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Soutěže FAČR 

Okresního fotbalového svazu Trutnov 2012/2013 
 
 
Číslo  
Soutěže     

Počet 
Družstev     

Název 
Soutěže 

   
A1A 14 Okresni přebor dospělých – II.třída 
   
A2A 14 Okr.soutěž dospělých – III. třída 
   
A3A 12 Okr.soutěž dospělých – IV. třída 
   
E1A 6 Okresní přebor žáků 
   
F1A 10 Okresní soutěž mladších žáků „7+1“ 
   
G1A 6 Okresní přebor přípravek  
   
H1A 5 Okresní soutěž mladší přípravky 4+1 
   
P1A 9 Okresní pohár dospělých 
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Termínová listina OFS TRUTNOV – podzim 2012 
 
Den Datum Čas OP 

muži 
3.tř.
muži 

4.tř.
muži 

OP 
žáci 

OS 
ml. 
žáci 
7+1 

OP 
st. 

příp. 
 

OS 
ml. 

příp. 
 

Pohár 
FAČR 
muži 

Poznámka 

SO 11.08. 17,00 1         
NE 12.08. 17,00  1        
ST 15.08. 17,30        P  

SO 18.08. 17,00 2         
NE 19.08. 17,00  2 2       
ST 22.08. 17,30        Č  

SO 25.08. 17,00 3         
NE 26.08. 17,00  3 3       
ST 29.08. 17,30          

SO 01.09. 17,00 4   4 4  1   

NE 02.09. 17,00  4 4   1    
ST 05.09. 17,30        S  

SO 08.09. 17,00 5   5 5  2   

NE 09.09. 17,00  5 5   2    
ST 12.09. 17,00    3      

SO 15.09. 16,30 6   6 6  3   

NE 16.09. 16,30  6 6   3    
ST 19.09. 17,00        F1  
SO 22.09. 16,30 7   7 7  4   

NE 23.09. 16,30  7 7   4    

ST 26.09. 17,00    11      

SO 29.09. 16.30 8   8 8  5   

NE 30.09. 16.30  8 8   5    

ST 03.10. 17.00        F2  
SO 06.10. 16.00 9   9 9  6   

NE 07.10. 16.00  9 9   6    

ST 10.10. 16,30    12      
SO 13.10. 16,00 10   10 1  7   
NE 14.10. 16.00  10 10   7    

ST 17.10. 16,00          
SO 20.10. 15,30 11   1 2  8   
NE 21.10. 15,30  11 11   8    
ST 24.10. 16.00          

SO 27.10. 14,30 12   2 3  9   
NE 28.10. 14.30  12 1   9    

SO 03.11. 14.00 13   13      

NE 04.11. 14.00  13        

SO 10.11. 14,00          

NE 11.11. 14,00          

SO 17.11. 13,30          

NE 18.11. 13,30          

 
 
Úřední  začátky utkání jsou stanoveny v RS pro všechny kategorie. 
STK si vyhrazuje v souladu se SŘ čl. 30, odst. 1 a 4 právo provádět operativní změny v TL. 
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I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ  

 
Článek 1 – Řízení sout ěží 
Soutěže řídí Sportovně - technická komise OFS Trutnov (dále jen STK). 
 
Článek 2 – Po řadatelé utkání 
Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozlosování podzimní části soutěže na prvním místě, pro jarní 
část soutěže platí obrácené pořadí (viz. SŘ čl. 19,29). 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 za řazení do sout ěží 
Bod 1 - Pro soutěžní ročník 2012/2013 musí mít zařazená družstva dospělých následující počty 
mládežnických družstev:    
 
Okresní přebor dospělých 

2.třídy 
 
min. 1 mládežnické družstvo  

 
Za 1 družstvo mládeže se považuje i přípravka. 
Oddíly, které tuto podmínku nesplňují (So Kunčice, FK HAVEX Strážné ) uhradí do 31. 8. 2012 
finanční kompenzaci ve výši 5.000,-Kč (bude započítána do faktury na uhrazení startovného atd.). 
 
Bod 2 - Všechny kluby hrající sout ěže OFS Trutnov MUSÍ mít u každého družstva trenéra 
s platnou kvalifikací trenéra minimáln ě s licencí „C“. Trenér musí být uvád ěn v každém zápise o 
utkání. V p řípadě nespln ění požadavk ů na kvalifikaci trenéra bude za každého chyb ějícího 
trenéra ud ělena klubu pokuta 1.500,-K č. Kontrolu pln ění bude provád ět STK. 
V případě družstva bez trenéra musí klub nechat proškolit tr enéra v pr ůběhu podzimu 2012 
(OFS bude po řádat v listopadu školení nových trenér ů a v březnu 2013 doškolení stávajících).  
 
Článek 4 – Termíny utkání 
Povinnosti oddílů – klubů, týkající se termínů, hlášení utkání, začátků utkání a nastoupení k utkání, 
jsou upraveny Soutěžním řádem (SŘ – viz. čl. 30, 31, 32) 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 ve 
čtvrtečním vydání Krkonošského deníku spolu s delegacemi rozhodčích . Termín uvedený v deníku je 
závazný pro všechny účastníky. V případě jakékoliv nesrovnalosti s vydaným rozpisem termínů a 
utkání je povinností obou zúčastněných oddílů – klubů uvědomit řídící orgán. Sehrání utkání mimo 
termín uvedený v úředním deníku bez souhlasu řídícího orgánu bude považováno za svévolné 
přeložení termínu utkání se všemi důsledky podle SŘ. Mimořádné změny provádí řídící orgán 
doporučenou poštou nebo telefonicky. 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.  
 
 
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 písemnou žádost, která bude 
obsahovat:   
a) uvedení důvodu 
b) oboustranný souhlas oddílů – klubů stvrzený razítkem a podpisem 
c) poplatek : bude-li předložena min. 14 dnů před původním termínem,  bude účtováno  
100,- Kč , při termínu kratším /nejpozději poslední zasedání STK před původním termínem/ bude 
učtováno 200,- Kč .  
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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 od jeho doručení. Neodpoví-li 
písemně v této lhůtě, má se za to, že s navrhovanou změnou souhlasí.   
 
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. 
Utkání musí být sehráno do 14 kalendářních dnů od původního termínu (výjimku schvaluje STK). Toto 
ustanovení platí jak pro družstva dospělých, tak pro družstva dorostenecká a žákovská. V případě, že 
nedojde k dohodě, určí náhradní termín STK OFS (viz. SŘ čl. 30, odst. 3, čl. 49, odst. 2). 
 
5. Je-li vyhlášen kontumační výsledek, bude úhrada výdajů spojených s nesehráním utkání řešena dle 
SŘ čl. 63 odst. 4 a 5. 
 
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 2012 do 22. dubna 2013, 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 sout ěžích p řípravek, žák ů 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 STK a VV p.Pilný (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 příslušného 
funkcionáře 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 čl. 30, bodem 3. 
Zneužitím možnosti uvedené v tomto článku se pořádající oddíl – klub vystavuje finančnímu postihu a 
dalším sankcím ze strany řídícího orgánu soutěží.  
V kategorii dosp ělých o sehrání utkání rozhoduje výhradn ě delegovaný rozhod čí  – tzn. že 
hostující oddíl se k utkání musí vždy dostavit – vý jimky povoluje pouze p ři kalamitních 
situacích p ředseda STK po telefonické dohod ě! Oddíl nesmí v žádném p řípadě odvolat utkání 
bez předchozí konzultace s p ředsedou STK! 
 
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 
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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 sout ěží 
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 čl. 11 a 12. 
 
Článek 7 – Po řadatelská služba 
Povinnosti pořadatele utkání vymezuje SŘ čl. 19 – 24. 
 
2. Počty a označení pořadatelů 
- při utkáních dospělých                  min.5 pořadatelů (včetně hlavního pořadatele) 
- při utkáních dorostu, žactva, přípravek  min.3 pořadatelé (včetně hlavního pořadatele) 

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

b) STK upozorňuje, že oddíly, respektive vedoucí družstev jsou při vyplňování zápisu o utkání 
zodpovědni mimo jiné i za vyplnění počtu po řadatelů. Rozhodčí utkání zkontroluje zda-li je 
počet pořadatelů v zápise uveden. Při chybějícím vyplnění počtu pořadatelů rozhodčí zaujme 
stanovisko: 1) buď se jedná o opomenutí ved. družstva a rozhod čí zjedná nápravu nebo 2) 
opravdu na utkání nejsou p řítomni po řadatelé a rozhod čí toto zapíše do zápisu. 

c) 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 – P ředpisy 
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 . 
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 
zjištěném incidentu a nezajištění těchto povinností budou oddíly trestány na vrchní hranici 
pořádkových sazeb. 

c) oddíly bez kvalifikovaného rozhodčího:  
B.Třemešná, Bohuslavice, Borovnice, Č.Důl, H.Maršov, J.Lázn ě, Kocbe ře, Kunčice, 
Libotov, Ml.Buky, Mostek, Prose čné, Rtyn ě, Rudník, Strážné.  
Výše uvedené oddíly uhradí do 31.8.2012 2000,-Kč ("podmínečná kauce" - bude započítána do 
faktury na uhrazení startovného atd). Pokud se ale oddílu podaří získat pro vyškolení nového 
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rozhodčího nebo rozhodčího, který není momentálně v činnosti a rozhodčí začne minimálně v 
jarní části tohoto ročníku rozhodovat 10 utkání, bude oddílu na žádost vráceno 75% z kauce. 
V případech nejasností rozhodne o příslušnosti a splnění podmínek komise rozhodčích OFS. 
Jako získání rozhodčího se nepovažuje začlenění již stávajícího rozhodčího do oddílu!!! 
 
d) OFS Trutnov ukládá všem klub ům ve své p ůsobnosti za povinnost, aby p ři trénincích a 
veškerých utkáních hraných na jejich hracích plochá ch byly používány pouze řádně 
ukotvené branky tak, aby v žádném p řípadě nemohlo dojít k jejich samovolnému 
spadnutí (skácení) branky na zem. P řenosné (v zemi nezakopané) branky musejí být po 
skon čení tréninkové jednotky nebo utkání uloženy na zem a zabezpečeny proti používání 
nepovolanými osobami.        
 

 
Článek 9 – Startují 
1. Věková hranice hráčů viz. SŘ čl. 68, start ve vyšší věkové kategorii viz. SŘ čl. 69. 
 
2. Věkové kategorie: 
     a) dorost   – hráči narození po 1. 1. 1994 a mladší 
     b) starší žáci   – hráči narození po 1. 1. 1998 a mladší 
     c) mladší žáci   – hráči narození po 1. 1. 2000 a mladší 
     d) přípravka   – hráči narození po 1. 1. 2002 (dívky po 1. 1. 2001) 
     e) mladší přípravka – hráči narození po 1. 1. 2004 (dívky po 1. 1. 2003) 
 
3. Hráč může být zařazen do soutěží fotbalu nejdříve v den, kdy dovrší šest let.Všichni mládežníci,kteří 
splňují věkovou kategorii, mohou dohrát celý soutěžní ročník (do 30. 6. 2013). 
 
Článek 10 – Podmínky ú časti 
1. Všichni hráči musejí být řádně registrováni a musejí se prokázat platnými registračními průkazy (SŘ 
čl. 13). Název oddílu – klubu v Rozpisu soutěží musí být totožný s názvem oddílu – klubu 
v registračním průkazu.  
 
2. Zápis o utkání se vyplňuje psacím strojem nebo hůlkovým písmem a ve všech kolonkách musí být 
jasně čitelný. Jako první vyplňují zápis domácí. Zápis musí být vyplněn a rozhodčímu předán společně 
s registračními průkazy obou družstev nejpozději 20 minut p řed zahájením utkání . 
 
3. Vedoucí družstev a kapitáni předloží rozhodčímu před utkáním registrační průkazy všech 
nominovaných hráčů (maximálně 18), kteří jsou uvedeni v zápise o utkání a výměna hráčů v průběhu 
utkání bude kapitánem pouze oznámena rozhodčímu. 
 
4. Kapitán družstva je povinen při podepisování zápisu před i po utkání být řádně ustrojen podle 
Pravidel fotbalu. 
 
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 základ ě 
lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem zp ůsobilý absolvovat fyzickou zát ěž 
fotbalových trénink ů a utkání bez nebezpe čí 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 57 písm.a).  
 
6. Za start hráče, který nesplňuje ustanovení SŘ čl. 14 nebo čl. 69, zodpovídá klub, za který hráč 
nastoupil. 
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7. V soutěžním utkání mohou v družstvu nastoupit 3 hráči, kteří jsou cizími státními příslušníky  
(SŘ čl. 51). 
 
8. Hráči mohou nastupovat s čísly 2 – 40 (i v základní sestav ě), branká ř s číslem 1 nebo 12 – 99 
(čísla musí být pouze celé a bez desetinných míst). V šichni náhradníci musí být uvedeni 
v zápise o utkání již p řed zápasem s uvedením čísla. 
Podmínkou je, aby v zápise byl první uveden branká ř, dále hrá či základní sestavy dle čísel 
vzestupn ě a náhradníci dle čísel vzestupn ě. 
 
Článek 11 – Soupisky 
1. Oddíly – kluby předkládají soupisky nejpozději 7 dnů před zahájením příslušné části soutěží OFS. 
   
2. Soupisky předkládají pouze oddíly – kluby, mající v soutěžích více než jedno družstvo stejné věkové 
kategorie. Na soupisce družstva musí být uvedeno 11 hráčů včetně označení brankáře.  
 
3. Soupisky se předkládají ve dvou vyhotoveních vyplněné podle SŘ čl. 15 – 18 na předepsaných 
formulářích FAČR. Start hráčů za různá družstva upravuje SŘ čl. 17. 
 
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 čl. 57). Výše pokuty činí  500,- Kč za 
každého hráče. Při řádném zdůvodnění nesplnění této povinnosti - písemně do 7 dnů po skončení 
příslušné části soutěže – může STK OFS ustoupit od udělení pokuty. Pokud počet nenastoupených 
hráčů je vyšší než čtyři, oddíl obdrží pořádkovou pokutu ve výši  4.000,- Kč (SŘ čl. 57). 
 
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 na kopii příslušné soupisky. 
 
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 starších žáků se hrají 2 x 35 minut. 
3. Utkání mladších žáků „7+1“ se hrají 2 x 25 minut (dvojzápasy). 
4. Utkání přípravek se hrají 2x20 minut (dvojzápasy). 
 
Poločasová přestávka nesmí včetně odchodu a příchodu hráčů na hrací plochu přesáhnout 15 minut 
(v utkáních mládeže je povinná). Délku přestávky při utkání kontrolují rozhodčí a kapitáni družstev. 
 
Článek 13 – St řídání hrá čů 
1. V utkáních dosp ělých je možno st řídat 4 hrá če. 
2. V utkáních starčích žáků je možno střídat opakovaně až 7 hráčů (opakované střídání dle PF) 
3. V utkáních přípravek a ml.žáků „7+1“ je možnost střídat libovolně hokejovým způsobem (viz.čl.27). 
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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 p řed 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 sout ěží 
1.Mistrovské soutěže se hrají systémem každý s každým dvoukolově podle rozlosování v období 
podzim – jaro. 
a) OP žáků se hraje čtyřkolově s tím, že po 20.kole se tabulka rozdělí na 1.-3.tým a na 4.-6.tým. Ve 
skupině pak sehrají spolu utkání dvojkolově. 1.družstvo dostává bonus 5 bodů, 2. 4 body atd. 
b) V OS mladších žáků se hrají dvojzápasy se společnou tabulkou. 
c) V OP přípravky a OS mladší přípravky se hrají miniturnaje (2-3 družstva) se společnou tabulkou. 
 
2. Pohárová soutěž dospělých se hraje vyřazovacím způsobem podle systému uvedeném 
v příslušných kapitolách tohoto RS. 
 
Článek 15 – Hodnocení výsledk ů v sout ěžích 
 
Udělování bod ů v sout ěžích dosp ělých a starších žák ů: 
3 body – vít ězství družstva v „základní“ hrací dob ě  
2 body – vít ězství družstva po kopech z pokutové zna čky, kdy utkání po „základní“ hrací dob ě 
skon čilo nerozhodn ě  
1 bod – prohra družstva po kopech z pokutové zna čky, kdy utkání po „základní“ hrací dob ě 
skon čilo nerozhodn ě  
0 bodů – prohra družstva v „základní“ hrací dob ě  
 
Základní ustanovení: 
Skončí-li utkání OP dospělých, 3.tř.dospělých, 4.tř.dospělých a starších žáků 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 

 
Rozhod čí jsou povinni uvád ět do zápisu o utkání výsledek utkání a výsledek kop ů z pokutové 
značky (nap ř. výsledek utkání: 2:2, PK 3:2, vít ěz utkání: Bohuslavice).  
 
 
 
Článek 16 – Hlášení výsledk ů v sout ěžích 
Pořadatel utkání je povinnen hlásit výsledky utkání sekretáři OFS p.Brejchovi. 
Výsledky a referáty OKRESNÍHO PŘEBORU DOSPĚLÝCH se hlásí výhradně emailovou poštou na 
sekretarofstrutnov@centrum.cz , pouze ve výjimečných případech (v případě nefungování webů)  na 
telefon číslo 499 816 465 – vždy nejpozději v den utkání do 21.00hod. 
Ostatní utkání se hlasí na telefon číslo 499 816 465 nebo e-mail  sekretarofstrutnov@centrum.cz  
(doporučuje se e-mailová korespondence) takto: 

- všechna utkání se hlásí vždy v den odehrání nejpozději do 21.00hod. 
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Hlášení výsledk ů se podává vždy v den konání utkání nejpozd ěji do 21,00 hodin, pozd ější 
hlášení je bezp ředmětné a je bráno jako NEHLÁŠENO. 

Fomát hlášení výsledků: 
a) soutěže dospělých (OP, 3.třída, 4.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 v ět). 
 

b) ostatní soutěže (žáci, přípravky) - soupeři a výsledek utkání. 
 
Nenahlášení výsledků či jeho neúplnost bude trestáno pořádkovou pokutou 200,-Kč. 
 
Článek 17 – Výsledky v médiích  
Oficiální zprávy, informace, výsledky, tabulky, obsazení rozhodčích, termíny utkání atd. jsou na webu 
OFS Trutnov www.ofstrutnov.com  
 
V Krkonošském deníku budou zprávy OFS, výsledky a tabulky otištěny v tyto dny: 
Pondělí - OP dospělých 
Úterý  - OP st.žáci, 3.třída, 4.třída, OS ml.žáci, přípravky 
Čtvrtek - zpráva OFS, obsazení rozhodčích  
Pátek  - pozvánka na víkend s předelegacemi rozhodčích  
Sobota - zpráva STK a DCK 
 
V časopise Fotbal v kraji: 
Úterý  - výsledky a tabulky všech soutěží 
  
 

Veškeré zm ěny a dodatky k rozpisu sout ěží a dalších platných p ředpis ů a změn se 
zveřejňuj v ú ředních zprávách na webových stránkách OFS Trutnov www.ofstrutnov.com    
Rozhodnutí DCK a STK budou zve řejněna vždy nejdéle v pátek na webových stránkách 
www.ofstrutnov.com  . V případě nesrovnalosti je povinnost nahlásit toto na OFS. V ždy 
platí poslední zm ěna. Oddíly budou dostávat veškeré zprávy elektronic kou poštou na 
nahlášené e-mailové adresy. Veškeré ú řední zprávy a delegace rozhod čích zve řejněné na 
internetových stránkách OFS Trutnov jsou závazné pr o všechny oddíly, rozhod čí, DS i 
funkcioná ře.  

 
 
Povinností klub ů, rozhod čích a delegát ů je sledovat ú řední zprávy na www.ofstrutnov.com  . 
 
 
 
Článek 18 - Rozhod čí 
1.  Rozhodčí deleguje k utkání Komise rozhodčích OFS prostřednictvím obsazenení rozhod čích na 
www.ofstrutnov.com  , popřípadě písemně delegačním lístkem nebo telefonicky Vždy platí poslední 
delegace. Asistenty rozhodčích deleguje stejným způsobem rovněž Komise rozhodčích OFS.  
Rozhodčí deleguje k utkání obsazovací úsek komise rozhodčích OFS  na webových stránkách 
www.ofstrutnov.com zpravidla 9 dní před víkendovým kolem (a dále ve změnách obsazení na 
příslušné kolo),  popřípadě pomocí SMS nebo telefonicky. Vždy platí poslední delegace. Všichni 
rozhod čí a DS jsou povinni sledovat ú řední zprávy (KR, DCK, STK, OFS) a obsazení rozhod čích 
na internetových stránkách OFS a řídit se informacemi v nich obsaženými.   
 
2.V zájmu regulérnosti soutěží může KR v souladu s rozhodnutím VV OFS delegovat  rozhodčí 
neveřejně.  
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3.  Omluvy z delegací přijímá KR výhradně písemně. 
 
4. Na utkání všech soutěží se rozhodčí i jeho asistenti dostaví 45 minut  před úředním začátkem. 
 
5. Rozhodčí a jejich asistenti jsou povinni na požádání prokázat svoji totožnost Průkazem rozhodčího 
fotbalu /licence kategorie A, B, C, D a M/. Rozhodčí jsou povinni při utkání mít na dresu odznak 
rozhodčího schválený VV FAČR. 
 
6. Oddíly – kluby mohou pro každou část soutěžního ročníku odmítnout (vetovat) nejvýše tři rozhodčí 
z nominační listiny rozhodčích na soutěžní ročník. Pro podzimní část soutěží je třeba vetaci předložit 
nejpozději do 3. 8. 2012, pro jarní část pak nejpozději do 20.3. 2013. Na vetace zaslané později 
nemusí být  brán zřetel. 
 
7.  
a) Rozhodčí jsou povinni zaznamenat do zápisu o utkání všechny předepsané náležitosti čitelně a do 
správných rubrik. Rozhodčí je dále (společně s vedoucími družstev) odpovědný za úplné vyplnění 
zápisu o utkání, tzn. že v zápise nesmí chyb ět vyplněny ty kolonky, které je vedoucí družstva 
povinnen vyplnit – oddílový pomezní rozhod čí (laik) i s rodným číslem, sestavy s rodnými čísly, 
označení kapitána, vypln ění kolonek "funkcioná ři družstev" (min.vedoucí družstva),hlavní 
pořadatel s rodným číslem, po čet po řadatelů, podpis pokladníka  atd. Bude-li něco z výše 
uvedených bodů v zápise chybět, musí rozhodčí v zápise podat vysvětlení proč údaj nebyl vyplněn (s 
vyjímkou neuvedení rodného čísla - v tomto případě rozhodčí nedovolí takovouto osobu do zápisu 
nechat zapsat !!!). 
 
b) v případě ošet řování hrá če na hrací ploše – hrá č musí opustit hrací plochu (jako doposud), 
ale vrátit se smí nejd říve po uplynutí 3 minut (neplatí pro branká ře)!!! Ustanovení platí pro 
utkání dosp ělých. 
 
8. Řádně vyplněný zápis o utkání z „víkendu“ je rozhodčí povinen zaslat nejpozd ěji první pracovní 
den po utkání (nej častěji pond ělí) poštou na adresu sekretariátu OFS. Zápis o utkání lze doručit i 
osobně na sekretariát  OFS.  
Rozhodčí také ihned zasílá výsledkový formulář a soupisky z turnajů přípravek (prázdné tiskopisy musí 
mít k dispozici pořádající oddíly). 
V případě utkání hraných v Po – St,  musí být zápis dodán na  svaz nejpozd ěji do čtvrtka do 
15.00hod. bu ď osobn ě nebo mailem na dck@ofstrutnov.com   , predsedaofs@ofstrutnov.com  
nebo marek.pilny@centrum.cz   
Při porušení tohoto ustanovení (tzn. bude-li na nejbližším jednání STK a DCK zápis chyb ět) BUDE 
rozhodčí potrestán pořádkovou pokutou ve výši odměny za řízení příslušného utkání a zastavením 
činnosti . Platí i pro všechny zápisy, tedy i ty v nichž není vyloučení!!! 
 
9. Povinnost rozhodčích OFS: 
  
Rozhodčí, kteří řídí utkání v rámci soutěží KFS mají povinnost: 
  
a)  zasílat výsledky zápasů na tel. záznamník č. 731 01 02 30 (pozor, na toto číslo nelze posílat SMS, 
pouze hlasový záznam)  do 30 minut po skončení utkání ve tvaru Soutěž, kolo (nebo aspo ň 
kategorie), domácí, hosté, výsledek, jméno rozhod čího.  
  
b) zasílat zápisy o utkání doporučenou poštou ihned následující pracovní den na adresu: FAČR 
Královehradecké oblasti, Habrmanova 192/2, 501 01 H radec Králové  
  
Rozhodčí, kteří řídí utkání III.ligy žen  mají povinnost ( pokud tak neučiní domácí oddíl ) zasílat zápisy 
o utkání doporučenou poštou ihned následující pracovní den na adresu: FAČR - fotbal žen, Diskařská 
100, P.O.Box 11, 160 17 Praha 6 
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Článek 19 – Podpis zápisu o utkání 
V utkání mládeže se spolu s kapitánem podepisuje vždy i vedoucí družstva, čímž stvrzuje správnost 
zápisu vzhledem k neplnoletosti kapitána. Potvrzují dále v zápise totožnost vyloučených hráčů, podání 
námitky a převzetí průkazek.  
V utkáních dorostu toto musí vedoucí družstva splnit, i kdyby byl kapitán starší 18-ti let. U přípravek je 
povinností vedoucího družstva na soupisku a protokol o turnaji uvést jméno a podpis. Za tento bod 
zodpovídá vedoucí družstva a rozhodčí turnaje (popřípadě pořádající oddíl). 
 
 
 
 
 
 
Článek 20 – Odm ěny rozhod čích a delegát ů svazu pro mistrovská utkání 
1) odm ěny za utkání 
Druh sout ěže Rozhod čí AR Delegát 
Okresní přebor mužů 300 200 200 
III. a IV. třída 250 150 200 
OP st. žáků 130 70 --- 
OS ml.žáků 7+1 100 --- --- 
Okr.přebor přípravek 7+1  80 --- --- 
Okr.soutěž přípravek 4+1 80 --- --- 
Okr.pohár dospělých 250 150 200 
 
2) stravné (doba od odjezdu z bydliště do příjezdu do bydliště): 
0 – 5 hodin  0,-Kč 
5 – 12 hodin  70,-Kč 
nad 12 hodin  98,-Kč 
Nárok na stravné vzniká rozhodčímu v tom případě, že nejkratší  cesta z domova na utkání a zpět 
překročí dobu 5 hodin.  
Rozhodčí nemá nárok uplatňovat stravné jestliže se utkání hraje v místě bydliště.  
Pořádající oddíl je povinen poskytnout rozhodčímu přiměřené občerstvení (pitný režim), zpravidla o 
poločase. 
Neoprávněné nárokování stravného bude trestáno pozastavením delegací a vrácením částky klubu. 
 
c) cestovné: 
Při použití vlastního motorového vozidla se proplácí rozhodčím a delegátům svazu svazu jízdné ve 
výši  5,- Kč/km .  
Použije-li rozhodčí k dopravě 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 rozhod čí po dobu konání utkání své vozidlo v areálu stadio nu pod dohledem 
pořadatele (nap ř. rozhod čího p řiveze jiná osoba, odjede a po utkání op ět pro rozhod čího 
přijede), je povinností rozhod čího po svém p říjezdu do areálu doložit svou dopravu ukázáním 
dopravního prost ředku – automobilu. Jinak se rozhod čí vystavuje nebezpe čí, že mu oddíl 
odmítne 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 a polovinu případného stravného. 
 
Článek 21 – Námitky a odvolání 
Podávají se podle SŘ čl. 74 – 78. 
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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 podle SŘ čl. 36 – 38, 58 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 – Reprezenta ční výb ěry 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 500,-Kč. 
 
Článek 24 – Postupy a sestupy 
Postupy a sestupy z jednotlivých soutěží se řídí podle ustanovení SŘ čl. 7 – 10 a počty postupujících a 
sestupujících družstev vycházejí z následujícího klíče. 
 
 
 

A. SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH 
 

a) budou-li z 1.B třídy sestupovat 4 družstva  z OFS Trutnov, bude postup následující: 
    1. z OP postupuje do 1.B tř., 11., 12., 13. a 14. z OP sestupují do 3.třídy a 10. z OP     
    sehraje baráž s 2. z 3.třídy - zároveň přímo do OP postupuje 1. ze 3.třídy. 
 
b) budou-li z 1.B třídy sestupovat 3 družstva  z OFS Trutnov, bude postup následující: 

1. z OP postupuje do 1.B tř., 12., 13. a 14.  z OP sestupují do 3.třídy a 11. z OP                 
sehraje baráž s 2. z 3.třídy - zároveň přímo do OP postupuje 1. ze 3.třídy. 
 

c) budou-li z 1.B třídy sestupovat 2 družstva  z OFS Trutnov, bude postup následující: 
1. z OP postupuje do 1.B tř.,13. a 14. z OP sestupují do 3.třídy a 12. z OP  sehraje       
baráž s 2. z 3.třídy - zároveň přímo do OP postupuje 1. ze 3.třídy. 
 

d) bude-li z 1.B třídy sestupovat 1 družstvo  z OFS Trutnov, bude postup následující: 
    1. z OP postupuje do 1.B tř., 14.  z OP sestupuje do 3.třídy a 13. z OP  sehraje baráž s  
     2.z 3.třídy - zároveň přímo do OP postupuje 1. ze 3.třídy.  
 
e) nebude-li z 1.B třídy sestupovat žádné družstvo  z OFS Trutnov, bude postup následující: 
    1. z OP postupuje do 1.B tř., 14. z OP sestupuje do 3.třídy a 13. z OP  sehraje baráž s  
    3. z 3.třídy - zároveň přímo do OP postupuje 1. a 2. z 3.třídy.  
 
f) baráž mezi 3.třídou a 4.třídou se zúčastní první nesestupující družstvo 3.třídy s  
    prvním nepostupujícím ze 4.třídy dle tabulky postupů a sestupů (viz. níže). 
     
g) baráže se hrají na neutrálním hřišti, které určí STK. Skončí-li utkání nerozhodně,  
    neprodlužuje se a ihned se rozhoduje kopy ze značky pokutového kopu. 
 
h) STK OFS a VV OFS si vyhrazují právo ješt ě před losovacím aktivem pro ro čník   
    2013/2014 upravit po čty družstev v sout ěžích (tedy upravit postupy a sestupy) podle   
    počtů přihlášených družstev tak, aby nebylo v jednotlivých sout ěžích nedocházelo ke       
    zbyte čným disproporcím. 
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Okresní p řebor (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 1 1 1 1 
Sestup do III. tř. -1 -1 -2 -3 -4 
Baráž o udržení  13. 13. 12. 11. 10. 
Počet družstev 14 14 14 14 14 
 
 
III. třída (1 skupina o 14-ti účastnících) 
Počet družstev 14 14 14 14 14 
Postup do OP -2 -1 -1 -1 -1 
Sestup z  OP 1 1 2 3 4 
Postup ze IV. tř. 1 1 1 1 1 
Sestup do IV. tř. -1 -1 -2 -3 -4 
Baráž o postup 3. 2. 2. 2. 2. 
Baráž o udržení 13. 13. 12. 11. 10. 
Počet družstev 13 14 14 14 14 
 
IV. třída (1 skupina o 12-ti účastnících) 
Počet družstev 12 12 12 12 12 
Postup do III.tř. -1 -1 -1 -1 -1 
Sestup z III.tř. 1 1 2 3 4 
Baráž o postup 2. 2. 2. 2. 2. 
Počet družstev 12 12 13 14 15 
 

B. SOUTĚŽE MLÁDEŽE 
 

V OP dorostu a OP žáků postupují do 1. krajské třídy vždy po jednom nejlépe umístěném  
   družstvu (u žáků povinnost přihlásit mladší a starší). Zároveň si STK a VV OFS vyhrazuje    
   právo upravit počet družstev v OP žáků a OS žáků dle počtu přihlášených družstev v novém  
   ročníku 2013/2014. 
 
Článek 25 – Napomínání hrá čů ŽK 
1. Napomínání hrá čů ŽK se eviduje a trestá finan ční sankcí 50,-K č za každou ŽK, tzn. že se 
hráči NEZASTAVUJE činnost za ur čitý po čet nasbíraných ŽK. Kluby jsou povinny vést vlastní 
evidenci podle zápisu o utkání potvrzeném kapitánem  družstva. Klub ům budou pokuty za ŽK 
vyúčtovány vždy po každé polovin ě sout ěže. Tento článek platí pro OP muž ů, 3.tř.mužů a 
4.tř.mužů. 

II. JINÁ OPATŘENÍ K ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ 
 
Článek 26 – Jiné povinnosti oddíl ů - klub ů 
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. sout ěže mládeže „7+1“ a „4+1“ 
 
Článek 27 – Řízení sout ěže 
 
a) mladší žáci po 1.1.2000 (dívky po 1.1.1999)  „7+ 1“ 
 
Branky: 2 x 5 metrů, musí být pevně ukotveny !!! 
 
Míč:velikost č. 4 nebo 5 
 
Hrací doba:   2 x 25 minut 
 
Hřiště: 
Hraje se na šířku hrací plochy.  
Rohový kop se zahrává ze vzdálenosti 16,5 metrů, od každé tyče branky, je vyznačen kloboučkem. 
Pomyslná středová čára je vyznačena z obou stran kloboučkem 
Pásmo ofsajdu (platí pouze pro kategorii MŽ a pouze  tam platí pravidlo o ofsajdu!!!)  začíná ve 
vzdálenosti 13ti metrů od brankové čáry do hloubky pole. Čára ofsajdového pásma je vyznačena 
kloboučkem.  
Šířka pokutového území, kde smí brankař hrát rukama, je 16,5 metrů od každé tyče branky.   
Vyznačení čarami pokutového území je prozatím doporučeno,závazné je vyznačení kloboučky. 
Hloubka pokutového území je 13 metrů /totožná s pásmem ofsajdu/. 
Pokutový kop se zahrává ze vzdálenosti 8 metrů od brankové čáry. 
 
Hra branka ře: 
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.  
Výhoz mí če z ruky nesmí p řeletět vzduchem p řes 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 6-ti vteřin. 
Všechny kopy jsou přímé !!! 
 
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. 
 
 
b) starší p řípravka po 1.1.2002 (dívky po 1.1.2001) „7+1“ 

 
Branky: 2 x 5 metrů, musí být pevně ukotveny !!! 
 
Míč: velikost č. 3 nebo 4 
 
Hrací doba:   2 x 20 minut 
 
Hřiště: 
Hraje se na šířku hrací plochy.  
Rohový kop se zahrává ze vzdálenosti 16,5 metrů, od každé tyče branky, je vyznačen kloboučkem. 
Pomyslná středová čára je vyznačena z obou stran kloboučkem 
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U přípravek neplatí pravidlo o ofsajdu!!! 
Šířka pokutového území, kde smí brankař hrát rukama, je 16,5 metrů od každé tyče branky.   
Vyznačení čarami pokutového území je prozatím doporučeno,závazné je vyznačení kloboučky. 
Hloubka pokutového území je 13 metrů /totožná s pásmem ofsajdu/. 
Pokutový kop se zahrává ze vzdálenosti 8 metrů od brankové čáry. 
 
Hra branka ře: 
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.  
Výhoz mí če z ruky nesmí p řeletět vzduchem p řes 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… 
Všechny kopy jsou přímé !!! 
 
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 p řípravka po 1.1.2003 (dívky po 1.1.2002) „4+1“ 
 
Branky: 2 x 5 metrů, musí být pevně ukotveny !!! 
 
Míč:Velikost č. 3 nebo 4 
 
Hrací doba:  2 x 20 minut  
 
Hřiště:  
 
Velikost: 45 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 = 7 metrů od brankové čáry do hloubky hrací plochy – dát z každé strany klobouček 
 
Pokutový kop:   
7 metrů od brankové čáry do hloubky hrací plochy – dát z každé strany klobouček  
 
Rohový kop:   
10 metrů od každé tyče – kopíruje průsečík brankové a postranní čáry. Vyznačit kloboučkem. 
 
Ofsajd neplatí. 
 
Hra branka ře: 
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, 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. 
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Výhoz mí če z ruky nesmí p řeletět vzduchem p řes 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. 
 
Střídání: 
Opakované, v přerušené i nepřerušené hře pouze v prostoru střídaček. Střídaný hráč musí nejprve 
opustit hrací plochu, teprve poté může nastoupit střídající hráč 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V případě změn platí zpráva v Krkonošském deníku. 
Výsledky nahlásí po řádající oddíl nejpozd ěji v den utkání do 21.00hod.!!! 
Delegovaný rozhodčí zajistí řádné vyplnění soupisek družstev na pořádaný turnaj a výsledkových 
protokolů jednotlivých utkání – jejich doručení první pracovní den po skončení turnaje na sekretariát 
zajistí také rozhodčí turnaje (vždy ten, který je v obsazení uveden na prvním místě). Poskytnutí 
formulá řů na soupisky a výsledky  zajistí na turnaj vždy po řádající oddíl.  
Je dovoleno používat pouze zápisy o utkání a formuláře pro soupisky vydané STK OFS Trutnov. 
Neplnění bude postihováno pořádkovou pokutou. 
 

IV. ČESKÝ POHÁR DOSPĚLÝCH   
 
Článek 28 – Řízení sout ěže 
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 sout ěže 
1. Hraje se jednokolově, vyřazovacím systémem, vždy na hřišti družstva hrajícího nižší soutěž 
v ročníku 2012/13. Hrají-li stejnou soutěž, domácí prostředí využije družstvo výše na pavouku 
nasazení. Finále se hraje jednokolově – budou-li ve finále účastníci stejné soutěže, výhoda domácího 
prostředí připadne týmu, který je bezprostředně před semifinále hůře umístěný v tabulce. 
 
2. Po ukončení utkání musí být znám vítěz a postupující do dalšího kola (kromě finálových utkání). 
V případě, že utkání skončí nerozhodně, neprodlužuje se, ale o vítězi a postupujícím do dalšího kola 
rozhodne střelba na branku ze značky pokutového kopu, která se provádí dle Pravidel fotbalu, příloha 
A. 
 
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 8.000,-Kč): 

Poražený v semifinále – 1500,-Kč 
Poražený ve finále – 2000,-Kč 
Vítěz – 3000,-Kč 

 
Článek 30 – Účast v sout ěži 
1. Na základě přihlášky. 
 
2. Přihlásit do Poháru FAČR OFS Trutnov se mohou pouze družstva hrající v ročníku 2012/2013 
Okresní přebor, 3.třídu a 4.třídu dospělých (v případě přihlášení  „B“ týmu nesmí v pohárovém utkání 
nastoupit nikdo ze soupisky „A“ týmu). 
 
Článek 31 – Za řazování ú častník ů do sout ěže 
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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 2012.  
 
Článek 33 – Po řadatel a místo utkání 
1. Pořadatelem pohárového utkání je vždy účastník nižší soutěže (pro určení úrovně soutěže je 
rozhodující probíhající soutěžní ročník 2012/13). 
 
2. V případě shody úrovně soutěže obou družstev je pořadatelem utkání výše nasazené v pavouku 
rozlosování (neurčí-li STK jinak). 
 
Článek 34 – Hlášení výsledk ů utkání 
1. Rozhodčí utkání odešle poštou řádně vyplněný zápis nejpozději následující pracovní den 
sekretariátu OFS – viz.čl.18 /8 tohoto RS. Při vyloučení je povinností zápis doručit buď osobně či 
odfaxovat kopii!!! 
 
2. Pořadatel utkání je povinen oznámit výsledek ihned po jeho skončení telefonicky sekretáři 
p.Brejchovi – viz.čl. 16. Při nesplnění této povinnosti bude oddíl trestán pořádkovou pokutou. 
 
Článek 35 – Hospodá řské náležitosti poháru 
1. Na vstupenky se vztahují směrnice platné pro mistrovská utkání. 
 
2. Náhrady rozhodčím – hl. 250,-Kč, as. 150,-Kč. 
 
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 3.000,-, finalista 2.000,-, semifinalista 1.500,-. 
 
2. Všechny řádně přihlášené a zúčastněné oddíly obdrží odměnu závislou na výsledku jejich družstva 
v Poháru – viz čl.36/1d). 

 
 

V. HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI 
 
Článek 37 – Mistrovské sout ěže 
1. Mistrovská utkání hrají družstva na své vlastní náklady. Nezbytné sportovně technické výdaje 
(zejména rozhodčí, delegáty svazu apod.) hradí pořádající oddíl – klub. 
 
2. Startovné a soutěžní záloha: 
a)startovné  
OP muži   1.500,-Kč 
3.tř.muži   1.300,-Kč 
4.tř.muži   1.100,-Kč 
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Mládež   0,-Kč 
 
b) soutěžní záloha 
družstvo dospělých   1.000,- Kč 
družstvo OP    0,- Kč 
družstvo OS ml.žáků  0,- Kč 
družstvo přípravky   0,- kč 
Ze soutěžní zálohy budou odečítány veškeré poplatky, pokuty a jiná peněžní plnění v částce do 1000,-
Kč (na částky převyšující budou vystavovány faktury) s vyjímkou odvolacího poplatku. Tato záloha 
bude zúčtována k 31. 12. 2012 a k 30. 6. 2013. 
 
3. Vystoupí-li družstvo z rozehrané soutěže nebo bude ze soutěže vyloučeno, bude potrestáno 
pořádkovou pokutou ve výši: 
OP dospělých  15.000,- Kč 
OS dospělých 3.třídy 12.500,- Kč 
OS dospělých 4.třídy     10.000,- Kč 
OP žáků                       5.000,- Kč  
OS ml.žáků     3.000,- Kč 
OP, OS přípravek    2.000,- Kč 
 
4. Nenastoupí-li nebo nedostaví-li se hostující družstvo či nenastoupí-li domácí družstvo, bude 
potrestáno pořádkovou pokutou ve výši:                                          
OP dospělých  5.000,- Kč 
OS dospělých 3.třídy         4.500,- Kč 
OS dospělých 4.třídy         4.000,- Kč 
OP žáků                     2.000,- Kč  
OS ml.žáků   1.500,- Kč 
OP, OS přípravek            1.000,- Kč 
 
V případě nedostavení se v posledních šesti kolech může být pokuta navýšena až o 100%. 
 
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%. 
 
 
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 
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 20,-/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 sout ěže 
1. Nemistrovskými soutěžemi se rozumí utkání přípravná, mezinárodní a turnaje. 
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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 ú čast oddíl ů sdružených mimo ČSTV 
Poplatek se týká oddílů – klubů, jenž jsou členy České obce sokolské (ČOS) a jsou jí dotovány. Tyto 
oddíly – kluby jsou povinny uhradit OFS: 
a) za kategorii dospělých  15.000,-Kč 
b) za kategorii mládeže            0,-Kč 

 
VI. DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ 

 
Článek 42 - Působnost disciplinární komise 
1. Věcná a místní působnost DK OFS je uvedena v Disciplinárním řádu (DŘ) čl. 13. 
 
2. Pro posouzení pravomoci jednotlivých DK je rozhodujícím datem 1. červenec každého roku. 
 
Článek 43 – Základní povinnosti provinilce v discipl inárním řízení 
1. Při vyloučení hráče – provinilec je povinen se disciplinárního řízení zúčastnit. Může své vyjád ření 
učinit i písemn ě nebo jej m ůže zastupovat plnoletý zástupce oddílu.  Bez účasti proviněného 
hráče či bez písemného vyjádření nebude přestupek projednán a převeden na další jednání DCK. Byl-
li hráč vyloučen nebo člen 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 snakce 
50,-Kč. 
 
2. Sazby disciplinárních poplatků: 
    a) OP a OS mužů – Kč 100,-  
    b) soutěže mládeže – Kč 50,- 
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    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 postih ů Sportovn ě-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 57a, - Změny a dodatky….) 
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 
   - neoprávněný start hráče 
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 či nečitelně vyplnění zápis 
   - nepředložení soupisky při utkání na vyžádání 
g) do 200,-Kč - nehlášení výsledku utkání nebo špatné nahlášení výsledků 

  
Článek 45 – Zve řejňování rozhodnutí 
Rozhodnutí DK se zveřejňují v Krkonošském deníku vždy v sobotním vydání. Dále si oddíl – klub 
může zjistit rozhodnutí DK na webových stránkách OFS Trutnov  www.ofstrutnov.com    
nebo„www.fotbal.cz/c/KaO/Kralovehradecky/Trutnov/index.a sp“ nebo „ofstrutnov.fotbal.cz“    
 
Článek 46 – Zasedání DCK 
DCK zasedá pravidelně ve čtvrtek od 15.00 hodin na sekretariátu OFS a TSUT Na Nivách 568. 
 
Článek 47 – Úhrada poplatku p ři 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 - Povinnosti kapitána družstva 
1.Kapitán družstva nebo jeho zástupce jsou povinni ihned po skončení utkání odejít s rozhodčím do 
jejich kabiny a podepsat v zápise o utkání převzetí registračních průkazů a totožnost napomínaných a 
vyloučených hráčů. U mládežnických utkání je společně s kapitánem družstva vždy přítomen vedoucí 
mládežnického družstva, který rovněž podepíše zápis o utkání ve všech kolonkách jako kapitán 
mužstva. 
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2. Nesouhlasí-li kapitán nebo jeho zástupce s popisem přestupku vyloučeného hráče, mohou u 
rozhodčího uplatnit své námitky, které je rozhodčí povinen uvést do zápisu o utkání a kapitán nebo 
jeho zástupce (u soutěží mládeže i vedoucí družstva) je podepíší.  
 
 
3.Do zápisu o utkání lze uvést pouze námitky, které jsou v souladu s Pravidly fotbalu – pravidlo V, bod 
28. Jiné připomínky může oddíl – klub uplatnit písemně u řídícího orgánu. 

 
VIII. SMĚRNICE O STŘÍDAVÉM STARTU MLÁDEŽE OFS Trutnov 

 
Článek 49 -  STŘÍDAVÝ START 
 
1.Střídavým startem je možnost startu hráče v kategoriích mládeže za klub startující ve vyšší soutěži, 
která je organizována a řízena Královéhradeckým Krajským fotbalovým svazem nebo Okresním 
fotbalovým svatem Trutnov (dále jen KKFS a OFS). Hráč v případě povolení střídavého startu může 
startovat za svůj mateřský klub a dále je oprávněn startovat za jeden další klub (dále jen nový klub) ve 
vyšší soutěži, která je organizována a řízena KKFS nebo OFS. Za start ve vyšší soutěži se rovněž 
považuje stav, kdy hráč ve svém mateřském klubu nemá ve své věkové kategorii přihlášen tým do 
soutěží. 
2.Střídavým startem je rovn ěž možnost startu hrá če, který v daném sout ěžním ro čníku startuje 
v kategorii dorostu, za tým dosp ělých jiného klubu startující v sout ěži mužů, která je organizována a 
řízena Okresním fotbalovým svazem Trutnov.  Hráč v případě povolení střídavého startu může startovat za 
svůj mateřský klub v kategorii dorostu a dále je oprávněn startovat za jeden další klub (dále jen nový klub) 
v soutěži mužů, která je organizována a řízena OFS TU. 
 
3.Střídavý start není povolen hráči v případě, že o něho žádá do nového klubu startujícího ve stejné 
soutěži jako jeho mateřský klub. 
 
4.Střídavý start není povolen hráči, který je v době žádosti o střídavý start na hostování v jiném klubu  
Včetně technického hostování. 
 
5.Střídavý start je povolován hráči mládežnických kategorií v období vždy od 1.7. do 6.10.  příslušného 
kalendářního roku a od 1.1. do 6.4.  příslušného roku. 
 
6.Střídavý start je povolen nejméně do 31.12. příslušného roku v případě, že je žádost podána 
v období od 1.7. do 6.10. příslušného roku, a nejméně do 30.6. příslušného roku v případě, že je 
žádost podána v období od 1.1. do 6.4. příslušného roku. 
 
7.Střídavý start je povolen vždy nejdéle do termínu, ve kterém hráč ukončí možnost startovat 
v příslušné věkové kategorii mládeže. 
 
8.V případě startu B nebo C družstva nového klubu v soutěžích, ve kterých startuje družstvo 
mateřského klubu hráče s povolením střídavého startu, není hráč za toto B nebo C družstvo oprávněn 
startovat. Tento start je považován za neoprávněný start hráče.  
 
Článek 50.  ŽÁDOST O ST ŘÍDAVÝ START  
 
1.Žádost o střídavý start podává hráč a nový klub na předepsaném formuláři na sekretariát 
Královéhradeckého KFS vždy v jednom originálním výtisku včetně příslušných podpisů a razítek klubů 
a potvrzené lékařské prohlídky osobně nebo poštou. Všechny příslušné kolonky budou řádně 
vyplněny. Nedostatečně vyplněná žádost nebude projednávána. 
 
2.Rozhodnutí o povolení střídavého startu vydá Sportovně-technická komise OFS TU (dále jen STK). 
V případě schválení bude hráči vystaven průkaz pro střídavý start. Tento průkaz bude opravňovat 
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hráče k nastoupení za nový klub, který bude na tomto průkaze uveden. Tento průkaz neopravňuje 
hráče ke startu za svůj mateřský klub. 
 
3.Průkaz pro střídavý start je majetkem OFS, který je oprávněn s ním nakládat ve smyslu ustanovení 
této směrnice. 
 
4.Registrační poplatek za vystavení  průkazu pro střídavý start je stanoven ve výši 100,- Kč a hradí se 
v hotovosti ihned po vydání průkazu pro střídavý start. 
 
5.Pro výdej průkazu pro střídavý start jsou stanoveny úřední hodiny registračního místa KKFS. 
 
Článek 51.  SPORTOVNĚ TECHNICKÁ OPATŘENÍ  
 
1.Hráč, kterému je povolen střídavý start v novém klubu, je oprávněn startovat v daném soutěžním 
kole za družstvo svého mateřského klubu i za družstvo nového klubu v rámci příslušných kategorií ve 
smyslu Soutěžního řádu FAČR, tyto starty nejsou omezeny a jejich realizace je vždy rozhodnutím 
hráče a jeho zákonných zástupců. 
 
2.Hráč v případě povolení střídavého startu musí mít platnou lékařskou prohlídku, která dokumentuje 
jeho odpovídající zdravotní stav. Tuto lékařskou prohlídku je povinen, případně jeho zákonní zástupci, 
předložit na požádání řídícímu orgánu soutěže, ve které startuje jeho mateřský i nový klub. 
 
3.V jednom soutěžním utkání mohou za klub nastoupit maximálně 4 hráči, kterým je povolen střídavý 
start v tomto klubu. Hráč, který má povolen střídavý start, musí být v zápise o utkání čitelně označen 
písmenem „S“. 
 
4.Hráč s povolením střídavého startu nesmí být uveden na soupisce družstva nového klubu, ve kterém 
má povolen střídavý start.  
 
Článek 52.  DISCIPLINÁRNÍ OPAT ŘENÍ 
 
1.Hráč s povolením střídavého startu je disciplinárně trestán vždy v rámci disciplinární komise řídícího 
orgánu soutěží, ve kterých startuje na základě povolení střídavého startu nebo ve kterých startuje 
v rámci svého mateřského klubu. 
2.Disciplinární opatření hráči v případě udělení červení karty se vztahuje na všechny soutěže, ve 
kterých hráč startuje v rámci povolení střídavého startu nebo ve kterých startuje v rámci svého 
mateřského klubu. Hráčská činnost je hráči uvolněna tehdy, pokud je naplněn disciplinární trest 
udělený disciplinární komisí příslušného řídícího orgánu soutěží, ve kterých byl hráč vyloučen za 
základě přímého udělení červené karty. 
3.Ustanovení článku 52, odstavec 2, neplatí pro hráče, která byl vyloučen po udělení druhé žluté karty, 
v tomto případě může hráč bez omezení startovat v soutěži, ve které nebyl vyloučen, disciplinární trest 
je v tomto případě aplikován pouze pro soutěž, ve které došlo k vyloučení hráče po dvou žlutých 
kartách.  
Článek 53.  OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ ST ŘÍDAVÉHO STARTU 
1.Hráči s povolením střídavého startu může být střídavý start okamžitě zrušen  
a) v případě ustanovení Registračního nebo Přestupního řádu FAČR zakazujícího střídavý start 
b) změny ustanovení Registračního nebo Přestupního řádu FAČR upravujícího  střídavý start jiným 
způsobem 
c) v případě povolení hostování nebo přestupu hráče v jiném klubu ze strany mateřského klubu, 
v tomto případě bude případný střídavý start hráče považován za neoprávněný, v tomto případě je 
povinností hráče a mateřského klubu tuto skutečnost okamžitě oznámit STK OFS a odevzdat průkaz 
pro střídavý start na sekretariát KKFS 
d) v případě rozhodnutí VV OFS o zrušení této směrnice nebo o zrušení její části nebo o omezení 
kategorií soutěží mládeže, pro které je střídavý start povolen 
e)v případě postupu mateřského klubu hráče do stejné soutěže, ve které startuje nový klub, ve kterém 
má hráč povolen střídavý start 
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Okresní fotbalový svaz Trutnov  
                                                                         

ŽÁDOST  O  POVOLENÍ  STŘÍDAVÉHO  STARTU 
 

 

Název 
klubu : 
 

 
 

Číslo  klubu :  

 

Soutěž 
 

 
 

Sout.období :   
 

Žádá tímto o povolení st řídavého startu pro : 
 

 

Jméno a 
příjmení   
: 
 

 

 

Rodné 
číslo            
: 
 

 

 

 

Mateřský 
klub        
: 
 

 Číslo klubu:  

 

Soutěž                   
:  
  

 OFS   :  

 

Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje na této žádosti o povolení střídavého startu a to jméno rodné 
číslo, bydliště, registrace za klub(oddíl) využíval FAČR výhradně pro mé účasti v soutěžích na 
základě zákona č.101/2000 Sb. a č. 133/2000  Sb , Směrnice FAČR o ochraně osobních údajů a podle 
řádů a předpisů FAČR po celou dobu mé registrace v FAČR.  
 

Podpis hrá če – u hráčů do 15 let podpis zákonného zástupce : 
 
 

 

Vyjádření  
mateřského klubu 
: 

   se  st řídavým startem souhlasíme  

Dva podpisy funkcionářů : 
 

 Razítko: 

 
 

Datum : 

 

 
 

Vyjádření  nového 
klubu : 

   se  st řídavým startem souhlasíme  

Dva podpisy funkcionářů : 
 

 Razítko: 

 
 

Datum : 

 

 
Potvrzení  STK OFS Trutnov 

Razítko: 

 
 
 
Datum : 

Jméno a podpis : 
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VIII. 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 
2012. 
 
 
Marek P i l n ý,  v.r.       Petr B r e j c h a, .v.r.   
předseda VV a STK OFS      sekretář OFS 



 27 

ADRESÁŘ 

Sídlo Okresního fotbalového svazu Trutnov 
 
Adresa Okresní fotbalový svaz Trutnov 

541 01 Trutnov, Na Nivách 568 
tel.: 724 012 292 
e-mail: predsedaofs@ofstrutnov.com 

Sekretá ř Brejcha  Petr 
541 01 Trutnov, Chodská 419 
mobil 605 146 247   byt 499 816 465 
e-mail: sekretarofstrutnov@centrum.cz  

  
  
Internetové stránky    -    www.ofstrutnov.com   
    www.fotbal.cz/c/KaO/Kralovehradecky/Trutnov/index.a sp 
    ofstrutnov.fotbal.cz 
 

Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Trutnov  
 
Předseda VV 
Předseda STK 

PILNÝ Marek 
541 02  Trutnov, Za Komínem 492 
mobil 724 012 292   zam.  499 865 406  
e-mail : predsedaofs@ofstrutnov.com  
e-mail : marek.pilny@centrum.cz  

 
1.místop ředseda VV  
 
 
 
 
2.místop ředseda VV  
 

 
HAVLINA Jaroslav 
542 25 Janské Lázně 244 
mobil  603 203 800 
e-mail: J.Havlina@seznam.cz 
 
BRÁDLE Vladislav 
541 01  Trutnov, Kubelíkova 799 
mobil  604 252 528 
e-mail : vaktukanal@volny.cz  

 
Člen VV 
Sekretá ř OFS 

 
BREJCHA  Petr 
541 01 Trutnov, Chodská 419 
mobil 605 146 247   byt 499 816 465 
e-mail: sekretarofstrutnov@centrum.cz  

 
Člen VV 
Předseda  KR 

 
ŠILING Karel    
541 02 Trutnov , Dlouhá 574 
mobil 605 176 200  
e-mail:  siling@zskomtu.cz  
 

Člen VV Mgr. VOSÁHLO Miroslav 
541 01 Trutnov, Bulharská 136 
mobil  602 453 852   
e-mail :  tsut@volny.cz  
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Člen VV KUDRNOVSKÝ Miroslav 
543 71 Hostinné, K.Čapka 359 
mobil 603 528 699   
e-mail : kudrnovsky@trutnov.cz  

 
 
Předsedové komisí :       
Disciplinární : email  dck@ofstrutnov.com   
Jiří Štěpař 
 
Sportovn ě – technická : email  predsedaofs@ofstrutnov.com   
Marek Pilný 
           
Rozhod čích : email KR.OFS.Trutnov@seznam.cz   
Karel Šiling 
                       
Mládeže : email km@ofstrutnov.com   
--- 
 
 

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 
 
Adresa: 160 17 Praha 6 – Strahov, Diskařská 100, P.O. Box 11 
Sekretariát: telefon 233 029 111   fax 233 353 107   e-mail facr@fotbal.cz 
Registrace: telefon 233 029 122, 233 029 221  
 

FAČR – Řídící komise pro Čechy 
 
Adresa: 160 17 Praha 6 – Strahov, Diskařská 100, P.O. Box 11 
Sekretariát: telefon 233 029 142,233 029 135,233 029 138, Fax - 233 029 128 
 

KFS – Krajský fotbalový svaz Královéhradeckého kraj e 
 
Adresa : FAČR Královehradecké oblasti, Habrmanova 192/2, 501 01 Hradec Králové 
Sekretariát: telefon 602 276 501 (sekretář Ladislav Brož) 
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ADRESÁŘ ODDÍLŮ – KLUBŮ OFS TRUTNOV 
510001 Bernartice/Žacléř B*                                          
                       S: Troch Pavel                 
                       č.227             
   542 04 Bernartice u Trutnova   
  Mob: 739 203 019, 606 776 576 
  email: paveltroch@seznam.cz     
_______________________________________________________________________________________  
 
510002 Sokol Bílá Třemešná*                                     
                        S: Záruba Martin                
   Sochorova 1549   
   544 01  Dvůr Králové                      
  Mob: 737 164 889           
  email: zaruba@mudk.cz  
_______________________________________________________________________________________  
 
510003 FC Bohuslavice*                                       
                                S: Bureš Jiří               
   O.Nedbala 674                                 
   541 01 Trutnov  
  Mob: 606 591 663            
  email: bures.jiri@centrum.cz            
_______________________________________________________________________________________  
 
510044 FK Borovnice*                                     
                        S: Poláková Lenka                  
   č.190          
   544 75  Mostek 
  TZ: 499 691 276   
  Mob: 607 741 399            
  email: lenkapolakova@seznam.cz          
_______________________________________________________________________________________  
 
510004 Sokol Černý Důl*                                         
                        S: Půlpán Jiří                    
   Lidická 648  
   543 71 Hostinné                                     
  Mob: 603 889 741      
  email: J.Pulpan@centrum.cz         
_______________________________________________________________________________________  
 
 
510006 FK Dolní Kalná*                                         
www.fkdkalna.blog.cz S: Tauchman Zdeněk                  
   č.5                 
   543 74 D.Kalná               
  Mob: 775 247 048            
  email: tauchmanz@seznam.cz         
_______________________________________________________________________________________  
 
 
510007 TJ Dvůr Králové nad Labem*                               
                                S: Otradovský Tomáš                 
   544 01 Dvůr Králové nad Labem                         
  Mob: 724 717 854            
  email: tomas.otradovsky@denik.cz         
_______________________________________________________________________________________  
 
510043 Spartak Hajnice*                                          
  S: Červený Petr                 
   č.30 
   544 66 Hajnice 
  TB: 499 393 141                                   
  Mob: 608 532 090 
  email: hajnice@centrum.cz                        
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_______________________________________________________________________________________  
 
510008 Jiskra Horní Maršov*                                   
www.jhmf.xf.cz S: Zadina Jaroslav 
   Pod Černým vrchem 225 
   542 26 Horní Maršov               
  Mob: ??? 
  email: zadina.jaroslav@lukas-net.cz          
_______________________________________________________________________________________  
 
510009 Tatran Hostinné*                                       
www.tatranhostinne.obaltisk.cz S: Polomčák Milan               
   Sídliště 738                   
   543 71 Hostinné                       
  Mob: 603 829 773            
  email: milanpolomcak@seznam.cz                
_______________________________________________________________________________________  
 
510010 Sokol Chotěvice                                  
                                S: Vepřeková Jana                   
   Chotěvice 345                
   543 71 Hostinné  
  Mob: 732 406 424            
  email: skchotevice@email.cz                
_______________________________________________________________________________________  
 
510011 FK Chvaleč*                                       
                                S: Mach Petr              
   č.198 
   542 11 Chvaleč                
  Mob: 604 764 750 
  email: petr.mach@te.com ,  Mach.332@seznam.cz  
_______________________________________________________________________________________  
 
510012 SK Janské Lázně*                                         
www.sk.lazenskypohar.cz                               S: Janovec Petr            
   Horní promenáda 101 
   542 25 Janské Lázně                        
  TB: 499 875 147 
  TZ: 499 860 130 
  Mob: 603 789 170           
  email: janovecp@janskelazne.com    
_______________________________________________________________________________________  
 
510013 Jiskra Kocbeře*                                     
www.jiskrakocbere.ic.cz                               S: Štěpař Jiří               
   č.42                                 
   544 64 Kocbeře                    
  Mob: 608 180 793 
  email: fotbal.kocbere@seznam.cz                 
_______________________________________________________________________________________  
 
510014 Jiskra Kuks* 
www.jiskrakuks.webnode.cz                               S: Benček Karel, DiS.                  
   č.56   
   544 43  Kuks 
  TZ: 725 648 023                               
  Mob: 725 290 211 
  email: jiskrakuks@seznam.cz                       
_______________________________________________________________________________________  
 
510015 TJ Sokol Kunčice nad Labem*                                           
www.sokolkuncice.wz.cz                S: Mizera Tomáš                   
   č.39 
   543 61 Kunčice nad Labem                   
  Mob: 777 646 561 
  email: tjkuncice@atlas.cz            
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_______________________________________________________________________________________  
 
510016 Jiskra Lampertice*                                       
                    S: Drábek Jakub                 
   Lampertice 14                       
   541 01 Trutnov               
  Mob: 606 522 837 
  email: drabekkuba@seznam.cz       
_______________________________________________________________________________________  
 
510017 TJ Lánov*                                    
www.tjfclanov.cz                               S: Jindříšek Jaroslav                   
   Pod parkem 387                                 
   543 01 Vrchlabí                  
  Mob: 604 311 552 
  email: jindrisekj@seznam.cz            
_______________________________________________________________________________________  
 
510018 Jiskra Libeč*                                 
                S: Záleský Miloš                 
   č.87                    
   541 01 Libeč                      
  Mob: 725 862 542           
  email: milos.zalesky@centrum.cz , zalesky@signalbau.cz  
_______________________________________________________________________________________  
 
510019 FC Libotov*                                       
www.libotov.webnode.cz                               S: Plšek Jaroslav                    
   Hřibojedy 13           
   544 56 Hřibojedy                        
  Mob: 603 775 792           
  email: yarin@email.cz          
_______________________________________________________________________________________  
 
510020 Sokol Malé Svatoňovice*                              
  S: Jiránek Jan                      
   Nádražní 130                
   542 34 Malé Svatoňovice                     
  Mob: 724 149 612 
  email: hansjiranek@seznam.cz  
_____________________________________________________________________________________________  
 
510021 FC Mladé Buky*                           
  S: Marsch Rudolf                   
   č.137                   
   542 23 Mladé Buky                 
  Mob: 603 572 781            
  email: marsch.rudolf@seznam.cz            
_______________________________________________________________________________________  
 
510022 FK Mostek*                               
www.fkmostek.wz.cz                               S: Bogáň Michal                  
   č.205                  
   544 75 Borovnička 
  TZ: 734 545 423 
  email: michal.bogan@seznam.cz                                        
_______________________________________________________________________________________  
 
510023 Spartak Pilníkov*                                   
                     S: Drahotský Jaroslav                    
   Trutnovská 294 
   542 42 Pilníkov  
  Mob: 737 886 845 
  email: jaroslav.drahotsky@seznam.cz           
  _______________________________________________________________________________________  
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510024 Jiskra Podhůří*                            
www.fc-harta.webnode.cz                               S: Korbelář Milan                  
   K.J.Erbena 244 
   543 03 Vrchlabí  
  Mob: 603 274 744      
  email: milan.korbelar@tiscali.cz            
_______________________________________________________________________________________  
 
510025 FK Poříčí u Trutnova*                                    
                                S: Petr Josef                 
   Krátka 327                                 
   541 03 Trutnov                              
  Mob: 773 238 237 
  email: josefpetrtu@email.cz                      
_______________________________________________________________________________________  
 
510026 Sokol Prosečné*                                     
  S: Jedlička Martin              
   Č.50          
   543 73 Prosečné                 
  Mob: 731 147 429         
  email: sokol-prosecne@seznam.cz  
_______________________________________________________________________________________  
 
510046 FK Baník Radvanice v Čechách* 
www.fkbanikradvanice.cz S: Olah Karel                   
   č.177                 
   542 12 Radvanice   
  Mob: 733 610 420            
  email: sirkarel@seznam.cz  
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
510027 Baník Rtyně v Podkrkonoší*                                          
  S: Petr Jiří                    
   Hornická 597                 
   542 33 Rtyně v Podkrkonoší                        
  Mob: 728 541 351            
  email: jiripetrst@seznam.cz     
_______________________________________________________________________________________  
 
510028 FC TJ AVON Rudník*                                
                                S: Privara Michal             
                  č.434                  
   543 72 Rudník 
  TZ:      775 712 282                     
  Mob: 775 991 011            
  email: michal.pr@seznam.cz             
_______________________________________________________________________________________  
 
510029 Sokol Staré Buky*                                         
www.tjsokolstarebuky.blog.cz S: Korec Pavel ml.                  
   č.124             
   542 43 Staré Buky                   
  Mob.: 734 794 532 
  email: sokol.starebuky@seznam.cz               
_______________________________________________________________________________________  
 
510030 Sokol Starý Rokytník*                                           
www.rokas.webnode.cz                               S: Čimbora Emil             
   St.Rokytník 129                                
   541 01 Trutnov 
  Mob: 776 588 406 
  email: miroslav.kubec@seznam.cz        
_______________________________________________________________________________________  
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510041 FK HAVEX Strážné*                                    
                                S: Pavela Petr                 
   č.202                                 
   543 52 Strážné 
  Mob: 602 823 703  
  email: petrstrazne@seznam.cz            
_______________________________________________________________________________________  
 
510031 SK MFC Svoboda nad Úpou*                              
                                S: Vlček Pavel                   
   Rýchorské sídliště 117                   
   542 24 Svoboda nad Úpou                
  Mob: 604 428 633           
  email: vlcek.pavel@hi-net.cz  
_______________________________________________________________________________________  
 
510032 MFK Trutnov*                                      
www.mfktrutnov.cz  S: Matěna Zdeněk                 
   Pod Svahem 632                
   541 02 Trutnov                     
  Mob: 777 799 666 
  email: MFKTrutnov@centrum.cz            
_______________________________________________________________________________________  
 
510034 SK Sparta Úpice*                                      
www.sparta-upice.cz                    S: Pospíšil Zdeněk                   
   Dr.E.Beneše 240                  
   542 32 Úpice                         
  Mob: 603 714 193  
  email: zdenek.pospa@seznam.cz             
_______________________________________________________________________________________  
 
510035 Sokol Vítězná*                                      
www.sovitezna.estranky.cz                     S: Pohořelá Marta                 
   Vítězná - Huntířov 237                    
   544 01 Dv.Králové                      
   Mob: 602 719 599     
  email: sovitezna@seznam.cz        
_______________________________________________________________________________________  
 
510036 FK Sokol Volanov*                                      
                      S: Turanský Jürgen                    
   Žižkova 455 
   541 01 Trutnov 
  Mob: 603 511 062  
  email: turansky.j@seznam.cz            
_______________________________________________________________________________________  
 
 
510037 FC Vrchlabí*                           
  S: Peška František                 
   Nerudova 941                    
   543 01 Vrchlabí  
  Mob: 732 416 173  
  email: fcvrchlabi@seznam.cz                    
_______________________________________________________________________________________  
 
510038 Baník Žacléř*                                     
http://fotbal.zacler.cz S: Popelka Jiří                  
   K.Čapka 374                 
   542 01 Žacléř                       
  Mob: 736 213 574        
  email: banik.zacler@email.cz            
_______________________________________________________________________________________  
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                   Rozhod čí OFS Trutnov – podzim 2012  
      
1.GAMBRINUS liga a 2.liga   mobil tel. byt tel. práce 
Pilný Marek Trutnov 2402 724 012 292   marek.pilny@centrum.cz 

                       Sout ěže ČMFS 
Praha     mobil tel. byt tel. práce 

Moník Pavel Trutnov 0083 731 462 651    pavelmonik@centrum.cz 
Sout ěže Královéhradeckého KFS       
Andrýs Jan Trutnov 8298 777 971 277   Mundy1994@seznam.cz  
Beránek David Trutnov 6354 608 946 209   DaBeranek@seznam.cz 
Doubic Patrik Trutnov 7555 728 014 572 721 838 125 doubic11@seznam.cz 
Gereg Tomáš M.Svatoňovice 2588 737 046 566 499 886 170 tomas.Gereg@seznam.cz 
Havlík Aleš Trutnov 5451 603 924 901   havlik08@centrum.cz 
Janota Josef Vrchlabí 2591 605 823 439   pepino1980@seznam.cz 
Korec Pavel Staré Buky 2366 604 842 284   pavel.korec@tiscali.cz 
Kubálek Lukáš Trutnov 6862 737 978 048 736 617 789 Kubalek.Lukas@seznam.cz 
Lavrenčíková Jindra Trutnov 7999 773 197 420   Jindralavrencikova@seznam.cz 
Nývlt Roman Trutnov 7561 607 168 631   nyvlt6@seznam.cz 
Říha Jiří Úpice 7562 777 287 100   the73@seznam.cz 
Šiling Karel Trutnov 2421 605 176 200   siling@zskomtu.cz 
Šmída Vladislav Trutnov 2422 737 979 517   lada.smida@oil.cz 
Tobiáš Ondřej Trutnov 7564 731 012 040   Tobi888@seznam.cz 
Trejbal Adam Svoboda 5748 777 105 799 499 871 219 adamtr@centrum.cz 
Trnovský Jakub Trutnov 7975 739 871 063   trnda9@seznam.cz  
Valenta Pavel Trutnov 2606 731 254 467   pavvalenta@seznam.cz 
Žerovnický David Trutnov 2611 737 509 546   david.zerda@seznam.cz 
Sout ěže OFS Trutnov         
Bartoň Patrik Trutnov 5346 775 241 570   PatrikBarton@seznam.cz 
Čapek Jan Trutnov 7968 720 732 741   Johny.capek@seznam.cz  

Dvořák Zdeněk Strážné   602 352 007   zkohat@seznam.cz 
Gernat Ondřej Trutnov 2595 608 426 333 732 613 516 ondrej.gernat@seznam.cz 
Herák Valdemar Trutnov 7556 721 442 013   valdemarherak@seznam.cz 
Hradecký Břetislav Žacléř 7970 721 751 072   HradeckyBretislav@seznam.cz  
Jiráňová Denisa Chvaleč 7971 603 107 088   Deniska002@seznam.cz  
Kalenská Dana Dolní Kalná 7972 604 127 887   kalenska.danka@seznam.cz 
Kurtinec Ivan Mladé Buky 6355 733 417 215   kurtinecivan@seznam.cz  
Lamberský Tomáš Staré Buky 2597 777 846 347   DeadMoucha@seznam.cz 
Langer Jaroslav Trutnov 2598 736 743 280     
Machata Karel Trutnov 6357 606 257 403   karel.machata@email.cz  
Mahrla Günter Trutnov 2600 777 824 599     
Malínský Lukáš Úpice 8608 731 289 823   sergeij@seznam.cz 
Mlynář Michal Malé Svatoň. 5876 732 589 789   miky.mlynar@seznam.cz  
Mrkvička Jaroslav Chotěvice 2601 732 945 580     
Nývlt Lukáš Trutnov 7560 728 268 799   Pikas777@gmail.com  
Pelc Michael Žacléř 7974 737 812 476   pelcak.m@seznam.cz 
Prokop Jan Mladé Buky 2603 731 568 439 734 330 878 f.fosi@seznam.cz 
Prokop Pavel Trutnov 2405 734 240 033   f.pavel.prokop@seznam.cz 
Prokůpek Jan Dvůr Králové 6864 737 885 829   mazal999@seznam.cz  
Říha Michal Trutnov 8300 776 741 170   rihis@seznam.cz  
Říha Lukáš Úpice 8301 774 276 926   luky.riha@seznam.cz  
Seidel Miroslav Trutnov 2414 724 677 716 605 160 050 miraseidel@seznam.cz  
Špička Jan Pilníkov 7563 773 514 577   spicka13@seznam.cz  
Tandler Oto Vrchlabí 8610 721 123 169 605 356 631 ottasekk@seznam.cz 
Teichmann Roman Trutnov 3781 775 707 378   roman.teichmann@seznam.cz 
Trejbal Radek Trutnov 8302 736 675 240   trejbalr@seznam.cz 
Tryzna Aleš Trutnov 7976 731 017 577   aldinho@seznam.cz  
Zajíc Michal Vrchlabí 7565 731 240 063   zajic.michael@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 

DK 
Hvězd

a 

D.Bran
ná 

Hostin
né Horka  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 40 46 34 42 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 35 48 30 39 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 25 14 20 4 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 12 28 19 17 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 25 21 6 16 - 31 32 6 12 37 10 35 24 32 26 30 
C H V A L E Č  15 18 11 19 42 35 40 46 34 41 28 19 37 24 39 21 24 58 24 19 48 31 
Č. D U L 25 23 30 33 31 30 41 14 11 24 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 37 - 14 10 21 55 3 6 26 12 52 30 13 23 45 6 43 
D. K A L N Á 28 30 31 37 20 25 28 9 10 6 14 45 37 1 8 10 42 22 24 24 35 20 39 
D. K R Á L O V É 22 24 25 32 7 - 9 30 20 23 14 30 4 3 23 25 30 18 48 32 21 33 39 
H A J N I C E  12 14 15 24 20 13 22 43 28 36 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 28 14 - 13 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 41 26 24 33 29 34 10 20 27 41 22 35 4 27 25 22 
H. ST. M Ě S T O 5 - 8 18 33 25 31 36 22 32 18 22 22 13 26 28 13 40 10 20 35 12 
J. L Á Z N Ě 15 13 20 27 40 35 40 21 22 31 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 13 29 20 27 22 26 38 17 29 26 13 52 25 16 42 32 
K U K S  24 26 28 34 18 9 11 37 26 31 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 37 3 11 13 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 43 43 36 45 30 27 34 26 40 33 28 53 20 25 44 7 
L Á N O V  30 28 33 41 34 34 43 9 13 19 20 46 31 26 8 53 29 14 18 40 5 35 
L I B E Č  7 9 4 8 35 29 33 39 29 35 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 3 35 26 27 24 41 49 29 31 37 24 55 35 26 45 42 
M O S T E K 25 28 29 35 8 17 18 19 12 11 12 42 41 15 17 47 20 35 27 33 31 42 
M. B U K Y    10 8 14 22 35 29 35 25 17 27 20 26 17 18 22 32 13 35 3 21 25 14 
M. SVATOŇOVICE 18 20 13 23 29 30 35 55 37 45 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 23 26 11 21 6 28 27 - 17 33 6 40 15 28 26 26 
P O D H U Ř Í  35 33 37 46 30 36 44 4 14 17 20 53 35 25 12 58 29 13 25 53 2 41 
P O Ř Í Č Í  6 8 - 10 33 25 31 42 22 32 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 31 12 6 13 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 44 50 39 45 30 12 42 25 42 13 24 - 27 18 47 31 
R T Y N Ě  23 25 19 25 37 30 38 52 41 47 37 6 43 33 47 - 30 65 35 8 56 40 
R U D N Í K 21 19 25 31 27 28 32 16 9 18 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 38 23 19 29 24 30 14 15 24 35 15 32 - 22 23 19 
ST. B U K Y 10 12 13 21 26 18 26 30 15 24 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 26 38 25 33 19 14 29 14 30 17 15 47 15 7 39 22 
T R U T N O V - - - 17 30 25 28 38 22 29 18 19 26 14 29 25 13 45 12 18 36 17 
Ú P I C E  18 20 13 22 26 21 29 45 35 40 32 7 36 28 43 8 24 61 22 - 51 35 
V Í T Ě Z N Á 22 22 24 29 13 6 16 22 14 21 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 29 35 20 26 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 46 6 14 15 26 51  33 26 12 56 32 10 23 51 - 41 
Ž A C L É Ř  17 14 20 9 44 39 42 43 32 41 30 33 30 26 35 40 26 48 19 35 41 - 
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