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                                                                                             Trutnov, 1. července 2020 
 

 

Určeno: 
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Soutěže FAČR 

Okresního fotbalového svazu Trutnov 2020/2021 
 

 

Číslo  
Soutěže      

Počet 
Družstev      

Název 
Soutěže 

   

A1A 14 Okresní přebor dospělých – II.třída 

   

A2A 18 Okresní soutěž dospělých – III. třída 

   

E1A 4 Okresní přebor starších žáků „7+1“ 

   

F1A 9 Okresní přebor mladších žáků „7+1“ 

   

G1A 10 Okresní přebor starších přípravek „5+1“ 

   

H1A 11 Okresní přebor mladší přípravky „4+1“ 

   

I1A 5 MINI přípravka „3+0“ 

   

Z1A 4 Okresní pohár dospělých 
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Termínová listina OFS Trutnov – podzim 2020 

Den Datum Čas 

 

OP 

muži 

 

3.třída 

muži 

 

U15 

starší 

žáci 7+1 

 

U13 

mladší 

žáci 7+1 

 

 

 

U11 

starší 

příp.   

5+1 

 

 

U9 

mladší 

příp.      

4+1 

 

U7  

MINI 

příp.   

3+0 

 

 

Pohár 

muži 
 

Poznámka 

SO 08.08. 17,00          

NE 09.08. 17,00          

SO 15.08. 17,00 13         

NE 16.08. 17,00  13        

SO 22.08. 17,00 1         

NE 23.08. 17,00  1        

ST 26.08. 18,00         Volný náhradní termín 

SO 29.08. 17,00 2   2      

NE 30.08. 17,00  2 2  2 2    

ST 02.09. 17,30        SF  

ČT 03.09. 17,00       1   

SO 05.09. 17,00 3   3      

NE 06.09. 17,00  3 3  3 3    

ST  09.09. 17,00   1       

ČT 10.09. 17,00       7   

SO 12.09. 16,30 4   4      

NE 13.09. 16,30  4 4  4 4    

ST 16.09. 16,45    1  1  F  

ČT 17.09. 17,00       2   

SO 19.09. 16,00 5   5      

NE 20.09. 16,00  5 5  5 5    

ČT 24.09. 16,30       3   

SO 26.09. 15,30 6        Přebory výběrů OFS U 11, U 12 

NE 27.09. 15,30  6 6  6 6    

PO 28.09. 16,00    6   8   

SO 03.10. 15,00 7   7      

NE 04.10. 15,00  7 7  7 7    

ČT 08.10. 15,45       4   

SO 10.10. 15,00 8   8      

NE 11.10. 15,00  8 8  8 8    

ČT 15.10. 15,30       5   

SO 17.10. 14,30 9   9      

NE 18.10. 14,30  9 9  9 9    

ČT 22.10. 15,30       6   

SO 24.10. 14,30 10   10      

NE 25.10. 14,30  10 10  1 10    

ST 28.10. 14,30      11   Volný náhradní termín  

SO 31.10. 14,00 11   11      

NE 01.11. 14,00  11 11       

SO 07.11. 14,00 12   12      

NE 08.11. 14,00  12 12       

SO 14.11. 13,30 14         

NE 15.11. 13,30  14        

SO 21.11. 13,00          

NE  22.11. 13,00          

 

STK si vyhrazuje v souladu se SŘ § 6, 7, 8 právo provádět operativní změny v TL i v návaznosti na počty 

přihlášených družstev do jednotlivých soutěží.   
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I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 
Článek 1 – Řízení soutěží 
Soutěže řídí Sportovně - technická komise OFS Trutnov (dále jen STK). 
 
Článek 2 – Pořadatelé utkání 
Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozlosování podzimní části soutěže na prvním místě, pro jarní 
část soutěže platí obrácené pořadí. V jednom soutěžním ročníku nesmí být sehrána obě utkání na 
stejném hřišti (při dvoukolovém rozlosování – výjimku může ve zvlášť odůvodněných případech povolit 
pouze řídící orgán).      
 
Článek 3 – Podmínky pro zařazení do soutěží 
Bod 1 – je povinností družstev v Okresním přeboru mužů mít alespoň jedno družstvo mládeže 
(souklubí v jakékoliv kategorii a minipřípravka 3+0 je počítána jako 50% splnění). Při nesplnění bude 
klubu uložena sankce ve výši 7.500,-Kč (v srpnové faktuře).  
 
Bod 2 - Všechny kluby hrající soutěže OFS Trutnov MUSÍ mít u každého družstva trenéra 
s platnou kvalifikací trenéra minimálně s licencí „C“. Trenér musí být uváděn v každém zápise o 
utkání. V případě nesplnění požadavků na kvalifikaci trenéra bude za každého chybějícího 
trenéra udělena klubu pokuta 1.500,-Kč. Kontrolu plnění bude provádět STK. 
V případě družstva bez trenéra musí klub nechat proškolit trenéra v průběhu podzimu 2020 
(OFS bude spolupořádat na podzim školení nových trenérů a v březnu 2021 doškolení 
stávajících). 
 
Článek 4 – Termíny utkání 
Povinnosti oddílů – klubů, týkající se termínů, hlášení utkání, začátků utkání a nastoupení k utkání, 
jsou upraveny Soutěžním řádem a tímto Rozpisem soutěží (RS). 
 
1. STK OFS vydává termínovou listinu zvlášť pro podzimní a jarní část mistrovských soutěží. 
Stanovené termíny utkání jednotlivých kol jsou zveřejňovány jako úřední zprávy OFS zpravidla 
v informačním systému IS FOTBAL. V případě jakékoliv nesrovnalosti s vydaným rozpisem termínů a 
utkání je povinností obou zúčastněných oddílů – klubů uvědomit řídící orgán. Sehrání utkání mimo 
termín bez souhlasu řídícího orgánu bude považováno za svévolné přeložení termínu utkání se všemi 
důsledky podle SŘ.Termínová listina je závazná a veškeré změny nebo výjimky musí být schváleny 
STK OFS.  
 
2. Trvalé výjimky z hracích dnů a úředních začátků výjimečně povoluje STK OFS na základě 
rozlosování jiných soutěží, hlavně soutěží spadajících do kompetence vyšších orgánů.  
Hrací dny: 
OP muži – SOBOTA 
3.třída muži – NEDĚLE 
OP st., ml.žáci – SOBOTA, NEDĚLE 
OP st.přípravky – SOBOTA, NEDĚLE 
OP ml.přípravky – SOBOTA, NEDĚLE 
MINIpřípravka – ČTVRTEK 
 
STK OFS může v soutěži 3.třídy dospělých udělit výjimku z hracího dne, ale pouze takovou, aby 
nezasahovala doba utkání do úředního začátku kola (příklad – družstvo 3.třídy chce hrát své utkání 
v sobotu, tak pouze jako předehrávku min.3 hodiny před úředním začátkem utkání). Tento počet 
výjimek je ale také na jedno kolo omezen – důvodem je nedostatečný počet rozhodčích a využití na 
utkání v hlavní hrací den SOBOTA.  
 
 
3. V mimořádných a zvlášť odůvodněných případech může STK OFS povolit sehrát utkání i v jiném 
termínu, než je stanoveno v tomto RS. STK OFS schválí pouze žádost, která bude obsahovat:   
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a) uvedení důvodu 
b) oboustranný souhlas oddílů – klubů  
c) poplatek :  
 - při předložení 7 – 14 dní před původním termínem může být účtováno 150,- Kč .  
 - v termínu kratším než 7 dnů (rozhoduje žádost v IS) před utkáním nemusí být žádosti vyhověno 
nebo bude účtován poplatek 300,-Kč.  
Všechny požadavky na změny zadané do systému IS (výjimečně zaslané na 
sekretar@ofstrutnov.com) méně jak 7 dnů před utkáním, budou vždy zpoplatnněny poplatkem 300,-Kč 
(tzn.poslední změna max. v neděli před nadcházejícím kolem)! 
Nebude-li mít žádost o změnu termínu utkání veškeré náležitosti - nebude schválena. Soupeř je 
povinen odpovědět na návrh dohody okamžitě, nejpozději však do 7 dnů.  
 
4. V případě nesehraného nebo nedohraného utkání (a to prakticky jen z důvodů vyšší moci) se oddíly 
– kluby dohodnou ihned na místě na novém vhodném termínu, který rozhodčí uvede v zápise o utkání 
v IS. Utkání musí být sehráno do 14 kalendářních dnů od původního termínu (výjimku schvaluje STK). 
Toto ustanovení platí jak pro družstva dospělých, tak pro družstva mládežnická. V případě, že nedojde 
k dohodě, určí náhradní termín STK OFS (viz. SŘ čl. 60). 
 
5. Je-li vyhlášen kontumační výsledek, bude úhrada výdajů spojených s nesehráním utkání řešena dle 
SŘ nebo RS. 
 
Článek 5 – Místa utkání 
 1. Hrát se může pouze na hřištích schválených STK OFS (na základě ověření), která jsou uvedena 
v přihláškách do soutěží, případně na náhradních plochách povolených STK OFS 
Plánek ověřený STK OFS musí být současně k dispozici u oddílů – klubů. Veškeré změny a úpravy 
musí být schváleny STK OFS a nesmějí narušit průběh soutěží. STK OFS si vyhrazuje právo kdykoliv 
provést kontrolu užívaných hracích ploch a jejich vybavení.  
 
2. V případě změny místa utkání z důvodu nezpůsobilosti vlastního hřiště (rekonstrukce, zákaz startu 
na vlastním hřišti apod.) je třeba oznámit STK OFS i soupeři místo, na kterém budou utkání hrána. 
Toto hřiště musí být schváleno STK příslušného OFS. 
 
3. Utkání soutěží řízených STK OFS se hrají na hřištích s travnatou hrací plochou. Výjimečně lze hrát 
na hřišti s jinou schválenou plochou: 
a) v období od 19. října 2020 do 19. dubna 2021, kdy o povrchu hrací plochy rozhoduje domácí oddíl 
– hostující družstva musejí s touto alternativou počítat 
b) rozhodčí utkání neuzná hlavní hrací plochu za způsobilou pro utkání 
c) je důvodná obava, že předzápas poškodí travnatou plochu natolik, že nebude způsobilá pro hlavní 
utkání soutěží řízených STK OFS. 
V případech uvedených pod písmeny b), c) rozhoduje výhradně rozhodčí utkání. 
Tento článek se týká pouze oddílů a klubů, které mají nahlášenou náhradní hrací plochu. 
 
4. Domácí oddíl – klub může svá utkání v mládežnických kategoriích odvolat pouze v případě 
nezpůsobilosti svých nahlášených hracích ploch vlivem kalamitních povětrnostních podmínek, a to 
v soutěžích přípravek, žáků a dorostu nejpozději 3 hodiny před úředním začátkem utkání (přípravky 
– 1 hodina). Tuto skutečnost (po schválení a odsouhlasení předsedou STK) dává na vědomí v  pořadí:  

1) předseda OFS (tj. žádost o povolení odložení) 
2) sekretáři soupeřova oddílu - klubu,  
3) rozhodčím.   

Osoby uvedené pod čísly 2), 3)  jsou povinny ve svém zájmu odvolání utkání ověřit u sekretáře OFS . 
Oba oddíly – kluby zašlou vzájemně potvrzenou dohodu o náhradním termínu konání utkání na 
nejbližší zasedání STK OFS. V opačném případě bude postupováno v souladu se SŘ. 
Zneužitím možnosti uvedené v tomto článku se pořádající oddíl – klub vystavuje finančnímu postihu a 
dalším sankcím ze strany řídícího orgánu soutěží.  
 
 

mailto:sekretar@ofstrutnov.com
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V kategorii dospělých o sehrání utkání rozhoduje výhradně delegovaný rozhodčí  – tzn. že 
hostující oddíl se k utkání musí vždy dostavit – výjimky povoluje pouze při kalamitních 
situacích předseda STK OFS po telefonické dohodě! Oddíl nesmí v žádném případě odvolat 
utkání bez předchozí konzultace s předsedou STK OFS! 
 
5. Náležitosti hřišť pro soutěže řízené STK OFS: 
a) travnatá hrací plocha vyznačená v souladu s Pravidly fotbalu a SŘ  
b) kryté hráčské lavice pro náhradníky a realizační tým – lavičky musí mít min.350 cm místa    
    pro sezení 
c) zabezpečení prostoru příchodu (odchodu) hráčů a rozhodčích před (po) utkání proti vniknutí    
    diváků a nepovolaných osob 
d) samostatná šatna, v chladných dnech vytápěná, soupeři přístupná nejpozději 30 minut před   
    utkáním 
e) samostatná koupelna s teplou i studenou vodou pro soupeře 
 f) samostatná šatna pro rozhodčí, v chladných dnech vytápěná. 
 
 
 
Článek 6 – Účastníci soutěží 
Jednotlivá družstva jsou zařazena podle své výkonnosti a kategorie do soutěží řízených STK OFS, jak 
je uvedeno v rozlosování soutěží, které je součástí tohoto RS. Zařazená družstva musejí splňovat 
podmínky SŘ. 
 
Článek 7 – Pořadatelská služba 
Povinnosti pořadatele utkání vymezuje SŘ čl. 39 – 42. 
 
2. Počty a označení pořadatelů 
- při utkáních dospělých                  min.5 pořadatelů (včetně hlavního pořadatele) 
- při utkáních žactva, přípravek   min.2 pořadatelé (včetně hlavního pořadatele) 

a) všichni pořadatelé musejí být viditelně označeni  rozlišovací vestou, hlavní pořadatel vestou 
s nápisem „HLAVNÍ POŘADATEL“ nebo barevně odlišnou od ostatních pořadatelů. Oddíly jsou 
povinny vesty používat při každém domácím soutěžním utkání, o vesty řádně pečovat a při 
ztrátě či poškození sadu doplnit. 
 

b) Všem oddílům, jež mají zařazena svá družstva dospělých v soutěží OFS Trutnov se nařizuje, že 
při každém soutěžním utkání (mistrovské nebo pohárové) dospělých MUSÍ být přítomno 
minimálně 5 řádně označených   pořadatelů (včetně hlavního pořadatele). Nebude-li na utkání 
přítomen alespoň hlavní pořadatel, rozhodčí toto popíše v zápise a utkání NEZAHÁJÍ !!! 

 
3. Na hráčskou lavici mají přístup pouze náhradníci v dresu uvedení v zápise o utkání a funkcionáři 
družstev uvedení rovněž v zápise o utkání.                      
 
Článek 8 – Předpisy 
1.Hraje se podle platného Soutěžního řádu (SŘ), Souboru předpisů (SP) FAČR, Pravidel fotbalu (PF) 
(včetně změn a doplňků) a tohoto Rozpisu soutěží (RS). Změny a dodatky k tomuto RS se budou 
zveřejňovat na webu www.ofstrutnov.com a IS FOTBAL ( http://www.urednideska.fotbal.cz). 
2. Všechny turnaje organizované oddíly OFS Trutnov podléhají schválení STK OFS Trutnov. Obsazení 
rozhodčími zajišťuje  vždy obsazovací úsek komise rozhodčích; je možná dohoda pořadatele a 
obsazovací komise. Neplněním těchto podmínek se pořadatel vystavuje disciplinárnímu řízení. Týká 
se všech turnajů jak v průběhu ročníku (zimní turnaje), tak i turnajů v tzv. přípravném letním období. 
3. Náležitosti hřišť a oddílů pro soutěže řízené STK OFS Trutnov: 

a) ve všech soutěžích OFS Trutnov kryté lavičky (dle Pravidel fotbalu) - týká se hlavních hracích 
ploch - lavičky musí mít min. 350 cm místa pro sezení. 

b) ODCHODY Z HRACÍCH PLOCH -  oddíly jsou povinny dle Soutěžního řádu, Pravidel fotbalu a 
tohoto Rozpisu soutěží zajišťovat řádně odchody hráčů a rozhodčích z hracích ploch, přičemž 
se doporučuje ohraničenými koridory (doporučují se přenosné zábrany, řetězy atd.). Při 

http://www.ofstrutnov.com/
http://www.urednideska.fotbal.cz/
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zjištěném incidentu a nezajištění těchto povinností budou oddíly trestány na vrchní hranici 
pořádkových sazeb. 

c) OFS Trutnov ukládá všem klubům ve své působnosti za povinnost, aby při trénincích a 
veškerých utkáních hraných na jejich hracích plochách byly používány pouze řádně ukotvené 
branky tak, aby v žádném případě nemohlo dojít k jejich samovolnému spadnutí (skácení) 
branky na zem. Přenosné (v zemi nezakopané) branky musejí být po skončení tréninkové 
jednotky nebo utkání uloženy na zem a zabezpečeny proti používání nepovolanými osobami. 
      
 

 
Článek 9 – Startují 
1. Věková hranice hráčů viz. SŘ. 
 
2. Věkové kategorie: 
     a) starší dorost  – hráči narození po 1. 1. 2002 
     b) mladší dorost  – hráči narození po 1. 1. 2004 
     c) starší žáci   – hráči narození po 1. 1. 2006  
     d) mladší žáci   – hráči narození po 1. 1. 2008  
     e) starší přípravka – hráči narození po 1. 1. 2010  
     f) mladší přípravka – hráči narození po 1. 1. 2012 
     g) minipřípravka  – hráči narození po 1. 1. 2014 
 
Z rozhodnutí VV OFS mohou: 
- vždy v kategoriích starších žáků a mladších žáků nastoupit maximálně 2 hráči vyšší věkové 

kategorie starší o jeden rok (příklad: v družstvu mladších žáků mohou nastoupit 2 hráči věkové 
kategorie starších žáků, kteří jsou starší pouze o jeden rok, tzn.že v předchozím ročníku ještě 
spadali do kategorie mladších žáků). U družstev, které mají v klubu přihlášenou do soutěží vyšší 
kategorii, může za mladší kategorii nastoupit pouze 1 hráč starší!  

- vždy v kategoriích starší přípravky a mladší přípravky nastoupit maximálně 1 hráč vyšší věkové 
kategorie starší o jeden rok (příklad: v družstvu mladší přípravky může nastoupit 1 hráč věkové 
kategorie starší přípravky, který je starší pouze o jeden rok, tzn.že v předchozím ročníku ještě 
spadal do kategorie mladší přípravky).  

- tato výjimka nelze uplatnit v kategorii minipřípravek 3+0! 
- výše zmíněné opatření je zavedeno pro větší možnost fotbalového vyžití pro hráče, jež skončili 

v určité věkové kategorii a jejich klub pro ně vyšší kategorii není schopen sestavit. VV OFS apeluje 
na kluby, aby v rámci „nastoupení staršího hráče“ nebyli využíváni hráči „zřetelně fyzicky 
převyšující obvyklé hráče příslušné nižší kategorie“.  
Řídící orgán má právo zakázat nastupování takovému hráči, u kterého jeho úroveň výrazně 
převyšuje danou soutěž a který startuje i ve své příslušné věkové kategorii nebo dokonce ve vyšší 
kategorii. 
 

Dívky mohou také startovat v kategoriích a) až g) vždy o jeden rok starší. 
 
 
3. Hráč může být zařazen do soutěží fotbalu nejdříve v den, kdy dovrší pět let.Všichni mládežníci,kteří 
splňují věkovou kategorii, mohou dohrát celý soutěžní ročník (do 30. 6. 2021). 
 
Článek 10 – Podmínky účasti 
1. Všichni hráči musejí být řádně registrováni a musejí být členy FAČR se zaplaceným členským 
příspěvkem (zvláštní ustanovení platí u soutěže dle RS čl.9/2g).  
 
2. Zápis o utkání se vyplňuje v informačním systému IS FOTBAL. Zápis musí být vyplněn nejpozději 
60 minut před začátkem utkání, poté dojde k jeho uzavření a změny smí provádět pouze rozhodčí. Na 
vyžádání rozhodčího a pro provedení konfrontace musí družstvo předložit vytisknutou aktuální „listinou 
hráčů“ s fotografiemi. 
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3. Vedoucí družstev předloží rozhodčímu na vyžádání před utkáním vytisknuté aktuální „listiny hráčů“ 
s fotografiemi (minimálně těch, kteří jsou uvedeni v zápise o utkání). 
 
4. Kluby jsou povinny mít při výpadku elektronického informačního systému IS FOTBAL k napsání 
zápisu před utkáním také papírovou verzi formuláře „Zápisu o utkání“. Taktéž i rozhodčí musí mít 
k dispozici formulář „Zápisu o utkání“. 
 

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 
informačního systému bude převeden dodatečně organizátorem utkání (tzn.nejčastěji domácí 
pořádající klub), který odpovídá za doručení písemného zápisu o utkání řídícímu orgánu soutěže.  
Nezpracuje-li klub zápis o utkání v elektronickém informačním systému bez závažného důvodu, bude 
řídícím orgánem soutěže potrestán uložením pořádkové pokuty.  
 
5. 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.  
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.  
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 provádějí řídicí orgány soutěží, které 
v případě nedostatků (prohlášení s prošlou lhůtou, chybějící prohlášení hráčů) jsou oprávněny 
postihnout klub pořádkovou pokutou podle článku SŘ.  
 
6. Za start hráče, který nesplňuje ustanovení SŘ, zodpovídá klub, za který hráč nastoupil. 
 
7. V soutěžním utkání mohou v družstvu nastoupit 5 hráčů, kteří jsou cizími státními příslušníky  
(SŘ čl. 34). 
 
8. Hráči mohou nastupovat s čísly 2 – 99 (i v základní sestavě), brankář s číslem 1 nebo 12 – 99 
(čísla musí být pouze celé a bez desetinných míst). Všichni náhradníci musí být uvedeni 
v zápise o utkání již před zápasem s uvedením čísla. 
Podmínkou je, aby v zápise byl první uveden brankář, dále hráči základní sestavy dle čísel 
vzestupně a náhradníci dle čísel vzestupně. 
 
Článek 11 – Soupisky 
1. Oddíly – kluby vyhotovují soupisky nejpozději 3 dny před zahájením příslušné části soutěží do IS 
FOTBAL. 
   
2. Soupisky vyhotovují pouze oddíly – kluby, mající v soutěžích více než jedno družstvo stejné věkové 
kategorie. 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, kteří spadají do příslušné věkové kategorie soutěže.  
 
3. Start hráčů za různá družstva upravuje SŘ čl. 10. 
 
4. Potvrzením soupisky nepřejímá STK OFS zodpovědnost za nedostatky (porušení SŘ a RS) 
zaviněné oddíly – kluby. 
 
5. Každý hráč uvedený na soupisce musí nastoupit do hry nejméně na 45 minut ve dvou 
mistrovských utkáních za družstvo, na jehož soupisce je uveden. V případě nesplnění této 
povinnosti bude oddíl – klub potrestán pokutou (v souladu se SŘ). Výše pokuty činí  1.000,- Kč za 
každého hráče. Pokud počet nenastoupených hráčů je vyšší než čtyři, oddíl obdrží pořádkovou pokutu 
ve výši  4.000,- Kč. 
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6. Oddíl – klub je povinen provést úpravu soupisky: 
    a) při přestupu (hostování) hráče uvedeného na soupisce do jiného oddílu – klubu,  
    b) při zrušení registrace hráče uvedeného na soupisce 
    c) při zrušení nebo vystoupení B družstva ze soutěže (potvrzeno příslušným OFS). 
Nejpozději do 7 dnů tyto hráče vyškrtnout ze soupisky a nahradit je hráčem jiným. Tuto změnu musí 
potvrdit STK OFS. 
 
Dojde-li např. ke zranění hráče, který by tímto nesplnil ustanovení o soupisce, může klub provést 
změnu v soupisce a zařadit za něj jiného hráče, který by poté měl stihnout odehrát požadovaný počet 
utkání. Takový hráč ale bude zpětně považován za hráče ze soupisky a klub si musí pohlídat, aby 
v předchozích utkáních neměl nastoupení jako „třetí ze soupisky“ v utkání „B“ družstva. 
 
 
Článek 12 – Doba hry 
1. Utkání dospělých se hrají 2 x 45 minut.  
2. Utkání dorostu se hrají 2 x 45 minut 
3. Utkání starších žáků „7+1“ se hrají 2 x 20 minut (dvojzápasy). 
4. Utkání mladších žáků „7+1“ se hrají 2 x 20 minut (dvojzápasy nebo turnaje 3 družstev)  
5. Utkání starších přípravek „5+1“ se hrají 2x20 minut (dvojzápasy)  
6. Utkání mladších přípravek „4+1“ se hrají 2x15 minut (dvojzápasy nebo turnaje 3 družstev). 
7. Utkání MINIpřípravek „3+0“ se hrají 2x12minut 
 
Poločasová přestávka nesmí včetně odchodu a příchodu hráčů na hrací plochu přesáhnout 15 minut 
(v utkáních turnajů mládeže je 10 – 15 minut). Délku přestávky při utkání kontrolují rozhodčí a kapitáni 
družstev. 
 
Článek 13 – Střídání hráčů 
1. V utkáních dospělých je možno střídat 5 hráčů. 
2. V utkáních dorostu je možno střídat opakovaně až 7 hráčů (opakované střídání dle PF) 
3. V utkáních st.žáků a ml.žáků „7+1“ a přípravek je možnost střídat libovolně hokejovým způsobem 
(viz.čl.27). 
 
Ve všech uvedených případech je počet hráčů stanoven bez ohledu na to, zda se jedná o brankáře 
nebo hráče v poli. Náhradníci připraveni ke střídání  se uvádějí do zápisu jmenovitě   i s uvedením 
čísel před utkáním. Náhradníci, kteří nebyly v Zápise uvedeni do jeho podpisu kapitány před utkáním, 
nesmí v tomto utkání nastoupit, tzn. nelze dopisovat hráče do Zápisu o utkání. 

 
 
Článek 14 – Systém soutěží 
1.Mistrovské soutěže se hrají systémem každý s každým dvoukolově podle rozlosování v období 
podzim – jaro. 
Hrací systémy jednotlivých soutěží: 
a) OP muži (14 družstev) – hraje se dvoukolově, tj.26 kol (26 utkání) 
b) 3.třída muži (18 družstev) - hraje se dvoukolově, ale pouze 26 kol (26 utkání) s tím, že 

jednotlivé družstvo odehraje cca s polovinou soupeřů dvě odvetná utkání a s druhou polovinou 
pouze jedno utkání (vzejde náhodně dle losovacích čísel družstev) 

c) OP st.žáků 7+1 (4 družstva) – hraje se 24 kol  - dvojutkání 
d) OP ml.žáků 7+1 (9 družstev) – hraje se 24 kol  - dvojutkání nebo turnaj 
e) OP starší přípravky 5+1 (10 družstev) – hraje se 19 kol  - dvojutkání  
f) OP mladší přípravky 4+1 (11 družstev) - hraje se 22 kol - dvojutkání nebo turnaj 
g) MINIpřípravky 3+0 (4 družstva) – hraje se dvoukolově 16 kol 
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2. Pohárová soutěž dospělých se hraje vyřazovacím způsobem podle systému uvedeném 
v příslušných kapitolách tohoto RS. 
 
Článek 15 – Hodnocení výsledků v soutěžích 
 
Udělování bodů v soutěžích dospělých a staršího dorostu: 
3 body – vítězství družstva v „základní“ hrací době  
2 body – vítězství družstva po kopech z pokutové značky, kdy utkání po „základní“ hrací době 
skončilo nerozhodně  
1 bod – prohra družstva po kopech z pokutové značky, kdy utkání po „základní“ hrací době 
skončilo nerozhodně  
0 bodů – prohra družstva v „základní“ hrací době  
 
Základní ustanovení: 
Skončí-li utkání OP dospělých, 3.tř.dospělých, 4.tř.dospělých a dorostu po „základní“ hrací době 
nerozhodně, následují kopy ze značky pokutového kopu pro určení vítěze utkání. 
Každé družstvo provádí kopy z pokutové značky dle Pravidel fotbalu, příloha „A“ s těmito odlišnostmi: 
- každé družstvo provádí 3 kopy 
- každý kop do dosažení tří kopů provádí jiný hráč, který je oprávněn kopy provádět (v okamžiku 

ukončení hry musí být na hrací ploše) 
- provedou-li obě družstva po třech kopech a obě dosáhnou stejného počtu branek nebo 

nedosáhnou žádné branky, pokračuje se v provádění kopů po jednom kopu ve stejném sledu, 
dokud při stejném počtu kopů nedosáhne jedno z družstev o jednu branku více než druhé 

- každý kop do počtu tří kopů u obou družstev provádí jiný hráč. Nebude-li po třech sériích 
rozhodnuto, smí další kopy provádět hráči, kteří kop neprováděli nebo už prováděli či dokonce 
jeden a tentýž hráč až do rozhodnutí 

 
Rozhodčí jsou povinni uvádět do zápisu o utkání výsledek utkání a výsledek kopů z pokutové 
značky (např. výsledek utkání: 2:2, PK 3:2, vítěz utkání: Bohuslavice).  
 
 
 
Článek 16 – Hlášení výsledků v soutěžích 
Pořadatel utkání je povinen hlásit výsledky utkání sekretáři OFS. 
Výsledky a referáty OKRESNÍHO PŘEBORU DOSPĚLÝCH se hlásí výhradně emailovou poštou na 
sekretar@ofstrutnov.com , pouze ve výjimečných případech (v případě nefungování webů)  na telefon 
číslo 724 012 292 – vždy nejpozději v den utkání do 21.00hod. 
Ostatní utkání se hlásí také na e-mail  sekretar@ofstrutnov.com  (důrazně se vyžaduje e-mailová 
korespondence) takto: 

- všechna utkání se hlásí vždy v den odehrání nejpozději do 21.00hod. 
Hlášení výsledků se podává vždy v den konání utkání nejpozději do 21,00 hodin, pozdější 
hlášení je bezpředmětné a je bráno jako NEHLÁŠENO. 

Formát hlášení výsledků: 
a) soutěže dospělých (OP, 3.třída) - soupeři, výsledek, poločas, střelci branek domácí - hosté, 

počet ŽK, počet ČK, jména vyloučených hráčů, jméno rozhodčího, počet diváků + u okresního 
přeboru výstižný referát o utkání.  

Příklad: 
OP muži, Strážné - Lánov  2:1, poločas 1:0, branky domácí 2xGrégr, hosté Havránek, ŽK 2:2, ČK 1:0 
(Čurda), rozhodčí Seidel, 220 diváků + příslušný referát (3-5 vět). 
 

b) ostatní soutěže (žáci, přípravky) - soupeři a výsledek utkání. 
 
Nenahlášení výsledků či jeho neúplnost bude trestáno pořádkovou pokutou do 200,-Kč. 
 
Článek 17 – Výsledky v médiích  

mailto:sekretar@ofstrutnov.com
mailto:sekretar@ofstrutnov.com
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Oficiální zprávy, informace, výsledky, tabulky atd.jsou na webu OFS Trutnov www.ofstrutnov.com a na 
www.urednideska.fotbal.cz , na IS FOTBAL www.is.fotbal.cz  je uvedeno obsazení rozhodčích a 
skutečné termíny utkání. 
 
 

Veškeré změny a dodatky k rozpisu soutěží a dalších platných předpisů a změn se 
zveřejňuj v úředních zprávách na http://www.urednideska.fotbal.cz a  na webových 
stránkách OFS Trutnov www.ofstrutnov.com   Rozhodnutí DCK a STK budou zveřejněna 
vždy nejdéle v pátek na http://www.urednideska.fotbal.cz a na webových stránkách 
www.ofstrutnov.com . V případě nesrovnalosti je povinnost nahlásit toto na OFS. Vždy 
platí poslední změna. Oddíly budou dostávat veškeré zprávy elektronickou poštou na 
nahlášené e-mailové adresy. Veškeré úřední zprávy a delegace rozhodčích zveřejněné na 
internetových stránkách OFS Trutnov jsou závazné pro všechny oddíly, rozhodčí, DS i 
funkcionáře.  

 
 
Povinností klubů, rozhodčích a delegátů je sledovat úřední zprávy na 
http://www.urednideska.fotbal.cz a na www.ofstrutnov.com . 
 
 
 
Článek 18 - Rozhodčí 
1.  Rozhodčí deleguje k utkání Komise rozhodčích OFS prostřednictvím obsazení rozhodčích na IS 
FOTBAL, popřípadě telefonicky Vždy platí poslední delegace. Asistenty rozhodčích deleguje stejným 
způsobem rovněž Komise rozhodčích OFS.  
Rozhodčí deleguje k utkání obsazovací úsek komise rozhodčích OFS  zpravidla minimálně 5 dní před 
víkendovým kolem (a dále ve změnách obsazení na příslušné kolo),  popřípadě pomocí SMS nebo 
telefonicky. Vždy platí poslední delegace. Všichni rozhodčí a DS jsou povinni sledovat úřední 
zprávy (KR, DCK, STK, OFS) a obsazení rozhodčích na internetových stránkách IS a řídit se 
informacemi v nich obsaženými.  
 
2.V zájmu regulérnosti soutěží může KR v souladu s rozhodnutím VV OFS delegovat  rozhodčí 
neveřejně.  
 

3.  POVINNOSTI PO UKONČENÍ UTKÁNÍ A O POLOČASOVÉ PŘESTÁVCE  

 
Uzavření zápisu o utkání  
 

A. Rozhodčí je povinen neprodleně po ukončení utkání do zápisu o utkání uvést:  

 - skutečný čas zahájení utkání (je-li odlišný od plánovaného)  

 - konečný výsledek utkání;  

 - střelce branek;  

 - uložené tresty příslušníkům družstva se stručným popisem skutku;  

 - střídání;  

 - dobu hry.  

 

O poločasové přestávce je rozhodčí povinen vyplnit do zápisu: 

- poločasový stav 

- střelce branek 

- udělené ŽK a ČK 

- střídání 

 

B. Vedoucí družstev jsou povinni po vyplnění zápisu o utkání dostavit se osobně do kabiny rozhodčího 
a zkontrolovat zapsané údaje v zápisu o utkání. Kontrolu zapsaných údajů jsou vedoucí družstev 

http://www.ofstrutnov.com/
http://www.urednideska.fotbal.cz/
http://www.is.fotbal.cz/
http://www.urednideska.fotbal.cz/
http://www.ofstrutnov.com/
http://www.urednideska.fotbal.cz/
http://www.ofstrutnov.com/
http://www.urednideska.fotbal.cz/
http://www.ofstrutnov.com/
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povinni za přítomnosti rozhodčího potvrdit ověřením své totožnosti v elektronickém informačním 
systému prostřednictvím své koncovky rodného čísla, případně svým podpisem.  

 

C. Rozhodčí je povinen do 12 hodin dne následujícího po utkání v zápisu o utkání vyplnit ve zprávě 
rozhodčího následující údaje:  

 - čerpání čekací doby včetně uvedení důvodů tohoto čerpání;  

 - závady zjištěné na hřišti, a to především z hlediska připravenosti hrací plochy k utkání;  

 - odůvodnění vyloučení hráčů nebo vykázaní ostatních příslušníků družstva s detailním popisem 
skutku a zejména okolností, za nichž k jednání došlo;  
 - ostatní údaje, které musí rozhodčí zaznamenat do zápisu o utkání podle Pravidel fotbalu;  

 - vyjádření k přestupkům hráčů, funkcionářů, diváků nebo ostatních účastníků utkání zapsaných do 
zápisu o utkání na základě sdělení delegáta utkání.  

 

 
4. Na utkání všech soutěží se rozhodčí i jeho asistenti dostaví minimálně 45 minut před úředním 
začátkem. 
 
5. Rozhodčí jsou povinni při utkání mít na dresu odznak rozhodčího schválený VV FAČR. 
 
6. Kluby jsou povinny mít při výpadku elektronického informačního systému IS FOTBAL k napsání 
zápisu před utkáním také papírovou verzi formuláře „Zápisu o utkání“. Taktéž i rozhodčí musí mít 
k dispozici formulář „Zápisu o utkání“. 
 
7.  
a) Rozhodčí jsou povinni zaznamenat do zápisu o utkání všechny předepsané náležitosti do 
správných rubrik, taktéž zajistit potvrzení zápisu vedoucími družstev. Bude-li něco z výše uvedených 
bodů v zápise chybět, musí rozhodčí v zápise podat vysvětlení proč údaj nebyl vyplněn, jinak bude 
předán k řešení do KR. 
 
b) v případě ošetřování hráče na hrací ploše – hráč musí opustit hrací plochu (jako doposud), 
ale vrátit se smí nejdříve po uplynutí 3 minut (neplatí pro brankáře)!!! Ustanovení platí pro 
utkání dospělých. 
 
8. Řádně vyplněný zápis o utkání je rozhodčí povinen vyplnit v IS FOTBAL do druhého dne do 12.00 
   
 
Článek 19 – zrušen 
 
Článek 20 – Odměny rozhodčích a delegátů svazu pro mistrovská utkání 

1) odměny za utkání 
 
 

Druh soutěže Rozhodčí AR Delegát 

Okresní přebor mužů 640 440 410 

III. třída mužů 540 355 410 

OP st. žáků 7+1 150 --- --- 

OP ml.žáků 7+1 150 --- --- 

Okr.přebor přípravek 5+1  100 --- --- 

Okr.přebor ml.přípravek 4+1 100 --- --- 

Okr.pohár dospělých 640 440 410 

 
2) stravné (doba od odjezdu z bydliště do příjezdu do bydliště): 
Účtování stravného je SŘ zrušeno. 
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Klub je povinnen rozhodčím poskytnout přiměřené občerstvení (základem je pitný režim, ostatní je na 
vůli klubu). 
 
 
c) dopravné: 
Při použití vlastního motorového vozidla se proplácí rozhodčím a delegátům asociace jízdné ve výši  
5,- Kč/km.  
 
 
Použije-li rozhodčí k dopravě linkový autobus nebo vlak, klub mu proplatí náhradu (tam a zpět) proti 
předložení jízdenky (stačí předložit jedna jízdenka). 
Při použití dopravy na kole či pěšky nevzniká nárok na cestovné. 
Nenechává-li si rozhodčí po dobu konání utkání své vozidlo v areálu stadionu pod dohledem 
pořadatele (např. rozhodčího přiveze jiná osoba, odjede a po utkání opět pro rozhodčího 
přijede), je povinností rozhodčího po svém příjezdu do areálu doložit svou dopravu ukázáním 
dopravního prostředku – automobilu. Jinak se rozhodčí vystavuje nebezpečí, že mu oddíl 
prostestem napadne nárok zaplatit cestovné za automobil. 
 
d) cesta na víc utkání v jeden den (ve dvou různých místech): 
Jestliže v jeden den rozhodčí řídí utkání na dvou různých místech za sebou, účtuje oběma klubům 
poměrnou část cestovného dle přibližných poměrů vzdáleností. 
 
Článek 21 – zrušen 
 
Článek 22 – Doprava k utkání 
Za schválený dopravní prostředek se považují běžné veřejné dopravní prostředky, vlastní autobusy 
nebo autobusy jiných registrovaných provozovatelů. Případné nedostavení se k utkání nebo opožděný 
nástup k utkání řeší STK OFS na své nejbližší schůzi. Oddíl – klub, který se takto provinil, je povinen 
do nejbližší schůze STK doručit veškeré podklady pro seriózní posouzení případu.  
Pokud tak neučiní, vystihuje se disciplinárnímu řízení a finančnímu postihu. 
 
Článek 23 – Reprezentační výběry OFS 
Oddíly – kluby jsou povinny uvolňovat hráče pro okresní výběry za účelem reprezentace OFS. 
Nominace jednotlivých výběrů budou zveřejňovány v úředních zprávách OFS a posílány na klub. 
Oddíly jsou povinny uvolňovat pro tyto výběry své hráče a odpovídají za účast a případné omluvení 
hráče v těchto výběrech. Pokud je hráč omluven ze zdravotních důvodů, nemůže bez souhlasu 
řídícího orgánu nastoupit v následujícím termínu v mistrovském utkání za mateřský klub. V opačném 
případě bude tuto  věc projednávat DCK. V případě neúčasti bez omluvy nebo omluvy v termínu 
kratším než 48 hodin, bude mateřský klub potrestán pokutou od 500,-Kč. 
 
Článek 24 – Postupy a sestupy 
Postupy a sestupy z jednotlivých soutěží se řídí podle ustanovení SŘ čl. 19–21 a počty postupujících a 
sestupujících družstev vycházejí z následujícího klíče. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH 
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Okresní přebor (1 skupina o 14-ti účastnících) 

Počet družstev 14 14 14 14 14 

Postup do I.B tř. -1 -1 -1 -1 -1 

Sestup z  I.B tř. 0 1 2 3 4 

Postup z  III. tř. 2 2 1 1 1 

Sestup do III. tř. -1 -2 -2 -3 -4 

Baráž o udržení  13. 12. 12. 11. 10. 

Počet družstev 14 14 14 14 14 

 
III. třída (1 skupina o 18-ti účastnících) 

Počet družstev 18 18 18 18 18 

Postup do OP -2 -2 -1 -1 -1 

Sestup z OP 1 2 2 3 4 

Baráž o postup 3. 3. 2. 2. 2. 

Počet družstev 17 18 19 20 21 

 
 
 

a) sestupy a postupy se řídí dle tabulky výše 
 

b) xxxxxx 
     

c) baráže se hrají na neutrálním hřišti, které určí STK. Skončí-li utkání nerozhodně,  
     neprodlužuje se a ihned se rozhoduje kopy ze značky pokutového kopu. 
 

d) STK OFS a VV OFS si vyhrazují právo ještě před losovacím aktivem pro každý ročník   
      upravit počty družstev v soutěžích (tedy upravit postupy a sestupy) podle   
     počtů přihlášených družstev tak, aby nebylo v jednotlivých soutěžích nedocházelo ke       
     zbytečným disproporcím. Taktéž může měnit struktury nejnižších tříd dospělých (3. a  

4.třída). 
 
 
Článek 25 – Napomínání hráčů ŽK 
1. Napomínání hráčů ŽK se eviduje a trestá finanční sankcí 50,-Kč za každou ŽK, tzn. že se 
hráči NEZASTAVUJE činnost za určitý počet nasbíraných ŽK. Kluby jsou povinny vést vlastní 
evidenci podle zápisu o utkání potvrzeném kapitánem družstva. Klubům budou pokuty za ŽK 
vyúčtovány vždy po každé polovině soutěže. Tento článek platí pro OP mužů, 3.tř.mužů a 
4.tř.mužů. 

 
 

II. JINÁ OPATŘENÍ K ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ 
 
Článek 26 – Jiné povinnosti oddílů - klubů 
1. Družstva musí nastoupit k utkání včas v dresech odlišné barvy (domácí se přizpůsobují hostům) tak, 
aby podle pokynů rozhodčího byla zajištěna dobrá rozlišitelnost hráčů obou družstev včetně brankářů. 
 
2. Kapitán, vedoucí družstva i trenér odpovídají za to, že hráč, který je v utkání vyloučen, ihned opustí 
hrací plochu a odejde do kabin (nesmí zůstat na hráčské lavici). 
 
3. Domácí oddíl – klub připraví ke hře min. tři míče, které schválí hlavní rozhodčí. 
 
4. Součástí hodnocení soutěží jsou aktivy STK OFS, jichž se oddíly – kluby povinně účastní na vlastní 
náklady. Neúčast se trestá pořádkovou pokutou Kč 500,-. 
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III. soutěže mládeže „7+1“, „5+1“, „4+1“ a „3+0“ 
 
Článek 27 – Řízení soutěže 
 
a) starší žáci „7+1“ a mladší žáci „7+1“ 
 
Branky: 2 x 5 metrů, musí být pevně ukotveny !!! 
 
Míč: velikost č.4 (ml.žáci) nebo č.4 či 5 (starší žáci) 
 
Hřiště: 
Hraje se na šířku hrací plochy.  
Rohový kop se zahrává ze vzdálenosti 16 metrů, od každé tyče branky, je vyznačen kloboučkem. 
Pomyslná středová čára je vyznačena z obou stran kloboučkem 
Pásmo ofsajdu (platí pouze pro kategorii SŽ a MŽ a pouze tam platí pravidlo o ofsajdu!!!) začíná 
ve vzdálenosti 12,5 metru od brankové čáry do hloubky pole (možno využít postanní čáru pokutového 
územní, pokud je 10 – 15 metrů). Čára ofsajdového pásma je vyznačena čárou nebo kloboučkem.  
Hloubka pokutového území je 12,5 metru - totožná s pásmem ofsajdu (možno využít postanní čáru 
pokutového územní, pokud je 10 – 15 metrů). 
Šířka pokutového území, kde smí brankař hrát rukama, je po celé šířce hrací plochy.   
Vyznačení čarami pokutového území je prozatím doporučeno,závazné je vyznačení kloboučky. 
Pokutové území může být vymezeno i čarami jako na „velkém hřišti“, v tom případě má obdelník 
rozměr 20x12,5 metrů. 
 
Pokutový kop se zahrává ze vzdálenosti 8 metrů od brankové čáry. 
Vzdálenost zdi při volných kopech je 6 metrů od míče. 
 
Hra brankaře: 
Před zahájením turnaje zajistí pořadatel krátkou poradu rozhodčích a trenérů, na které se sjednotí 
výklad ke hře brankaře! 
Malá domů je v těchto kategoriích povolena, ale brankař NESMÍ vzít míč do ruky, jinak NVK !!! 
Kop od branky lze rozehrát pouze nohou, ale nelze rovnou přes polovinu plochy. 
Výhoz míče z ruky nesmí přeletět vzduchem přes půlící čáru. Výjimkou je situace, kdy brankař 
chytí míč ze hry do ruky, míč položí na zem a poté míč rozehraje nohou – může přes půlící čáru. 
Výkop halfvolejem přes půlící čáru není povolen. Výkop z ruky přes půlící čáru není povolen – jinak 
NVK. 
Každé zahrání rukou brankaře mimo pokutové území se trestá nařízením PVK z místa přestupku.. 
Míč musí být uveden do hry do 6-ti vteřin. 

Rozehrání autu od branky: Brankář může rozehrávat pouze nohou, stojící míč 5 - 8 m před 

brankovou čárou, míč nemusí opustit PÚ.  
Kop od branky přes půlku bez dotyku země či spoluhráče není povolen 

Hra brankáře přes půlící čáru: NE z vlastního PÚ nohou bez dotyku země či spoluhráče  

(ani ze hry !!), jinak neomezeně.  
 
Kopy jsou přímé, nepřímé nebo pokutové-dle pravidel fotbalu. 
 
 
Střídání: 
Hokejové, opakované, v přerušené i nepřerušené hře pouze v prostoru střídaček. Střídaný hráč musí 
nejprve opustit hrací plochu, teprve poté může nastoupit střídající hráč. 
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b) starší přípravka „5+1“ 

 

Branky: 2 x 5 metrů, musí být pevně ukotveny !!! 
 
Míč: velikost č. 3 nebo 4 
 
Hřiště: 
Hraje se na “čtvrtinu“ hrací plochy (cca 42 x 26 (metrů plus mínus 2 metry)) 
Rohový kop se zahrává z rohu hřiště, od každé tyče branky, je vyznačen kloboučkem. 
Pomyslná středová čára je vyznačena z obou stran kloboučkem 
U přípravek neplatí pravidlo o ofsajdu!!! 
Šířka pokutového území, kde smí brankař hrát rukama, je přes celou šíři hřiště  

Vyznačení čarami pokutového území je prozatím doporučeno,závazné je vyznačení kloboučky. 
Pokutové území může být vymezeno i čarami jako na „velkém hřišti“, v tom případě má obdelník 
rozměr 16x5,5 metrů. 
 
Hloubka pokutového území je 5,5 metru. 
Pokutový kop se zahrává ze vzdálenosti 7 metrů od brankové čáry. 
 
Hra brankaře: 
Před zahájením turnaje zajistí pořadatel krátkou poradu rozhodčích a trenérů, na které se sjednotí 
výklad ke hře brankaře ! 
Malá domů je v těchto kategoriích povolena, ale brankař NESMÍ vzít míč do ruky !!! 
Brankař může rozehrávat všechny míče rukou. Položí – li míč na zem, je míč ve hře a soupeř může 
hrát.  

Rozehrání autu od branky:  
Kop od branky přes půlku bez dotyku země či spoluhráče není povolen, brankář smí dále míč 
„vyvážet“ nebo vhodit rukou (neomezeně), první volná přihrávka v PÚ  
 
Výhoz míče z ruky nesmí přeletět vzduchem přes půlící čáru. Výjimkou je situace, kdy brankař 
chytí míč ze hry do ruky, míč položí na zem a poté míč rozehraje nohou – může přes půlící čáru. 
Výkop halfvolejem přes půlící čáru není povolen. Výkop z ruky přes půlící čáru není povolen. 
Každé zahrání rukou brankaře mimo pokutové území se trestá nařízením PVK z místa přestupku.. 
Míč musí být uveden do hry do 6ti vteřin… 
Kopy jsou přímé, nepřímé nebo pokutové-dle pravidel fotbalu. 
 

Hra brankáře přes půlící čáru:  
Nohou z vlastního PÚ není povolena bez dotyku země či spoluhráče, rukou neomezeně.  

 
Hráči bránícího mužstva musí být při zahrávání volného kopu vzdáleni nejméně 5 metrů od míče. 
 
 
Střídání: 
Hokejové, opakované, v přerušené i nepřerušené hře pouze v prostoru střídaček. Střídaný hráč musí 
nejprve opustit hrací plochu, teprve poté může nastoupit střídající hráč…  

- u přípravek neplatí ofsajd 
- při provádění volných kopů smí hráč soupeře stát min. 3 metry od místa provedení kopu 

 
 
c) mladší přípravka „4+1“ 
 
Branky:2 x 5 metrů, musí být pevně ukotveny !!! 
 
Míč:Velikost č. 3 nebo odlehčený č.4 
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Hřiště:  
Velikost: cca 35 x 25 metrů nebo maximálně na čtvrtinu hrací plochy, hrací plocha je vyznačena kloboučky 

(možno i nalajnovat).  
 
Pokutové území:  
šířka = přes celou šířku hrací plochy.  
Hloubka = 5,5 metrů od brankové čáry do hloubky hrací plochy – dát z každé strany klobouček 
Pokutové území může být vymezeno i čarami jako na „velkém hřišti“, v tom případě má obdélník 
rozměr 16x5,5 metrů 
 
Pokutový kop:  
7 metrů od brankové čáry do hloubky hrací plochy – dát z každé strany klobouček  
 
Rohový kop:  
Z rohu hřiště. 
 
Autové vhazování: 
Lze provést jako vhození nebo rozehrání ze země nebo vyvedení míče. 
Přímo z autového vhazování, vyvedení či rozehrání nesmí být dosaženo branky. Při vyvedení míče 
může být dosaženo branky, minimálně třetím dotekem míče. Bránící hráč musí být ve vzdálenosti 
min. 2 metry od vhazujícího, rozehrávajícího či míč vyvádějícího hráče. V případě porušení se aut 
opakuje. Pokud se hráč rozhodne k provedení rozehrání autu nohou či vyvedení míče nohou, musí být 
míč v klidu max. 1 metr od postranní čáry, kde míč opustil hřiště 
 
Ofsajd neplatí. 
 
Vzdálenost zdi 5 metrů. 
 
Hra brankaře: 
Před zahájením turnaje zajistí pořadatel krátkou poradu rozhodčích a trenérů, na které se sjednotí 
výklad ke hře brankaře ! 
Malá domů je v této kategorii povolena a brankař SMÍ vzít míč do ruky (ale ne z autového vhazování). 
Kop od branky lze rozehrát pouze nohou, ale nelze rovnou přes polovinu plochy. Kop od branky přes půlku 
bez dotyku země či spoluhráče není povolen, brankář smí dále míč „vyvážet“ nebo vhodit rukou (bez 
omezení), první volná přihrávka v PÚ  
 
Výhoz míče z ruky nesmí přeletět vzduchem přes půlící čáru. Výjimkou je situace, kdy brankař 
chytí míč ze hry do ruky, míč položí na zem a poté míč rozehraje nohou – může přes půlící čáru. 
Výkop halfvolejem pře půlící čáru není povolen. Výkop z ruky přes půlící čáru není povolen. 
Každé zahrání rukou brankaře mimo pokutové území se trestá nařízením PVK z místa přestupku…. 
Míč musí být uveden do hry do 6-ti vteřin. 
Všechny kopy jsou přímé. 
Hra brankaře přes půlící čáru: Nohou z vlastního PÚ není povolena bez dotyku země či spoluhráče,  
rukou neomezeně. 
 
Střídání: 
Opakované, v přerušené i nepřerušené hře pouze v prostoru střídaček. Střídaný hráč musí nejprve 
opustit hrací plochu, teprve poté může nastoupit střídající hráč 
 
Všechny kopy jsou přímé 
 
d) MINIpřípravka „3+0“ 
 
Branky:1,82 x 1,21 metrů, musí být pevně ukotveny !!! 
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Míč:Velikost odlehčený č.3 
 
Hřiště:  
Velikost: cca 20 x 15 metrů, hrací plocha je vyznačena kloboučky (možno i nalajnovat).  
 
Pokutové území:  
šířka = přes celou šířku hrací plochy.  
Hloubka = 4 metry od brankové čáry do hloubky hrací plochy – dát z každé strany klobouček 
Pokutové území může být vymezeno i čarami jako na „velkém hřišti“, v tom případě má obdélník 
rozměr 16x5,5 metrů 
 
Pokutový kop:  
4 metry od brankové čáry do hloubky hrací plochy (v barnce nestojí brankář)  
 
Rohový kop:  
Z rohu hřiště. 
 
Autové vhazování: 
Lze provést jako vhození. 
 

 
Ofsajd neplatí. 
 
Vzdálenost zdi 3 metrů. 
 
Hra brankaře: 
 
Hraje se bez brankaře, rukou v PÚ nesmí nikdo zahrát, v opačném případě se v pokutovém území 
zahrává PK. 
 
Střídání: 
Opakované, v přerušené i nepřerušené hře pouze v prostoru střídaček. Střídaný hráč musí nejprve 
opustit hrací plochu, teprve poté může nastoupit střídající hráč 
 
Všechny kopy jsou přímé 
 
Doporučení: 
- Doporučuje se nechat hru plynout, zbytečně do hry nezasahovat a nastavit určitou míru tolerance, 
děti se všechno učí. Trenéři+rodiče mějte na paměti, že NEJDE o výsledek. Svým hráčům, ale i 
hráčům soupeře vždy poraďte a za předvedou hru na konci zatleskejte. Učte hráče FAIR-PLAY !!! 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Výsledky nahlásí pořádající oddíl nejpozději v den utkání do 21.00hod.!!! 
 
 
 

IV. POHÁR FAČR DOSPĚLÝCH   
 
Článek 28 – Řízení soutěže 
Pohár FAČR OFS doplňuje mistrovské soutěže dospělých a je u dospělých kvalifikační soutěží pro 
účast v krajském kole Poháru FAČR. Řídí jej STK OFS. 
 
Článek 29 – Systém soutěže 
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1. Hraje se vyřazovacím systémem (jednokolově). Finále se hraje také jednokolově. Finále se hraje na 
hřišti hůře umístěného k 2.9.2020. 
 
2. Po ukončení každého utkání musí být znám vítěz utkání. V případě, že utkání skončí nerozhodně, 
neprodlužuje se, ale o vítězi jednotlivého utkání rozhodne střelba na branku ze značky pokutového 
kopu, která se provádí dle Pravidel fotbalu, pravidlo 10.  
 
Ve finále při případném nerozhodném výsledku rozhodne střelba na branku ze značky pokutového 
kopu, která se provádí dle Pravidel fotbalu, pravidlo 10.   
 
3. Všechna utkání Poháru FAČR OFS se hrají podle Pravidel fotbalu, SŘ a ostatních platných 
předpisů FAČR, nejsou-li v tomto RS uvedeny odchylky se zřetelem ke zvláštnostem pohárové 
soutěže. 
 
4. Odměny za umístění v okresním kole Poháru FAČR (dotace 9.000,-Kč): 

Poražený v semifinále – 1.500,-Kč 
Poražený ve finále – 2.500,-Kč 
Vítěz – 3.500,-Kč 

 
Článek 30 – Účast v soutěži 
1. Na základě přihlášky. 
 
2. Přihlásit do Poháru FAČR OFS Trutnov se mohou pouze družstva hrající v ročníku 2020/2021 
Okresní přebor a 3.třídu dospělých (v případě přihlášení  „B,C“ týmu nesmí v pohárovém utkání 
nastoupit nikdo ze soupisek vyšších soutěží). 
 
Článek 31 – Zařazování účastníků do soutěže 
1. Všichni účastníci jsou losem zařazeni do postupového schématu. 
 
2. Při losování může STK účastníky do postupového schématu nasadit z důvodů:  
    a) přiměřené vzdálenosti soupeřů 
    b) výhody domácího prostředí účastníka nižší mistrovské soutěže 
    c) zachování proporcionality a atraktivnosti soutěže 
 
 
Článek 32 – Termíny utkání 
Dle termínové listiny pro podzim 2020.  
 
Článek 33 – Pořadatel a místo utkání 
1. Pořadatelem pohárového utkání je vždy účastník nižší soutěže (pro určení úrovně soutěže je 
rozhodující probíhající soutěžní ročník 2020/2021). 
 
2. V případě shody úrovně soutěže obou družstev je pořadatelem utkání výše nasazené v pavouku 
rozlosování (neurčí-li STK jinak). 
 
Článek 34 – Hlášení výsledků utkání 
1. zrušen 
 
2. Pořadatel utkání je povinen oznámit výsledek ihned po jeho skončení emailem sekretáři OFS – 
viz.čl. 16. Při nesplnění této povinnosti bude oddíl trestán pořádkovou pokutou. 
 
Článek 35 – Hospodářské náležitosti poháru 
1. Na vstupenky se vztahují směrnice platné pro mistrovská utkání. 
 
2. Náhrady rozhodčím – hl. 640,-Kč, as. 440,-Kč. 
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3. Náhrada soupeři se neprovádí, pořádající oddíl zajistí odpovídající občerstvení pro 
soupeře a rozhodčí a provede úhradu delegovaných rozhodčích. 

 
Článek 36 – Tituly a ceny 
1. Vítěz poháru FAČR OFS: 

a) obdrží trvalý pohár za příslušný ročník  
     b) propůjčen putovní pohár (zapůjčen na jeden rok) 
 c) vítěz 3.500,-, finalista 2.500,-, semifinalista 1.500,-. 

 
 

V. HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI 
 
Článek 37 – Mistrovské soutěže 
1. Mistrovská utkání hrají družstva na své vlastní náklady. Nezbytné sportovně technické výdaje 
(zejména rozhodčí, delegáty svazu apod.) hradí pořádající oddíl – klub. 
 
2. Startovné: 
OP muži   2.000,-Kč 
3. a 4.tř.muži   1.500,-Kč 
Mládež   0,-Kč 
 
3. Vystoupí-li družstvo z rozlosované soutěže nebo bude ze soutěže vyloučeno, bude potrestáno 
pořádkovou pokutou ve výši: 
OP dospělých  20.000,- Kč 
OS dospělých 3.a4.třídy 15.000,- Kč 
OP žáků                       8.000,- Kč  
OP ml.žáků     6.000,- Kč 
OP přípravek     4.000,- Kč 
 
4. Nenastoupí-li nebo nedostaví-li se hostující družstvo či nenastoupí-li domácí družstvo, bude 
potrestáno pořádkovou pokutou ve výši:                                          
OP dospělých  8.000,- Kč 
OS dospělých 3.a4.třídy     7.000,- Kč 
OP žáků                     2.000,- Kč  
OP ml.žáků   1.500,- Kč 
OP přípravek   1.000,- Kč 
 
V případě nedostavení se v posledních šesti kolech může být pokuta navýšena až o 100% (narušení 
regulérnosti soutěže). 
 
5. Nenastoupí-li domácí družstvo, bude potrestáno pořádkovou pokutou dle čl.37 /4 a zároveň uhradí 
soupeři cestovné ve výši Kč 25,-/autobus/1km. 
 
6. V případě, že družstvo nastoupí k utkání s menším počtem než jedenácti hráčů, nebude schopno ho 
během utkání doplnit na potřebný počet, a utkání bude ukončeno pro malý počet hráčů, bude oddíl – 
klub potrestán pořádkovou pokutou: 
 

Dospělí 75% dle čl.37/4    Žáci 75% dle čl.37/4 
 
V případě nedohrání se v posledních šesti kolech může být pokuta navýšena až o 100% (narušení 
regulérnosti soutěže).. 
 
 
7. V případě jednání a dokazování na příslušných odborných komisích FAČR OFS ohledně 
neoprávněného startu hráče v soutěžním utkání a jeho prokázání, uhradí provinivší se oddíl – klub 
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veškeré prokázané náklady související s daným případem všem předvolaným a pozvaným osobám na 
příslušné jednání v plné výši. 
 
8. Nařídí-li STK OFS opakované utkání, obdrží hostující družstvo od pořádajícího oddílu – klubu 
náhradu ve výši 50% cestovného (Kč 25,-/autobus/1km) – bude-li náhradu žádat. Týká se i utkání, na 
která se soupeř dostavil, ale nebyla sehrána či dohrána z důvodu nezpůsobilého terénu.  
 
Článek 38 – Nemistrovské soutěže 
1. Nemistrovskými soutěžemi se rozumí utkání přípravná, mezinárodní a turnaje. 
 
2. Podmínky konání nemistrovských utkání stanoví pořadatel v propozicích nebo se určí dohodou mezi 
družstvy.  
 
Článek 39 – Vstupné a vstupenky 
1. Výši vstupného, ceny zlevněných a permanentních vstupenek stanoví pořádající oddíl – klub.  
 
2. Pořadatel je povinen vyvěsit přehled o cenách vstupného na viditelném místě u všech pokladen. 
 
3. Při přerušení nebo předčasném ukončení utkání se postupuje takto: 
    a) pokud utkání nebylo zahájeno z technických důvodů, prodané vstupenky platí        
    pro náhradní termín nebo se vstupné vrací 
    b) v ostatních případech pořadatel vstupné nevrací 
 
4. Tisk a distribuci vstupenek si zajišťuje pořádající oddíl – klub. 
 
5. O vstupenkách vede pořádající oddíl – klub řádnou evidenci. 
 
6. Každá vstupenka musí obsahovat označení druhu, výši vstupného, datum utkání a název 
pořadatele. 
 
Článek 40 – Volný vstup 
1. Volný vstup bez nároku na sedadlo mají hráči nominovaní k utkání včetně předzápasu, trenéři 
družstev, delegovaní rozhodčí, pracovníci zabezpečující utkání včetně předzápasu a funkcionáři 
FAČR na základě platného průkazu vydaného příslušnými svazovými orgány /průkaz rozhodčího 
neopravňuje k volnému vstupu na žádné utkání pořádané v rámci FAČR – vyjma řádně 
delegovaných/. 
 
2. Pořadatel utkání má právo podle vlastního uvážení vydat čestné, volné a služební vstupenky 
k sezení i k stání.  
 
Článek 41 – Poplatek za účast oddílů sdružených mimo ČUS 
Zrušeno 
 

 
VI. DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ 

 
Článek 42 - Působnost disciplinární komise 
1. Věcná a místní působnost DK OFS je uvedena v Disciplinárním řádu (DŘ) 
 
2. Pro posouzení pravomoci jednotlivých DK je rozhodujícím datem 1. červenec každého roku. 
 

Článek 43 – Základní povinnosti provinilce v disciplinárním řízení 
1. Při vyloučení hráče – provinilec je oprávněn se disciplinárního řízení zúčastnit. Může své vyjádření 
učinit i písemně nebo jej může zastupovat plnoletý zástupce oddílu. I bez účasti proviněného 
hráče či bez písemného vyjádření bude přestupek projednán. Byl-li hráč vyloučen nebo člen 
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realizačního týmu (uvedený v zápise o utkání) vykázán z lavičky rozhodčím, je tímto automaticky hráči 
a provinivší se osobě zastavena činnost. 
Je povinností funkcionářů oddílu si vést evidenci ŽK. Za každou obdrženou ŽK se klubu přičítá sankce 
50,-Kč. 
 

2. Sazby disciplinárních poplatků: 
    a) OP a OS mužů – Kč 150,-  
    b) soutěže mládeže – Kč 100,- 
    c) projednání provinění s družstvem – Kč 500,- 
Veškeré poplatky budou oddílům – klubům odečítány ze zaslané soutěžní zálohy. 
 
3. Zástupci oddílů – klubů, rozhodčí, delegáti svazu jsou povinni při jednání DK se prokázat průkazem 
totožnosti. Hráči registračním průkazem. 
 
4. V ostatních disciplinárních řízeních rozhodne o úhradě stanovených poplatků DK. 
 
5. Rozhodčí a delegáti svazu za každé disciplinární provinění zaplatí správní poplatek složenkou ve 
výši poplatku soutěže, ve které se provinili. 
 
Článek 44 – Sazebník postihů Sportovně-technické komise (STK) 
Kolektivům lze uložit peněžitou pokutu až do výše Kč 10.000,-. 
 
a) do 10.000,-Kč - porušení řádů a směrnic, která ztěžují průběh soutěží, ale nenarušuje 
      její regulérnost (SŘ čl.7/3d) 
b) do  7.000,-Kč - nedostatečná pořadatelská služba, tzn. i zdravotník 
   - závady na hrací ploše a jejím příslušenství (např. lavičky pro náhradníky) 
c) do 5.000,-Kč - neukázněné chování diváků 
   - nesportovní chování příslušníků družstev    

- padělání údajů v soupisce 
   
d) do 3.000,-Kč - závady na hrací ploše 
   - závady v kabině rozhodčího, hostí…   
   - nedostatečně připravená hrací plocha 
e) do 1.000,-Kč - neodeslání zápisu v termínu 
   - nedodržení dohody mezi oddíly 
   - neposkytnutí občerstvení 
                    - pozdní nástup k utkání 
f)  do  300,-Kč - nedostatečně vyplnění zápis 
g) do 200,-Kč - nehlášení výsledku utkání, nedostatečné nebo špatné nahlášení výsledků 
h) do  100,-Kč - nepotvrzení zápisu vedoucím družstva po utkání 

  
Článek 45 – Zveřejňování rozhodnutí 
Rozhodnutí DK se zveřejňují na stránkách OFS www.urednideska.fotbal.cz a www.ofstrutnov.com a 
v Krkonošském deníku v sobotním vydání.    
 
Článek 46 – Zasedání DK 
DK zasedá pravidelně ve čtvrtek od 16.00 hodin na sekretariátu OFS a TSUT Národní 199, Trutnov. 
 
Článek 47 – Úhrada poplatku při odvolání 
1. Při odvolání proti rozhodnutí DK uhradí odvolatel poštovní poukázkou poplatek Kč 1000,-, který se 
vrací, je-li odvolání vyhověno. Odvolací poplatek v soutěžích mládeže činí Kč 500,-.  
 
2. Odvolání podává potrestaný písemně do 7 dnů ode dne oznámení nebo doručení rozhodnutí DK 
k příslušnému odvolacímu orgánu. 
 
Článek 48 - PŘÍLOHA Č. 1 PROCESNÍHO ŘÁDU FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY  

http://www.urednideska.fotbal.cz/
http://www.ofstrutnov.com/
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Sazebník poplatků  
 
§1 Předmět poplatků  
Poplatky se vybírají za řízení před orgány FAČR nebo jeho pobočných spolků, a to z úkonů uvedených v § 2 
(dále jen "poplatky za řízení") 
 
§2 Sazebník poplatků 
Poplatky za řízení ve věcech soutěžních:  

 
 

Druh řízení 
Řídící orgán 

soutěže 
Výše 

poplatku za 
podání 

Výše 
poplatku 
za podání 
odvolání 

Poplatek za 
odůvodnění 
rozhodnutí 

 
Řízení o protestu 

Soutěže 
mužů OFS 

500,- 1.000,- 500,- 

 Soutěže 
mládeže 

OFS 

 
250,- 

 
500,- 

 
500,- 

 
 

Druh řízení 

 Výše 
poplatku za 
projednání 

věci 
v I.stupni 

Výše 
poplatku 
za podání 
odvolání 

Poplatek za 
odůvodnění 
rozhodnutí 

Řízení o uložení 
pořádkové pokuty 

Soutěže 
mužů OFS 

osvobozeno 800,- 500,- 

 
 

Soutěže 
mládeže 

OFS 

osvobozeno 500,- 500,- 

 
 

 
 
 
 
 
Článek 49 - PŘÍLOHA Č. 1 DISCIPLINÁRNÍHO ŘÁDU FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 
Sazebník poplatků  
 
§1 Předmět poplatků  
Poplatky se vybírají za řízení před orgány FAČR nebo jeho pobočných spolků, a to z úkonů uvedených v § 2 
(dále jen "poplatky za řízení") 
 
§2 Sazebník poplatků 
Poplatky za projednání disciplinárního řízení a odvolání: 

 
 

Soutěž 
Výše 

poplatku za 
projednání 

věci 
v I.stupni 

Výše 
poplatku 
za podání 
odvolání 

Poplatek za 
odůvodnění 
rozhodnutí 

Soutěže 
mužů OFS 

 
150,- 

 
1.500,- 

 
800,- 

Soutěže 
mládeže 

OFS 

 
100,- 

 
1.000,- 

 
500,- 
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VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

Tento Rozpis soutěží je nedílnou součástí Soutěžního řádu fotbalu a doplňuje jeho příslušná 
ustanovení pro soutěže řízené STK a VV OFS. 
Výkonný výbor OFS si vyhrazuje provést na návrh STK OFS v průběhu soutěže opatření zajišťující 
regulérní průběh soutěží.  
 
Rozpis soutěží byl schválen VV Okresního fotbalového svazu na pravidelném zasedání dne 30.června 
2020. 
 
 
Marek Pilný, v.r.        
předseda VV OFS Trutnov       
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ADRESÁŘ 

 

Sídlo Okresního fotbalového svazu Trutnov 

 
Adresa Okresní fotbalový svaz Trutnov 

541 01 Trutnov, Národní 199 
tel.: 724 012 292 
e-mail: sekretar@ofstrutnov.com 

 

Internetové stránky    -   https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/303  a  www.ofstrutnov.com  
 

Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Trutnov  

 
Předseda VV 
Předseda STK 

PILNÝ Marek 
541 02 Trutnov, Za Komínem 492 
mobil  724 012 292 predseda@ofstrutnov.com 
  

 
1.místopředseda VV 
Předseda DK 
 
 
 

 
ŠTĚPAŘ Jiří 
544 64 Kocbeře 42 
mobil 733 168 304 
 

  
Člen VV 
Předseda  KR 

Mgr. ŠILING Karel    
541 02 Trutnov , Dlouhá 574 
mobil 605 176 200  
 
 

Člen VV Mgr. VOSÁHLO Miroslav 
541 01 Trutnov, Bulharská 136 
mobil  602 453 852   
 

 
Člen VV 
 
 
 
 
Člen VV 
 
 
 
 
Člen VV 
 

 
KAFKA Bohumil 
542 32 Úpice, Pod Skalkou 1012               
mobil 776 595 557 
 
 
HAVLINA Jaroslav 
542 25 Janské Lázně 244 
mobil  603 203 800  
 
 
ŠVORC Jaroslav 
Hajnice  
mobil 605 254 776 

  
 
 
 
 
 

 

mailto:sekretar@ofstrutnov.com
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/303
http://www.ofstrutnov.com/
mailto:predseda@ofstrutnov.com
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Revizní komise Okresního fotbalového svazu Trutnov  

 
Předseda  
 

TOMŠÍK Zdeněk st. 
541 03  Trutnov, Benešova 490 
mobil 725 692 071 
e-mail : tomsikz@seznam.cz  

 
Člen  
 
 
Člen 
 

 
BRÁDLE Vladislav 
Trutnov 
 

PÜSCHEL Klaus 

Trutnov 
     

Disciplinární komise : email  dck@ofstrutnov.com  
Jiří Štěpař 
Zdeněk Tomšík 
Petr Garček  
 
Sportovně – technická : email  sekretar@ofstrutnov.com  
Marek Pilný 
Vladislav Brádle 
Klaus Püschel 
Jana Brádlová           
 
Rozhodčích : email KR.OFS.Trutnov@seznam.cz nebo kr@ofstrutnov.com 
Karel Šiling 
David Beránek 
Miroslav Seidel 

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Fotbalová asociace České republiky, Diskařská 100, 160 17 Praha 6-Strahov  

FAČR sekretariát       233029111 facr@fotbal.cz 

FAČR gen.sekretář Jan Pauly   pauly@fotbal.cz 

FAČR ředitel OMNF Otakar Mestek  737556245 mestek@fotbal.cz 

FAČR centr.registrace      233029122 hadrbolcova@fotbal.cz 

 
 

KFS – Krajský fotbalový svaz Královéhradeckého kraje 

 
Královéhradecký krajský fotbalový svaz, IČO 70945420, DIČ CZ 70945420 

Habrmanova 192, P.O.BOX 22 

501 01 Hradec Králové 

Telefon 602276501 

Bankovní spojení ČSOB Hradec Králové, 174698795/0300 

WEB www.khfotbal.cz, www.fotbal.cz 

e - mail: kralovehradeckyKFS@khfotbal.cz  

sekretář: Ladislav Brož, telefon 602 276 501 

trenér mládeže: Jan Míl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tomsikz@seznam.cz
mailto:dck@ofstrutnov.com
mailto:sekretar@ofstrutnov.com
mailto:KR.OFS.Trutnov@seznam.cz
mailto:kr@ofstrutnov.com
mailto:facr@fotbal.cz
mailto:pauly@fotbal.cz
mailto:mestek@fotbal.cz
mailto:hadrbolcova@fotbal.cz
http://www.khfotbal.cz/
mailto:kralovehradeckyKFS@khfotbal.cz
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ADRESÁŘ ODDÍLŮ – KLUBŮ OFS TRUTNOV 

5250011  Bernartice/Žacléř B                                          

                  S: Troch Pavel                 

                       č.227             

   542 04 Bernartice u Trutnova   

  Mob: 739 203 019 

  email: paveltroch@seznam.cz     

_______________________________________________________________________________________  

 

5250021  TJ SOKOL Bílá Třemešná, z.s.                                    

                        S: Hažer Martin                

   Macharova 2092   

   544 01 Dvůr Králové                      

  Mob: 725 102 053 

  email: martin.hazer@seznam.cz  

_______________________________________________________________________________________  

 

5250031  Tělovýchovná jednota Jiskra Bohuslavice nad Úpou                                       

  S: Bureš Jiří               

   O.Nedbala 674                                 

   541 01 Trutnov  

  Mob: 606 591 663            

  email: bures.jiri@centrum.cz            

_______________________________________________________________________________________  

 

5250041  Tělovýchovná jednota Sokol Černý Důl                                        

                        S: Hrubý Filip                   

   Č.Důl 124 

   543 44 Černý Důl                                     

  Mob: 607 239 244 

  email: filiphruby@seznam.cz         

_______________________________________________________________________________________  

 

5250061  FK Dolní Kalná, z.s.                                         

www.fkdolnikalna.cz S: Navrátil Tomáš                  

   Slemeno 25 

   543 71 D.Kalná               

  Mob: 731 470 390         

  email: tomas.navratil@centrum.cz         

_______________________________________________________________________________________  

 

5250071  Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem                              

www.fotbal-dvur.cz                               S: Otradovský Tomáš   

   Eduarda Zbroje 2961               

   544 01 Dvůr Králové nad Labem                         

  Mob: 724 717 854            

  email: tomas.otradovsky@denik.cz         

_______________________________________________________________________________________  

 

5250431  SK Spartak Hajnice                                         

  S: Červený Petr                 

   č.250 

   544 66 Hajnice                                

  Mob: 608 532 090 

  email: hajnice@centrum.cz                        

_______________________________________________________________________________________  

 

5250081  Tělovýchovná jednota Jiskra Horní Maršov                                   

       

S: Zadina Jaroslav 

   Pod Černým vrchem 225 

   542 26 Horní Maršov               

  Mob: 777 874 268 

  email: zadina.jaroslav@lukas-net.cz          

_______________________________________________________________________________________  

mailto:paveltroch@seznam.cz
mailto:martin.hazer@seznam.cz
mailto:bures.jiri@centrum.cz
mailto:filiphruby@seznam.cz
mailto:tomas.navratil@centrum.cz
mailto:tomas.otradovsky@denik.cz
mailto:hajnice@centrum.cz
mailto:zadina.jaroslav@lukas-net.cz
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5250091  TJ Tatran Hostinné spolek                                     

www.tatranhostinne.obaltisk.cz S: Macháček Zdeněk               

   J.A.Komenského 764         

   543 71 Hostinné                       

  Mob: 724 024 350            

  email: zmachulda@seznam.cz                

_______________________________________________________________________________________  

 

 

5250121  Sportovní klub Janské Lázně, z.s.                                        

www.lazenskypohar.cz                               S: Janovec Petr            

   Horní promenáda 101 

   542 25 Janské Lázně                        

  Mob: 603 789 170           

  email: janovecp@seznam.cz     

_______________________________________________________________________________________  

 

5250131  Tělovýchovná jednota Jiskra Kocbeře z.s.                                    

www.jiskrakocbere.ic.cz                               S: Štěpař Jiří               

   Nové Kocbeře č.42                                 

   544 64 Kocbeře                    

  Mob: 608 180 793 

  email: fotbal.kocbere@seznam.cz                 

_______________________________________________________________________________________  

 

5250141  TJ JISKRA Kuks 

www.jiskrakuks.webnode.cz                               S: Roman Tomáš             

   Kuks č.13 

   544 43  Kuks                            

  Mob: 721 521 421 

  email: jiskrakuks@seznam.cz                       

_______________________________________________________________________________________  

 

5250151  TJ Sokol Kunčice nad Labem, spolek 

www.sokolkuncice.wz.cz                               S: Chlum Aleš            

   Kunčice 27 

   543 61 Kunčice nad Labem                            

  Mob: 725 647 015 

  email: tjkuncice@atlas.cz                       

_______________________________________________________________________________________  

 

 

5250161  Tělovýchovná jednota Jiskra Lampertice                                       

                    S: Drábek Jakub                 

   Lampertice 14                       

   541 01 Trutnov               

  Mob: 606 522 837 

  email: drabekkuba@seznam.cz  

_______________________________________________________________________________________  

 

5250171  TJ Lánov, z.s.                                    

www.tjfclanov.cz                               S: Jindříšek Jaroslav                   

   Pod parkem 387                                 

   543 01 Vrchlabí                  

  Mob: 604 311 552 

  email: jindrisekj@seznam.cz            

_______________________________________________________________________________________  

 

5250181  TJ Jiskra Libeč z.s.                                

                S: Záleský Miloš                 

   Královecká 87                    

   541 01 Libeč                      

  Mob: 725 862 542           

  email: milos.zalesky@centrum.cz , zalesky@signalbau.cz  

_______________________________________________________________________________________  

 

mailto:zmachulda@seznam.cz
mailto:janovecp@seznam.cz
mailto:fotbal.kocbere@seznam.cz
mailto:jiskrakuks@seznam.cz
mailto:jiskrakuks@seznam.cz
mailto:drabekkuba@seznam.cz
mailto:jindrisekj@seznam.cz
mailto:milos.zalesky@centrum.cz
mailto:zalesky@signalbau.cz
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5250191  FC Libotov                                   

www.libotov.webnode.cz                               S: Kraus Filip                    

   Libotov 64           

   544 01 Libotov                        

  Mob: 737 558 826           

  email: fylyp.k@seznam.cz          

_______________________________________________________________________________________  

 

5250201  TJ Sokol Malé Svatoňovice, o.s.                              

  S: Jiránek Jan                      

   Úpická 172                

   542 34 Malé Svatoňovice                     

  Mob: 724 149 612 

  email: hansjiranek@seznam.cz  

_____________________________________________________________________________________________  

 

5250211  FOTBAL CLUB Mladé Buky                          

  S: Hrubeš Pavel 

   Železničářské 493       

   542 01 Trutnov                 

  Mob: 724 911 243 

  email: hrubes.pavel@seznam.cz            

_______________________________________________________________________________________  

 

5250221  Fotbalový klub Mostek, z.s.                              

   www.fkmostek.cz                        S: Čedíková Lenka                  

   č.190          

   544 75  Mostek 

  Mob: 607 741 399            

  email: lenkapolakova@seznam.cz                                      

_______________________________________________________________________________________  

 

5250231  TJ Spartak Pilníkov                                  

                     S: Mihálka Petr                   

   Hradčín 112 

   542 42 Pilníkov  

  Mob: 737 686 656 

  email: petr.mihalka@seznam.cz           

  _______________________________________________________________________________________  

 

5250241  Tělovýchovná jednota Jiskra Podhůří                            

www.fc-harta.webnode.cz                               S: Mlejnek Stanislav                  

   Jana Opletala 282 

   543 03 Vrchlabí  

  Mob: 777 696 673 

  email: jiskra-podhuri@seznam.cz            

_______________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

5250251  Fotbalový klub Poříčí u Trutnova z.s.*                                   

www.fkporici.webz.cz                               S: Petr Josef                 

   Krátka 327                                 

   541 03 Trutnov                              

  Mob: 773 238 237 

  email: josefpetrtu@email.cz                      

_______________________________________________________________________________________  

 

5250261  Tělovýchovná jednota Sokol Prosečné, z.s.                                    

www.sokol-prosecne.borec.cz S: Jedlička Martin              

   č.50          

   543 73 Prosečné                 

  Mob: 731 147 429         

  email: sokol-prosecne@seznam.cz  

_______________________________________________________________________________________  

 

mailto:fylyp.k@seznam.cz
mailto:hansjiranek@seznam.cz
mailto:hrubes.pavel@seznam.cz
mailto:lenkapolakova@seznam.cz
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mailto:sokol-prosecne@seznam.cz
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5250461  FK Baník Radvanice v Č. 

  S: Olah Karel                   

   č.117                 

   542 12 Radvanice   

  Mob: 733 610 420            

  email: sirkarel@seznam.cz  

_______________________________________________________________________________________ 

 

5250271  TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší z.s.                                        

www.banikrtyne-fotbal.cz S: Vasilijev Vladimír                 

   Nám.horníků 647/A         

   542 33 Rtyně v Podkrkonoší                        

  Mob: 724 794 843    

  email: sekretar@banikrtyne-fotbal.cz     

_______________________________________________________________________________________  

 

5250281  TJ Rudník, z.s.                                

                                S: Kučeravý Martin            

                  Sídliště 730                 

   543 71 Hostinné  

  Mob: 737 853 109 

  email: fotbal.rudnik@seznam.cz             

_______________________________________________________________________________________  

 

5250291            Tělovýchovná jednota Sokol Staré Buky, z.s.                                        

www.tjsokolstarebuky.blog.cz S: Korec Pavel                  

   č.124 

   541 01 Staré Buky                   

  Mob.: 604 842 284 

  email: sokol.starebuky@seznam.cz               

_______________________________________________________________________________________  

 

5250301  Tělovýchovná jednota Sokol Starý Rokytník                                           

www.rokas.webnode.cz                               S: Slavík Petr            

   St.Rokytník 167                                

   541 01 Trutnov 

  Mob: 605 368 407 

  email: petr.slavik@centrum.cz        

_______________________________________________________________________________________  

 

5250411  TJ  Strážné, z.s.                                 

                                S: Pavela Petr                 

   č.202                                 

   543 52 Strážné 

  Mob: 602 823 703  

  email: petrstrazne@seznam.cz            

_______________________________________________________________________________________  

 

5250311  Sportovní klub MFC Svoboda z.s.                              

                                S: Vlček Pavel                   

   Rýchorské sídliště 117                   

   542 24 Svoboda nad Úpou                

  Mob: 604 428 633           

  email: vlpav@seznam.cz  

_______________________________________________________________________________________  

 

5250321  MFK Trutnov                                     

www.mfktrutnov.cz S: Matěna Zdeněk                 

   Pod Svahem 632                

   541 02 Trutnov                     

  Mob: 777 799 666 

  email: mfktrutnov@centrum.cz            

_______________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

mailto:sirkarel@seznam.cz
mailto:sekretar@banikrtyne-fotbal.cz
mailto:fotbal.rudnik@seznam.cz
http://www.tjsokolstarebuky.blog.cz/
mailto:sokol.starebuky@seznam.cz
mailto:petr.slavik@centrum.cz
mailto:petrstrazne@seznam.cz
mailto:vlpav@seznam.cz
mailto:mfktrutnov@centrum.cz
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5250341  Sportovní klub Sparta Úpice                                      

www.sparta-upice.cz                    S: Kafka Bohumil                      

   Zákopanka 1144               

   542 32 Úpice                         

  Mob: 776 595 557 

  email: sparta-upice@seznam.cz             

_______________________________________________________________________________________  

 

5250351  Sokol Vítězná                                     

www.sokolvitezna.cz                     S: Hauser Pavel                 

   Nám.odboje 1843                    

   544 01 Dv.Králové                      

  Mob: 603 510 002 

  email: sovitezna@seznam.cz        

_______________________________________________________________________________________  

 

5250361  FK Sokol Volanov z.s.                                     

                      S: Voňka Tomáš                    

   J.Ježka 631 

   541 01 Trutnov 

  Mob: 731 043 930  

  email: vonkatomas@seznam.cz 

_______________________________________________________________________________________  

 

5250371  FC Vrchlabí z.s.                           

www.fcvrchlabi.cz S: Fictum Roman                 

   Tyršova 936                   

   543 01 Vrchlabí  

  Mob: 603 430 666  

  email: fcvrchlabi@seznam.cz                    

_______________________________________________________________________________________  

 

5250381  Tělovýchovná jednota Baník Žacléř                                    

http://www.banikzacler.cz S: Kotyk Radek                

   Betlém 422                 

   542 01 Žacléř                       

  Mob: 737 984 840        

  email: banik.zacler@email.cz       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sparta-upice@seznam.cz
mailto:sovitezna@seznam.cz
mailto:vonkatomas@seznam.cz
mailto:fcvrchlabi@seznam.cz
mailto:banik.zacler@email.cz
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Adresář rozhodčích OFS Trutnov - Podzim 2020    

      

    ID mobil poznámka mail 

Soutěže FAČR Praha         

Klečka Ivan Trutnov 84011301 775 032 252   ivan.klecka@seznam.cz  

Pilný Marek Trutnov 4 73120073 724 012 292   marek.pilny@centrum.cz  

Soutěže KFS  KP + 1.A třída         

Beránek David Trutnov 83111855 608 946 209   DaBeranek@seznam.cz  

Matějka Jakub Trutnov 95031430 723 069 884   matejda10@seznam.cz  

Mlynář Michal Úpice 89100772 732 589 789   miky.mlynar@seznam.cz  

Nývlt Roman Trutnov 4 67030478 607 168 631   nyvlt6@seznam.cz  

Šiling Karel Trutnov 70110074 605 176 200   siling@zsnachtu.cz  

Žerovnický David Trutnov 76091155 737 509 546   david.zerda@seznam.cz  

Soutěže KFS 1.B třída         

Doubic Patrik Trutnov 94081952 730 148 736   doubic11@seznam.cz  

Janota Josef Vrchlabí 80080965 737 856 171   pepino1980@seznam.cz  

Kubálek Lukáš Trutnov 93021544 737 978 048   Kubalek.Lukas@seznam.cz  

Lukes Jan Dvůr Králové 83101027 733 461 952   janlukes1@seznam.cz  

Petrů Josef Trutnov 86101238 723 292 358   petru@dupeto.cz  

Prinz Zbyněk Trutnov 71010463 737 890 721   zbynekprinz@seznam.cz  

Turek Jiří Trutnov .01010251 608 103 106   jura.turek@seznam.cz  

Žák Pavel Trutnov 98090728 775 690 055   pajinzak@seznam.cz  

Soutěže OFS Trutnov         

Bartoš Michal Trutnov  75060353 733 242 356   rafostu@seznam.cz  

Černý Michal Úpice .03071351 722 149 264   misa.neymar@seznam.cz  

Dorotík Petr Trutnov .04030861 724 345 434   petrdoro@seznam.cz  

Fikejz Marek Mostek 77121559 731 864 983   fikejz77@seznam.cz  

Fuchsová Tereza Voletiny .03030963 605 413 771   terka9@atlas.cz  

Gabrle Matěj Trutnov 4 .05020480 736 717 469 
724 012 

142 matej.gabo@seznam.cz  

Havlík Aleš Trutnov 61010298 603 924 901   havlik08@centrum.cz  

Herák Valdemar Trutnov 70120922 605 441 624 
737 111 

280 valdemarherak@seznam.cz  

Holas Jiří Malé Svatoňovice 92060102 773 980 885   jira.holas@gmail.com  

Chleborád Roman Hostinné 88020660 773 493 536   romanchleborad@gmail.com  

Kafka Bohumil Úpice 83110221 776 595 557   bokajunior08@seznam.cz  

Kmitovská Nikola Trutnov 94032276 736 136 388   kmituska@seznam.cz  

Kovář Dominik Chvaleč 93111066 770 672 157   dominik.kovar18@gmail.com  

Kubeša Erik J.Lázně 79010618 774 602 020   kurahonza@seznam.cz  

mailto:ivan.klecka@seznam.cz
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mailto:miraseidel@seznam.cz
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mailto:petru@dupeto.cz
mailto:zbynekprinz@seznam.cz
mailto:jura.turek@seznam.cz
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mailto:rafostu@seznam.cz
mailto:misa.neymar@seznam.cz
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mailto:matej.gabo@seznam.cz
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mailto:romanchleborad@gmail.com
mailto:bokajunior08@seznam.cz
mailto:kmituska@seznam.cz
mailto:dominik.kovar18@gmail.com
mailto:kurahonza@seznam.cz
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Kuric Jan Trutnov 78120220 731 901 607   ekubesa@seznam.cz  

Laštovka Štěpán Žacléř .03090049 704 438 259   stepan.lastovka@seznam.cz  

Lebeda Miroslav Mostek 80110447 605 975 146   mira.lebeda@seznam.cz  

Mader Zdeněk Jilemnice .03011153 737 249 505   zdenda@mader.cz  

Meliš Pavel Trutnov .01061139 608 400 997   pajamelis@seznam.cz  

Mrkvička Jaroslav Chotěvice 53100205 732 945 580   JAM.175@seznam.cz  

Nývlt Lukáš Trutnov 95071163 720 510 840   pikas777@gmail.com  

Pojezdný Josef Dvůr Králové 94091125 735 513 907   josef.pojezdny@gmail.com  

Pracný Jakub Hajnice .02090593 731 199 025   pracnykuba@seznam.cz  

Pracný Lubomír Hajnice 78060132 739 013 061   lubospracny@seznam.cz  

Prokop Pavel Trutnov 4 60010222 734 240 033   f.pavel.prokop@seznam.cz  

Seidel Miroslav Trutnov 4 75111538 724 677 716   miraseidel@seznam.cz  

Smola Vojtěch Trutnov 3 95081169 731 225 179   vojtech.smola66@gmail.com  

Tandler Oto Trutnov 3 69020258 721 123 169   ottasekk@seznam.cz  

Tichovský Daniel Dvůr Králové 95030321 773 463 847   tichovskydaniel@seznam.cz  

Tryzna Aleš Trutnov 94080007 731 017 577   ales.tryzna@post.cz  

Votoček Radek Trutnov 3 68020270 603 142 343   radavoty11@seznam.cz  
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 Platný od 1.7.2010 

Trutno
v-

město 

Trutno
v-HSM 

Trutn
ov-

Poříč
í 

Bern
artice 

Bílá 
Třeme

šná 

D.Král
ové 

Hostin
né 

Chotě
vice 

M.Sva
toňovi

ce 

Malá 
Úpa 

Pilník
ov 

Proseč
né 

Rty
ně 

St.Buk
y 

Stráž
né 

Svobo
da 

Úpic
e 

Vrchla
bí 

Žaclé
ř 

                                        

B E R N A R T I C E 17 18 12 - 43 39 34 29 25 37 25 40 32 25 56 24 22 46 10 

B O H U S L A V I C E 10 12 6 15 36 28 30 22 14 36 18 33 17 18 48 22 8 42 25 

B O R O V N I C E  32 33 35 41 15 22 20 19 48 47 23 19 55 28 29 33 39 21 47 

B. T Ř E M E Š N Á 29 31 32 38 - 7 19 18 36 46 23 24 37 26 40 36 26 37 44 

C H O T Ě V I C E  15 18 19 26 18 14 6 - 31 32 6 12 37 10 35 24 32 26 30 

C H V A L E Č  15 18 11 19 42 35 34 28 19 37 24 39 21 24 58 24 19 48 31 

Č. D U L 25 23 30 33 31 30 11 19 43 22 23 13 50 26 19 10 32 9 31 

D. B R A N N Á 38 36 42 46 28 33 14 21 55 36 26 12 52 30 13 23 45 6 43 

D. K A L N Á 28 30 31 37 20 25 10 14 45 37 18 10 42 22 24 24 35 20 39 

D. K R Á L O V É 22 24 25 32 7 - 20 14 30 43 23 25 30 18 48 32 21 33 39 

H A J N I C E  12 14 15 24 20 13 28 24 20 35 19 35 18 12 52 21 10 44 26 

H O S T I N N É 20 22 23 36 19 20 - 6 37 30 10 6 41 15 30 19 35 14 32 

H. M A R Š O V 17 14 21 28 42 37 24 29 34 10 20 27 41 22 35 4 27 25 22 

H. ST. M Ě S T O 5 - 8 18 33 25 22 18 22 22 13 26 28 13 40 10 20 35 12 

J. L Á Z N Ě 15 13 20 27 40 35 22 26 32 16 17 25 39 19 29 3 25 20 20 

K O C B E Ř E 17 19 20 27 13 6 20 22 26 38 17 29 26 13 52 25 16 42 32 

K U K S  24 26 28 34 18 9 26 27 31 45 24 33 33 20 56 31 23 47 38 

K U N Č I C E  31 33 34 47 30 30 11 18 46 37 22 9 53 26 16 24 46 6 45 

L A M P E R T I C E 17 19 14 4 43 37 36 30 27 34 26 40 33 28 53 20 25 44 7 

L Á N O V  30 28 33 41 34 34 13 20 46 31 26 8 53 29 14 18 40 5 35 

L I B E Č  7 9 4 8 35 29 29 21 19 31 17 33 24 18 52 17 15 41 19 

L I B O T O V  29 31 32 38 12 7 26 24 41 49 29 31 37 24 55 35 26 45 42 

M O S T E K 25 28 29 35 8 17 12 12 42 41 15 17 47 20 35 27 33 31 42 

M. B U K Y    10 8 14 22 35 29 17 20 26 17 18 22 32 13 35 3 21 25 14 

M. SVATOŇOVICE 18 20 13 23 29 30 37 31 - 41 28 42 6 28 59 30 7 51 33 

P I L N Í K O V 10 12 13 21 23 23 11 6 28 27 - 17 33 6 40 15 28 26 26 

P O D H U Ř Í  35 33 37 46 30 36 14 20 53 35 25 12 58 29 13 25 53 2 41 

P O Ř Í Č Í  6 8 - 10 33 25 22 19 14 29 14 30 21 14 46 17 13 39 22 

P R O S E Č N É 25 25 29 39 24 25 6 12 42 34 17 - 47 21 21 24 43 12 35 

R A D V A N I C E 17 22 23 23 41 36 39 30 12 42 25 42 13 24 - 27 18 47 31 

R T Y N Ě  23 25 19 25 37 30 41 37 6 43 33 47 - 30 65 35 8 56 40 

R U D N Í K 21 19 25 31 27 28 9 15 39 25 19 13 44 22 22 11 29 13 27 

S V O B O D A  12 10 17 24 36 32 19 24 30 14 15 24 35 15 32 - 22 23 19 

ST. B U K Y 10 12 13 21 26 18 15 10 28 27 6 21 30 - 44 15 24 32 26 

ST. R O K Y T N Í K  6 8 9 18 32 28 25 19 14 29 14 30 17 15 47 15 7 39 22 

T R U T N O V - 5 6 17 30 25 22 18 19 26 14 29 25 13 45 12 18 36 17 

Ú P I C E  18 20 13 22 26 21 35 32 7 36 28 43 8 24 61 22 - 51 35 

V Í T Ě Z N Á 22 22 24 29 13 6 14 10 30 35 10 20 31 19 42 21 23 33 37 

V O L A N O V  4 6 7 16 29 24 20 12 24 27 8 22 26 8 44 13 14 34 19 

V R C H L A B Í  33 31 36 44 37 36 14 26 51 33 26 12 56 32 10 23 51 - 41 

Ž A C L É Ř  17 14 20 9 44 39 32 30 33 30 26 35 40 26 48 19 35 41 - 
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