů
rozhodčího byla zajištěna dobrá rozlišenost hráčů obou družstev včetně brankářů. V každém utkání musí
hostující oddíl respektovat tradiční barvy dresů domácího družstva. V případě nerespektování tradiční barvy
dresů domácího družstva je za tento stav plně zodpovědný hostující klub, který se vystavuje pořádkové pokutě.
Reklamy nesmí ovlivnit rozlišovací schopnosti dresů. Rozhodnutí o tom je v kompetenci rozhodčího utkání.
Odpovědnost hráče za nestandardní výstroj Hráč nebo jeho zákonný zástupce či opatrovník odpovídá za škodu
způsobenou výstrojí, která není označena jako Základní výstroj Pravidly fotbalu. O přípustnosti nestandardní
výstroje rozhoduje rozhodčí utkání.

Článek 39. Náležitosti hřišť pro soutěže řízené OFS Prostějov
a) dostatečné velké kryté hráčské lavice pro náhradníky a realizační tým
b) ohrazení hrací plochy v souladu s pravidly fotbalu
c) samostatná šatna, čistá, dostatečně velká, uzamykatelná, vybavena věšáky, stolem, lavicemi (židlemi)
elektrickou zásuvkou. V chladných dnech vytápěná a soupeři přístupná nejpozději 30 minut před začátkem
utkání. Samostatné koupelny-domácí, hosté s teplou a studenou vodou (sprchy, umývadla).
d) příslušné zdravotnické potřeby, zejména nosítka a potřebně vybavenou lékárničku
e) samostatná šatna pro rozhodčí.
f) funkcionáři musí být řádně označeni funkcí, kterou zastávají
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Na lavičkách, kde je v průběhu utkání zakázáno kouřit, musí sedět pouze náhradníci a realizační tým. Dále
mohou být na lavičkách hráči vystřídaní a odvolaní kapitánem ze hry, ale jen ve sportovním úboru dle pravidel
fotbalu.

Čl. 40 Sdružený start družstev
40.1. Povoluje se sdružený start družstev.
40.2. Sdružený start družstev lze uskutečnit za podmínek, že: - se jedná o start hráčů nejvýše dvou klubů za
jedno družstvo v mládežnické kategorii; - členské kluby podají žádost o povolení sdruženého startu družstev
řídícímu orgánu soutěže a společně s touto žádostí předloží smlouvu o sdruženém startu družstev; - smlouva
podle písmena b) bude předložena na tiskopise vydaném řídícím orgánem soutěže a bude podepsána
statutárními zástupci obou členských klubů. Přílohou této smlouvy bude seznam hráčů, kteří budou startovat ve
sdruženém družstvu a bude vyhotoven zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jarní část soutěžního ročníku, s tím, že
seznam hráčů sdruženého startu družstev lze v průběhu ročníku měnit. - smlouva o sdruženém startu družstev a
seznam hráčů splňuje požadované náležitostí a je schválena řídící orgánem soutěže - schválení je účinné pouze
pro soutěžní ročník, pro který byla žádost podána; - termín podání žádosti o povolení sdruženého startu
družstev a smlouvy o sdruženém startu družstev shoduje s termínem podání přihlášek do soutěží; - hráč
uvedený na seznamu hráčů sdruženého startu družstev je oprávněn startovat v družstvu klubu, pro který má
sdružený start družstvo povolení; - hráč, uvedený na seznamu hráčů sdruženého startu družstev není oprávněn
startovat ve svém mateřském klubu za družstvo shodné kategorie, pro kterou byl sdružený start družstev
povolen, pokud takové družstvo mateřský klub má. Za ostatní družstva mateřského klubu je hráč oprávněn
startovat, pokud splní ostatní podmínky dané tímto řádem; - seznam hráčů sdruženého startu družstev nesmí
obsahovat hráče, kteří jsou v klubu na hostování nebo střídavý start.
40.3. Kluby jsou povinny označit v elektronickém informačním systému hráče sdruženého startu družstev dle
přílohy smlouvy o sdruženém startu družstev.

Čl. 41 Hodnocení výsledků soutěží
Za vítězství v utkání se družstvu přidělují 3 body. Za nerozhodný výsledek v utkání se oběma družstvům
přiděluje 1 bod. V případě, že řídící orgán soutěže v souladu s tímto řádem v rozpise soutěží stanoví, že v
určených soutěžích se v případě nerozhodného výsledku provede rozstřel ze značky pro pokutový kop podle
Pravidel fotbalu, bude jeho vítězi přidělen další 1 bod. Za předpokladu, že byl členskému klubu uložen
disciplinární trest kontumace utkání, budou druhému členskému klubu účastnícímu se tohoto utkání přiděleny 3
body a aktivní brankový poměr 3:0; to neplatí, pokud družstvo v utkání dosáhlo příznivějšího výsledku. Za
předpokladu, že byl členskému klubu uložen disciplinární trest kontumace utkání, nebude tomuto členskému
klubu přidělen žádný bod a bude mu započten pasivní brankový poměr 0:3, pokud družstvo v utkání dosáhlo
příznivějšího výsledku. Za předpokladu, že byl oběma členským klubům za téže soutěžní utkání uložen
disciplinárně trest kontumace utkání, nebude žádnému členskému klubu přidělen žádný bod a oběma bude za
soutěžní utkání započten brankový poměr 0:3. Za předpokladu, že byl členskému klubu uložen disciplinární
trest vyloučení družstva ze soutěže, anulují se všechny dosavadní výsledky družstva členského klubu, družstvo
členského klubu je zařazeno na poslední místo v tabulce a pohlíží se na něj jako na prvního sestupujícího.

Závěrečné ustanovení
Tento rozpis je nedílnou součástí Soutěžního řádu fotbalu a Disciplinárního řádu FAČR uvedeného v Souboru
předpisů, vydaných FAČR pro soutěžní ročník 2020/2021 . OFS Prostějov si vyhrazuje právo schválit a vydat
taková opatření, která zajistí regulérní průběh soutěží.
Všechna mimořádná opatření, doplňky a změny vydané FAČR ŘKM a O KFS, včetně Komise rozhodčích a
OFS Prostějov budou zveřejněna v úředních zprávách, na webových stránkách OFS Prostějov.
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Petr Antoníček
sekretář OFS Prostějov

Roman Minx
předseda STK OFS Prostějov
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Pravidla starších a mladších žáků
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Branky mají rozměry 2x5m
Značka PK 8 m, vzdálenost PÚ 12,5m
Vzdálenost rohu 16m
Hraje se na polovině hrací plochy min.50x42m, max. 70x60m
Střídání hokejovým způsobem. Hrací doba starší 2x35, mladší 2x30min. s přestávkou 15 min.
Míč velikost č. 5 starší a míč velikosti č.4 mladší
Platí ustanovení pravidla 7 Pravidel fotbalu, ale není dovoleno hrát s kopačkami s vyměnitelnými kolíky
Odehraje –li brankář ze svého PÚ, mimo něj míč nohou, musí jim zahraný míč dopadnout na vlastní
polovinu, nebo se míče musí dotknout na vlastní polovině jiný hráč. Tato podmínka platí i pro ostatní
hráče ve vlastním PÚ, byl –li míč ze hry (PVK, NVK, kop od branky se musí provádět kopem, ne
výhozem). V rozehrání míče rukou není brankář omezen.
9. Hráči mohou po kopu od branky svého týmu převzít míč v PÚ a poté smějí být v PÚ bráněni. Hráči
soupeře jsou při kopu od branky mimo PÚ.
10. Ofsajd platí v prostoru mezi brankovou čárou a hranici pokutového území.
Plán hřišť
Technická zóna
oddílu A

Technická zóna
týmu A oddílu B

Technická zóna
týmu B oddílu B

Technická zóna
týmu A oddílu A

Technická zóna
týmu B oddílu A
Technická zóna
oddílu B

2

2

aby
aby

Termínová listina OFS Prostějov - podzim 2020
Hrací
den

Úřední
začátek

Datum

SO-NE
NE
NE
NE
NE
ST
NE
ST
NE
ST
NE
NE
ST
NE
NE
NE
NE
NE
NE

2.8.2020
9.8.2020
16.8.2020
23.8.2020
30.8.2020
2.9.2020
6.9.2020
9.9.2020
13.9.2020
16.9.2020
20.9.2020
27.9.2020
30.9.2020
4.10.2020
11.10.2020
18.10.2020
25.10.2020
1.11.2020
8.11.2020

Muži
II.třída

Muži
Muži Okresní
OP
III.třída III.třída pohár st.žáci
A
B
muži
7+1

OP
ml.žáci
7+1

Okresní přebor
přípravek Ml.a St

1
17.00
17.00
16.30
16.30
16.00
16.00
16.30
16.00
16.00
15.30
15.30
16.00
15.00
15.00
14.30
14.30
14.30
14.00

1
2
3
4

4

4

4

4

5
1
6
2
7
8
3

5

3
8
9
10

SF
5

5

5

6

6

6

7
8

7
8

7
8
Finále

9
10
11
12
13
14*

9
2

9
2

9
10

3
1

3
1

11
12
13

6
7
2

* předehrávané kolo z jarní části SR 2020/2021 – pouze za příznivých klimatických podmínek

Hrací dny:
Přípravky:

Muži
Žáci

neděle ÚZM (hodina začátku sobota neděle stejná)
ÚZ sobota 9.00.hod

Místo a termíny budou určeny po dohodě s komisí mládeže v srpnu na schůzce trenérů na OFS Prostějov
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Adresář fotbalových oddílů
7130021 Haná Prostějov
předseda: Bc. Daniel Kolář, Olomoucká 104, 796 01 Prostějov
zam.:
domů:
mobil: 777 943 910 e-mail:dakolar@seznam.cz
sekretář: Petr Hanák, Fanderlíkova 4, 796 01 Prostějov
zam.:
domů:
mobil: 608 141 107 e-mail: petr.hanak77@seznam.cz
7130051 Tělocvičná jednota Sokol Vrahovice
předseda: David Kratochvíl, Sídl. svobody 30200/1, Prostějov 796 01 mobil: 775 960 111
e-mail: dawe.krata@seznam.cz
sekretář: Martin Kratochvíl, P. Jilemnického 22/556, 798 11 Prostějov 6
zam.:
domů:
mobil: 774 901 126 e-mail: matlakr@seznam.cz
7130091 TJ Sokol Brodek u Prostějova
předseda: Michal Jelínek, Nová 389, Brodek u Prostějova 798 07
zam.:
domů:
mobil: +420 775 389 985
e-mail: jelinekkm@seznam.cz
sekretář: Radek Kolařík, Květná 368, Brodek u Prostějova 798 07
zam.:
domů:
mobil: 607 613 271 e-mail: RADEK.KOL368@SEZNAM.CZ
7130101 Tělovýchovná jednota Sokol Čechovice
předseda: Ing. Josef Sklenář, Werichova 4562/2, 796 01 Prostějov
zam.:
domů:
mobil: 604 293 101 e-mail: josef.sklenar19@seznam.cz
sekretář: Petr Klimeš, B. Šmerala 11, 796 01 Prostějov
zam.:
domů:
mobil: 604 222 714 e-mail: petr.klimes@centrum.cz
7130171 Tělovýchovná jednota Horní Štěpánov
předseda: František Grenar, Horní Štěpánov 33, 798 47 Horní Štěpánov
zam.:
domů:
mobil: 603 580 176 e-mail: sekretar.fotbal@atlas.cz
sekretář: Bc. Oldřich Lizna, DiS, Horní Štěpánov 93, 798 47 Horní Štěpánov
zam.:
domů:
mobil: 732 937 399 e-mail: olda.lizna@seznam.cz
7130311 Tělocvičná jednota Sokol Olšany
předseda: Vladimír Kos, Olšany 413, 798 14 Olšany
zam.:
domů:
mobil: 774 455 811
sekretář: Michal Uhřík, Olšany 605, 798 14 Olšany
zam.:
domů:
mobil: 608 711 404 e-mail: michal.uhrik@seznam.cz
7130321 Tělocvičná jednota Sokol Otaslavice
předseda: Jiří Hon, Otaslavice 373, 798 06
mobil: 776 207 288 e-mail: hon39@seznam.cz
sekretář: Pavel Skalický, Otaslavice 258, 798 06
mobil: 604 326 132 e-mail: pavel.skalicky@centrum.cz
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7130381 FC Ptení
předseda: Roman Minx, Ptení 297, 798 43 Ptení
zam.:
domů:
mobil: 731 656 599 e-mail: roman.minx@joka-mk.cz
sekretář: Tomáš Nevrla, Ptení 234, 798 43 Ptení
zam.:
domů:
mobil: 776 639 295 e-mail: tomas.nevrla@seznam.cz
7130391 Tělocvičná jednota Sokol Přemyslovice
předseda: Josef Kučera, Štarnov 36, 798 52 Konice
zam.: 582 378 291 domů:
mobil: 777 899 503 e-mail: josef.kuceru@seznam.cz
sekretář: Radek Kučera, Pod Kosířem 493, Kostelec na Hané 798 41
zam.:
domů:
mobil: 607 510 142 e-mail: kuca.rada@seznam.cz
7130441 Tělovýchovná jednota Sokol Určice
předseda: Květoslav Petružela, Alojzov 12, 798 04 Určice
zam.:
domů:
mobil: 737 257 147 e-mail:
sekretář: Petr Kouřil, Určice 373, 798 04 Určice
zam.: ´
domů:
mobil: 603 861 157 e-mail: kuta.kouril@seznam.cz
7130471 Fotbalový Klub Výšovice
předseda: Mgr. Jakub Haluza, Výšovice 146, 798 09 Vřesovice
zam.:
domů:
mobil: 777 588 752 e-mail: haluza.jakub@seznam.cz
sekretář: Pavel Koukal, Výšovice 123, 798 09 Vřesovice
zam.:
domů:
mobil: 777 308 166 e-mail: koukal.pavel@seznam.cz
7130491 Tělocvičná jednota Sokol Zdětín
předseda: Tomáš Kučera, Zdětín 130, 798 43 Ptení
zam.:
domů:
mobil: 602 760 451 e-mail: kucera@montazekucera.cz
sekretář: Pavel Ledňák, Zdětín 50, 798 43 Ptení
zam.:
domů:
mobil: 731 217 388 e-mail:
7130501 Tělocvičná jednota Sokol Vícov
předseda: Josef Kopecký, Vícov 208, 798 03 Plumlov
zam.:
domů:
mobil: 724 071 081 e-mail: josef_kopecky@hotmail.com
sekretář: Miroslav Krutovský, E. Králíka 4085/5 Prostějov 79604
zam.:
domů:
mobil: 725 994 929 e-mail: m.krutovsky@gmail.com
7130061 Sokol Bedihošť
předseda: Martin Musil, 798 21 Bedihošť
zam.:
domů:
mobil: 737 571 095 e-mail: martin.musa@seznam.cz
sekretář: Miroslav Hekele, L. Svobody 152, Bedihošť 798 21
zam.:
domů:
mobil: 602 477 932 e-mail: inpros.hekele@seznam.cz
7130071 Tělovýchovná jednota Biskupice
předseda: Radim Marák, Biskupice 9, 798 12 Kralice na Hané
zam.:
domů:
mobil: 739 000 375 e-mail: rmarak46@gmail.com
sekretář: Jiří Dočkal, Biskupice 70, 798 12 Kralice na Hané
zam.:
domů:
mobil: 724 085 525 e-mail: jdockal@centrum.cz
7130151 TJ Sokol Držovice
předseda: Milan Ejem, Tichá 9, Držovice, 796 07
Zam.:
domů:
mobil: 773 080 000 e-mail: milan.ejem@seznam.cz
sekretář: Marek Valenta, Tichá 435, Držovice 796 07
Zam.:
domů:
mobil: 602 702 820 e-mail: andrea.ejemova@mybox.cz
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7130081 Tělovýchovná jednota Jiskra Brodek u Konice
předseda: Radovan Vičar, Jednov 87, 798 45 Suchdol u Prostějova
zam.:
domů:
mobil: 725 603 069 e-mail: radavicar@seznam.cz
sekretář: Vladimír Šmíd, Brodek u Konice 51, 798 46 Brodek u Konice
zam.:
domů: 582 391 165 mobil: 732 242 913 e-mail: vsmid@mybox.cz
7130111 Tělocvičná jednota Sokol Čechy pod Kosířem
předseda: Zdeněk Hrabal, Husova 185, 798 58 Čechy pod Kosířem
zam.:
domů:
mobil: 725 116 296 e-mail:
sekretář: Miroslav Buigl, Na Výsluní 393, 798 58 Čechy pod Kosířem
zam.:
domů:
mobil: 720 142 264 e-mail: buigl@mechanikapv.cz
7130121 FC Dobromilice
předseda: Ing. Jaroslav Jordán, Dobromilice 315, 798 25 Dobromilice
zam.:
domů:
mobil: 777 772 700 e-mail: jorcon@jorcon.cz
sekretář: Drahoslav Žondra, Dobromilice 56, 798 25 Dobromilice
zam.:
domů:
mobil: 725 557 042 e-mail: zondradr@seznam.cz
7130201 Tělovýchovná jednota Sokol Kladky
předseda: Milan Křeček, Vysoká 7, 569 43 Jevíčko
zam.:
domů:
mobil: 776 194 020 e-mail: milan.krecek@seznam.cz
sekretář: Pavel Václavek, Kladky 182, 798 54 Kladky
zam.:
domů:
mobil: 732 826 618 e-mail: vaclavekpav@seznam.cz
7130281 Tělovýchovná jednota Sokol Mostkovice
předseda: Věra Kraváková, Bulharská 32, Prostějov 796 01
zam.:
domů:
mobil: 604 271 550 e-mail: kravakovavera@seznam.cz
sekretář: Jiří Hanák, Lesná 517/14, Mostkovice 798 02
zam.:
domů:
mobil: 775 678 402 e-mail: sokolmostkovice@gmail.com
7130291 FK Němčice nad Hanou
předseda: Pavel Navrátil, Novosady 95, 798 27 Němčice nad Hanou
zam.:
domů:
mobil: 728 283 478 e-mail: fknemcicenh@seznam.cz
sekretář: Ivo Kopřiva, Masarykova 139, 798 27 Němčice nad Hanou
zam.:
domů:
mobil: 725 037 653 e-mail: koprivo@seznam.cz
7130301 Tělovýchovná jednota Haná Nezamyslice
předseda: Petr Moravec, Nezamyslova 54, Nezamyslice 798 26
zam.:
domů:
mobil: 731 413 142 e-mail: kmpmoravecpetr@seznam.cz
sekretář: Miroslav Vévoda, 1. Máje 364, Nezamyslice 798 26
zam.:
domů:
mobil: 732 886 129 e-mail: vevodamirek@seznam.cz
7130341 Tělovýchovná jednota Pavlovice u Kojetína
předseda: Petr Strašák, Pavlovice u Kojetína 88, 798 30
zam.:
domů:
mobil: 604 723 622 e-mail:
sekretář: Přemysl Emperger, Pavlovice u Kojetína 76, 798 30
zam.:
domů:
mobil: 702 935 353 e-mail: premysl.emperger@seznam.cz
7130421 TJ Tištín
předseda: Radek Otáhal, Tištín 63, 798 29 Tištín
zam.:
domů:
mobil: 732 873 195 e-mail: radek.otahal@centrum.cz
sekretář: Jiří Koutský, Tištín192, 798 29 Tištín
zam.:
domů:
mobil: 604 693 066 e-mail: coady@seznam.cz
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7130481 Tělovýchovná jednota Želeč
předseda: Jiří Pavlík, Želeč 92, 798 07 Brodek u Prostějova
zam.:
domů:
mobil: 723 813 564 e-mail: pavlikovalenka@email.cz
sekretář: Jana Zonková, Želeč 20, 798 07 Brodek u Prostějova
zam.:
domů:
mobil: 725 404 283
e-mail: janaz68@seznam.cz
7130361 TJ Sokol Plumlov
předseda: Radek Bureš, Sadová 609, 798 03 Plumlov
zam.:
domů:
mobil: 602 513 345 e-mail: buresradek@seznam.cz
sekretář: Ing. František Kocourek, Vícov 191, 798 03 Plumlov
zam.:
domů:
mobil: 604 940 603 e-mail: f.kocourek58@centrum.cz
7130581 Sportovní klub Protivanov
předseda: Libor Bílek, Pod sokolovnou 244, 798 48 Protivanov
zam.:
domů:
mobil: 606 359 073 e-mail: bilek.libor@seznam.cz
sekretář: Josef Pospíšil, Bukovská 110, 798 48 Protivanov
zam.:
domů:
mobil: 733 400 208 e-mail: pepapospa@seznam.cz
7130411 Tělovýchovná jednota Smržice
předseda: Jaroslav Joch, Blíšťka 23 Smržice 798 17
zam.:
domů:
mobil: 608 706 222 e-mail: prikrylj@centrum.cz
sekretář: Robin Kotlár, Mlýnská 521, 798 17 Smržice
zam.:
domů:
mobil: 736 473 921 e-mail: robinkotlar@gmail.com
7130351 Tělovýchovná jednota Sokol v Pivíně
předseda: Viktor Švéda, Pivín 195, 798 24 Pivín
zam.:
domů:
mobil: 776 233 208 e-mail:
sekretář: Martina Sedláková, Pivín 87, 798 24 Pivín
zam.: 582 329 152 domů:
mobil: 776 149 980
e-mail: martina.sedlakova@prostejov.eu
7130241 FC Kralice na Hané
předseda: Jan Novotný Štětovice 118, 798 12 Kralice
zam.: 582 368 947 domů:
mobil: 731 163 989 e-mail: honza-novotny27@seznam.cz
sekretář: Jan Novotný, Štětovice 118, 798 12 Kralice
zam.:
domů:
mobil: 731 163 989 e-mail: honza-novotny27@seznam.cz
7130161 FC Hvozd
předseda: Jiří Poles, Hvozd 148, 798 55 Hvozd
zam.:
domů:
mobil: 733 145 323 e-mail: poles@sallytruck.cz
sekretář: Miroslav Švec, Hvozd 131, 798 55 Hvozd
zam.:
domů:
mobil: 776 823 297 e-mail: mirson.svec@seznam.cz
7130211 Tělovýchovná jednota Sokol Klenovice na Hané
předseda: Stanislav Cetkovský, Klenovice 285, 798 23 Klenovice
zam.:
domů:
mobil: 724 180 322 e-mail: st.cet@seznam.cz
sekretář: Jaroslav Šimek, Klenovice 140, 798 23 Klenovice
zam.:
domů:
mobil: 777 980 613 e-mail: votop.simek@seznam.cz
7130231 Tělovýchovná jednota FC Kostelec na Hané
předseda: Vladimír Staněk, Bílovice 110, Kostelec na Hané 798 41
zam.:
domů:
mobil: 775 380 651 e-mail: stanek.ladin@seznam.cz
sekretář: Lubomír Baláš, Bulharská 34, 796 01 Prostějov
zam.:
domů:
mobil: 737 106 989 e-mail: luba.bala@post.cz

2

7130261 Sportovní klub Lipová
předseda: Eduard Beníšek., Lipová 169, 798 45 Suchdol
zam.:
domů:
mobil: 721 875 716 e-mail: e.benisek@seznam.cz
sekretář: Ing. František Žilka, Horní Štěpánov 272, 798 47 Horní Štěpánov
zam.:
domů:
mobil: 737 308 185 e-mail: frzilas@seznam.cz
7130221 Sokol Konice, s.r.o, Sportovní 205, Konice
předseda: Jiří Kučera, Tyršova 594, Konice 798 52
zam.: 582 401 401 domů:
mobil: 602 708 149 e-mail: fotbal.konice@seznam.cz
sekretář: Ing. Pavel Klíč, Husova 432, 798 52 Konice
zam.:
domů:
mobil: 608 318 864 e-mail: fotbal.konice@seznam.cz
7130551 1.SK Prostějov
předseda: František Jura, Pod Kosířem 48, 796 03, Prostějov
zam.:
domů:
mobil: 774 700 470 e-mail: jura@1skprostejov.cz
sekretář: Ing. Ivan Polák,
zam.:
domů:
mobil: 720 365 966 e-mail: sekretariat@1skprostejov.cz
7130191 SK Jesenec-Dzbel
předseda: Stanislav Polcr, Čunín 84, 798 52 Konice
zam.:
domů:
mobil: 735 973 445 e-mail: jesenecsk@seznam.cz
sekretář: Vladislav Matějka, Jiráskova 530, 798 52 Konice
zam.:
domů:
mobil: 724 932 751 e-mail: vl.matejka@seznam.cz
7130561 FKM Konice, o.s. Sportovní 205, Konice
předseda: Mgr. Roman Jedlička, Bohuslavice 13, 798 56 Bohuslavice
zam.: 582 401 401 domů:
mobil: 602 530 961 e-mail: fkm.konice@seznam.cz
7120911 FK Luká, z.s.
předseda: Petr Vydržel
sekretář: Jan Čapák

mobil: 608 830 333 e-mail: vydrzel.petr@seznam.cz
mobil: 730 156 792 e-mail: capak.jan@seznam.cz

7120611 TJ Sokol Vilémov
předseda: Ing. Marek Studený
sekretář: Ing. Pavel Škůrek

mobil: 776 664 214 e-mail: marek.studeny@seznam.cz
mobil: 776 074 839 e-mail: pavelskurek@email.cz
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