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Soutěže Okresního fotbalového svazu Hradec Králové 2020/2021: 
 
JAKO okresní přebor mužů
CK VOTROK III. třída mužů
AM GNOL IV. A třída mužů
DAHASL IV. třída B mužů
VOTROK okresní pohár mužů
BOWLING BAR okresní halový přebor mužů
ARROWS  Liga Gentlemanů U-40  

BELSPORT okresní přebor starších žáků 
Pohár starších žáků Jaroslava Míchala (10+1)
Okresní halové přebory starších žáků (4+1)

SPORT FOTBAL okresní přebor mladších žáků (7+1)
Pohár mladších žáků Ladislava Škorpila (7+1)
Okresní halové přebory mladších žáků (4+1)

BELSPORT okresní přebor starších elévů (5+1)
Okresní halové přebory starších elévů (4+1)

BURDYCH okresní přebor mladších elévů (4+1)
okresní halové přebory mladších elévů (4+1)

SPORT FORTE CUP halový turnaj minipřípravek  (4+1)
Jarní turnaje okresní soutěže minipřípravek
Memoriál Josefa Součka minipřípravek

Úřední hodiny sekretariátu OFS Hradec Králové:
PO 8 - 12 a 13 - 17
ÚT  8 - 12 a 13 - 15
PÁ 8 - 12 a 13 - 15
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R O Z P I S
SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH

OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM HRADEC KRÁLOVÉ
PRO SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2020/2021

I.
OKRESNÍ SOUTĚŽE – DOSPĚLÍ, ŽÁCI, ELÉVOVÉ (PŘÍPRAVKY)

Článek 1 – Členství ve Fotbalové asociaci České republiky (FAČR):
Hráči, trenéři, funkcionáři, rozhodčí, jednotlivci vykonávající funkce v soutěžích podle předpisů 
FAČR, členové statutárních orgánů fotbalových klubů, členové orgánů FAČR a agenti hráčů 
musí být členy FAČR a mít zaplacen poplatek na příslušný rok (viz Stanovy FAČR, platné od 
24. 5. 2019).  

Článek 2 – Řízení soutěží:
Soutěže řídí sportovně technická komise OFS Hradec Králové, která si vyhrazuje právo prová-
dět operativní změny v termínové listině.

Článek 3 – Hrací dny a začátky utkání:  
STK OFS vydává termínovou listinu zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jarní část mistrovských 
soutěží. 

• Hrací dny a začátky utkání uvedené v termínové listině jsou závazné pro všechny zúčast-
něné kluby-oddíly.

• Hracími dny pro dospělé i žáky jsou soboty a neděle se stanoveným úředním začát-
kem. Toto neplatí pro oddíly, kterým byla před zahájením mistrovských soutěží udělena 
výjimka trvalého nebo jednorázového rázu.

• Trvalé výjimky z hracích dnů povoluje STK na základě písemné žádosti s odůvodněním.
• Z důvodu přesunu rozhodčích – začátky samostatných utkání mládeže minimálně 2 a půl 

hodiny před úředním začátkem utkání dospělých. Platí pro případ, kdy nenásleduje 
zápas okresních soutěží mužů.

• Kluby mohou uvést souhrn všech utkání (změn) pro každou kategorii zvlášť na domácím 
hřišti v IS.FOTBAL.CZ pomocí funkce „Hlášenka utkání“. Termín pro přijetí hlášenek je           
31. 7. 2020. Pro jarní část bude upřesněno.

• Družstva jsou oprávněna po vzájemné dohodě a souhlasu řídícího orgánu soutěže ode-
hrát svá utkání mimo stanovený termín v termínové listině. Dohoda družstev a souhlas 
řídícího orgánu soutěže dle předchozí věty musí být proveden vždy prostřednictvím elek-
tronického informačního systému nejpozději do 7 dnů před stanoveným termínem utkání 
za poplatek 100 Kč. V případě méně než 7 dnů před stanoveným termínem bude poplatek 
navýšen na 500 Kč. Platí pro  všechny kategorie. Změna úředního začátku soutěží mužů 
na sobotu dopoledne či neděli dopoledne do 7 dnů není zpoplatněna, méně než 7 dnů je 
poplatek 100 Kč. 

• Termínová listina OFS Hradec Králové – podzim 2020 je v příloze. 
• Termíny pro jarní kola budou oznámeny na webu  OFS HK (www.ofshk.cz).

Poznámka:
Přesné hrací dny a hodiny budou postupně zveřejňovány na webu Informačního systému FAČRu 
(IS FAČR) www.is.fotbal.cz a na webu OFS www.ofshk.cz.
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BURDYCH okresní přebory mladších elévů:
Přesné rozlosování a termíny utkání ml. elévů budou stanoveny na aktivu, který bude v pátek 
21. srpna 2020 od 16:30 hodin v Restauraci u Jelena, na základě kterého bude vydána zvláštní 
zpráva OFS.  Závazné jsou hrací dny a začátky utkání uvedené v IS FAČR. 
Oddíly jsou  povinny bez jakéhokoliv předchozího upozornění nastupovat k utkání v termínech 
a začátcích uvedených v IS FAČR případně podle schválených dohod nebo termínů nařízených 
STK. Pokud dojde k nesrovnalostem v IS FAČR nebo v rozhodnutí STK, je povinností obou 
oddílů okamžitě písemně (příp. telefonicky) upozornit STK na vzniklou chybu a ta je povinna 
potvrdit správný termín utkání.

Článek 4 – Místa utkání:
Oddíly oznámí STK místa utkání v přihlášce do soutěže. Oddíl nahlásí i náhradní nebo pronaja-
té hřiště. Každé hřiště musí být vybaveno podle pravidel kopané a schváleno STK – náležitosti 
hřišť – viz čl. 7 tohoto rozpisu.
Doklad o kolaudaci hlavního a náhradního hřiště oddíly archivují. Žádost o případné změny či 
kolaudaci nového hřiště předloží na STK OFS ke schválení. 
Na schváleném náhradním hřišti se mohou hrát mistrovská utkání na podzim pouze po 12. 10. 
2020, pro jarní část soutěžního ročníku pouze prvních 5 kol. Hostující klub musí s touto alterna-
tivou předem počítat. O způsobilosti hrací plochy rozhoduje hlavní rozhodčí utkání, těsně před 
zahájením utkání, dle Pravidel fotbalu. 
Upozornění: Pokud je náhradní hrací plochou hřiště s umělohmotným povrchem je pořádající 
oddíl povinen upozornit na tuto skutečnost soupeře (na umělém povrchu nelze hrát v kopač-
kách s kolíky).  

Článek 5 – Účastníci soutěží: - viz rozlosování soutěží

Článek 6 – Pořadatel utkání:
Pořadatelem utkání je oddíl, uvedený v rozlosování podzimní části soutěže na prvním místě, 
pro jarní část platí obrácené pořadí.
Pořádající oddíl
a) Umožní soupeři přístup do kabin nejpozději 60 minut před úředně stanoveným začátkem 

utkání.
b) Poskytne za účelem vyplnění zápisu o utkání nejpozději 60 minut před plánovaným začát-

kem soutěžního utkání výpočetní techniku s připojením k internetu.
c) Pořadatelská služba: Povinnosti pořadatelské služby – viz § 41 SŘ.
 Pořadatelé musí být zajištěni pořádajícím oddílem nejméně v tomto počtu: 1+5 pořadatelů 

pro utkání dospělých, 1+2 pro utkání mládeže.
Na požádání hlavního rozhodčího je hlavní pořadatel povinen členy pořadatelské služby 
hlavnímu rozhodčímu představit. Hlavní pořadatel je orgánem pořadatelského klubu, který 
spolu s klubem je odpovědný za plnění povinností uvedených v § 46 SŘ. Hlavní pořadatel 
musí být členem FAČR. Hlavní pořadatel nesmí zároveň vykonávat funkci oddílového roz-
hodčího ani asistenta rozhodčího a nesmí být ani příslušníkem družstva (§ 40 SŘ).  Všichni 
pořadatelé musí být viditelně označeni rozlišovacími vestami, což platí i pro utkání mládeže 
vč. elévů. 

d) Technické povinnosti organizátora utkání řízeného STK OFS Hradec Králové:
• připravenou hrací plochu včetně nalajnování 
• funkční výpočetní techniku a internet 
• k dispozici formulář zápisu o utkání, píšťalku, červenou a žlutou kartu, hodinky, minci na 

losování a praporky pro asistenty rozhodčího
• kryté lavičky pro příslušníky družstev mají umožňovat sezení pro 12 osob, musí být od-

děleny od hlediště a musí být zabezpečeny proti vhazování předmětů z hlediště, včetně 
vyznačení technické zóny
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• prostor, kterým rozhodčí a hráči procházejí z kabin na hrací plochu, musí být technicky 
zabezpečen proti vniknutí diváků 

• kolem hrací plochy musí být ohrazení nebo pevné zábradlí pro zajištění bezpečnosti hráčů 
v souladu s pravidly fotbalu

• vybavení kabin – viz § 45 SŘ fotbalu
• zdravotnické zabezpečení pro poskytnutí první pomoci s příslušnými zdravotnickými po-

třebami (nosítka, řádně vybavená zdravotnická brašna atp.)
• pořádající oddíl zajistí pro utkání všech kategorií řádné a bezpečné ukotvení všech pře-

nosných brankových konstrukcí 

Kontrolu budou provádět rozhodčí a delegáti. Při zjištění nesplnění těchto náležitostí budou 
nedostatky popsány v zápise o utkání. Případně utkání nebude zahájeno. Po projednání v STK 
hrozba sankcí – až  uzavření hřiště!

Článek 7 – Zápis o utkání
SŘ – § 9 Zápis o utkání
Platí povinnost používat elektronický informační systém při vyplňování zápisu o utkání. V přípa-
dě výpadku IS FAČR vyplnit Náhradní zápis o utkání. Ten posléze vložit do IS FAČR a doručit 
na sekretariát OFS.  
1. Záznamem o průběhu utkání je zápis o utkání. K vyplnění zápisu o utkání poskytuje organizá-

tor utkání rozhodčímu utkání potřebné vybavení, zejména výpočetní techniku s internetovým 
připojením.

2. Zápis o utkání se pořizuje přímo ve specializované aplikaci elektronického informačního sys-
tému pro zpracování elektronického zápisu o utkání. 

3. Aplikaci pro zpracování elektronického zápisu o utkání je oprávněn obsluhovat pouze admini-
strátor členského klubu s právy zápisu o utkání a delegované osoby. Do zápisu o utkání není 
oprávněna zasahovat žádná další osoba. 

4. Pokud technické nebo jiné podmínky nedovolují zpracování zápisu o utkání v elektronickém     
informačním systému, vyplní se tištěný formulář zápisu o utkání ručně a do elektronického    
informačního systému bude převeden dodatečně organizátorem utkání, který odpovídá za 
doručení písemného zápisu o utkání řídícímu orgánu soutěže. 

5. Nezpracuje-li klub zápis o utkání v elektronickém informačním systému bez závažného důvo-
du, bude řídícím orgánem soutěže potrestán uložením pořádkové pokuty.

SŘ – § 53 Příprava zápisu o utkání
1. Administrátor organizátora utkání s právy pro elektronický zápis o utkání vyplní v zápise 

o utkání nejpozději 15 minut před úředně stanoveným začátkem utkání: 
a) jméno, příjmení a ID hlavního pořadatele utkání; 
b) jméno, příjmení a ID vedoucího družstva; 
c) jméno, příjmení a ID trenéra družstva, je-li přítomen; 
d) jméno, příjmení a ID asistenta trenéra č. 1 družstva, je-li přítomen; 
e) jméno, příjmení a ID asistenta trenéra č. 2 družstva, je-li přítomen; 
f) jméno, příjmení a ID trenéra brankářů družstva, je-li přítomen; 
g) jméno, příjmení a ID lékaře/zdravotníka družstva, je-li přítomen; 
h) jméno, příjmení a ID maséra družstva, je-li přítomen; 
i) sestavu, čísla hráčů a jejich ID; 
j) z hráčů v základní sestavě kapitána družstva. 

2. Administrátor hostujícího družstva s právy pro elektronický zápis o utkání vyplní v zápise 
o utkání nejpozději 15 minut před úředně stanoveným začátkem utkání: 
a) jméno, příjmení a ID vedoucího družstva; 
b) jméno, příjmení a ID trenéra družstva, je-li přítomen; 
c) jméno, příjmení a ID asistenta trenéra č. 1 družstva, je-li přítomen; 
d) jméno, příjmení a ID asistenta trenéra č. 2 družstva, je-li přítomen; 
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e) jméno, příjmení a ID trenéra brankářů družstva, je-li přítomen; 
f)  jméno, příjmení a ID lékaře/zdravotníka družstva, je-li přítomen; 
g) jméno, příjmení a ID maséra družstva, je-li přítomen; 
h) sestavu, čísla hráčů a jejich ID; 
i) z hráčů v základní sestavě kapitána družstva. 

3. Rozhodčí utkání nejdříve 15 minut před úředně stanoveným začátkem utkání zkontrolu-
je údaje vyplněné administrátory klubů v zápise o utkání a na základě sdělení vedoucích 
družstev opraví případné nedostatky v zápise o utkání. Před odchodem na hrací plochu je 
rozhodčí povinen uložit případné provedené změny v zápise o utkání a odhlásit se z elektro-
nického informačního systému. 

SŘ § 55 – Zahájení utkání, doplnění zápisu o utkání
V případě, že družstvo nastoupilo k utkání s menším počtem hráčů než 11, má právo doplnit 
počet hráčů na 11 kdykoli v průběhu utkání, ale jen když je míč ze hry; hráč je povinen před 
vstupem na hrací plochu prokázat rozhodčímu svoji totožnost. Zápis o utkání je třeba doplnit, 
případně opravit v poločase utkání nebo ihned po skončení utkání. Oprávnění zápis o utkání do-
plnit, případně opravit má pouze rozhodčí utkání. V případě řízení utkání oddílovým rozhodčím 
má pravomoc opravit či doplnit zápis o utkání administrátor organizátora utkání.
Náhradníci, jejichž jména nebyla zapsána do zápisu o utkání před zahájením utkání, nemohou 
být do zápisu o utkání doplněni dodatečně.

SŘ – § 62 Protest
Členský klub je oprávněn podat protest za podmínek stanovených Procesním řádem

Článek 8 – Sdružená  družstva (PŘÍLOHA Č. 2 SŘ, bod 9)
Členské kluby podají žádost o povolení  startu sdruženého družstva řídícímu orgánu soutěže 
a společně s touto žádostí předloží smlouvu o sdruženém družstvu. Přílohou této smlouvy bude 
seznam hráčů, kteří budou startovat ve sdruženém družstvu a bude vyhotoven zvlášť pro pod-
zimní a zvlášť pro jarní část soutěžního ročníku, s tím, že seznam hráčů  sdruženého družstva 
lze v průběhu ročníku měnit. 

Článek 9 – Předpisy
Hraje se podle platného Soutěžního řádu (platnost od 10. 6. 2019) a všech jeho schválených 
doplňků, platných Pravidel fotbalu včetně všech zveřejněných doplňků Pravidlové komise 
FAČR. Rovněž pak dle tohoto Rozpisu soutěží a dodatků uveřejněných ve svazových úředních 
zprávách a v úředních zprávách OFS Hradec Králové, resp. Zpravodajích FAČR Praha.

Článek 10 – Startující:
Startovat mohou hráči zúčastněných oddílů s platnou registrací dle Informačního systému 
FAČR:
a) v soutěžích dospělých startují hráči, kteří k 1. 1. 2020 dovršili 18 let věku, 
 tj. narození před 1. 1. 2002;
b) v soutěžích starších žáků startují hráči narození po 1. 1. 2006 a mladší;
c) v soutěžích mladších žáků startují hráči narození po 1. 1. 2008 a mladší;         
d) v soutěži elévů startují hráči po dosažení věku 5 let. OP elévů starší 2010 a ml., 
 OP elévů mladší 2012 a ml. 

Podrobně viz „Soutěžní řád mládeže a žen FAČR“ (§ 2 a 3). Ve vyšší věkové kategorii se start 
řídí dle § 4 tohoto SŘ.

V mládežnických družstvech jsou oprávněny startovat dívky o jeden rok starší než mládež zařa-
zena do věkových kategorií dle odstavce 2, a to až do kategorie žáci starší. 
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Článek 11 – Lékařská prohlídka 
Zdravotní způsobilost hráčů ve smyslu SŘ, § 37.
Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady každoročně 
lékařskou prohlídku  o své zdravotní   způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráčů mladších 18 let má 
tuto povinnost jejich zákonný zástupce. 
a) Hráč musí klubu (oddílu) vlastnoručně podepsat prohlášení následujícího znění: „Prohlašuji 

na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absol-
vovat fyzickou zátěž fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého 
zdraví.“ Za hráče mladšího 18 let podepíše takové prohlášení 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 je oprávněn provádět řídící orgán soutěže dle stano-
veného termínu zveřejněného v úřední zprávě STK.

b) VV OFS doporučuje klubům provést u hráčů lékařskou prohlídku včetně zátěžového testu 
u odborného lékaře.

Článek 12 – Soupisky:
SŘ – § 10 Soupiska družstva

• Na soupisku družstva lze zařadit pouze hráče z centrální evidence členství členského 
klubu dle příslušné věkové kategorie. 

• Soupisku družstva je oprávněn vyplnit pouze administrátor členského klubu na předepsa-
ném formuláři v elektronickém informačním systému. Na soupisce družstva je povinen 
uvést nejméně 11 hráčů, případně alespoň ten počet hráčů, v jakém se soutěž hraje, kteří 
spadají do příslušné věkové kategorie soutěže. 

• Soupiska  družstva se vyhotovuje vždy k jednotlivé části soutěžního ročníku, a to vždy 
nejpozději 3  dny před zahájením jednotlivé části soutěže.

• Změny v soupisce družstva je administrátor členského klubu oprávněn provádět pouze 
před začátkem  jednotlivé části soutěžního ročníku. V průběhu příslušné části soutěžního 
ročníku je administrátor členského klubu oprávněn po schválení řídícím orgánem soutěže 
provádět změny v soupisce družstva pouze v případě, že dojde k přestupu hráče ze sou-
pisky družstva nebo k doloženému dlouhodobému zranění hráče ze soupisky družstva. 

• Každý hráč uvedený na soupisce musí nastoupit do hry nejméně na dva celé poločasy ve 
dvou mistrovských utkáních za družstvo, na jehož soupisce je uveden.

• Ze soupisek družstev členského klubu vyšší soutěže jsou oprávněni startovat v jednom 
soutěžním utkání nižší soutěže pouze dva hráči.

• U soutěže přípravek není nutno vyhotovovat soupisku družstva.
       
Článek 13 – Střídání hráčů:
V kategorii mužů lze v průběhu utkání vystřídat maximálně 5 hráčů v souladu s PF a SŘ. 
V kategorii starších žáků, mladších žáků a ostatní mládeže platí „hokejový způsob“ střídání 
hráčů. Střídání starších žáků může být provedeno pouze v přerušené hře a se souhlasem roz-
hodčího. 
U ostatních kategorií mládeže se smí střídat i v nepřerušené hře. Toto střídání se týká všech 
hráčů uvedených v ZOU ve všech kategoriích mládeže.   

Článek 14 – Hlášení utkání:
Rozlosování v příloze tohoto rozpisu či na webu OFS považuje STK OFS za hlášení mistrov-
ských utkání. Změny provádí STK v souladu s čl. 4 tohoto Rozpisu.
Při dohodě o změně termínu či neuskutečněném utkání bez zjevného zavinění některého 
z družstev, předloží kluby nový termín opakovaného utkání řídícímu orgánu soutěže do 48 ho-
din od termínu původního začátku utkání. STK nový termín utkání pouze schválí. Jen v případě, 
že nedojde k dohodě, STK stanoví nový termín utkání 
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Oddíly jsou povinny hlásit veškerá přátelská utkání dospělých a mládeže i veškeré turnaje STK 
písemně či mailem minimálně 5 dní předem. Pokud tak neučiní, není OFS povinen zajistit ob-
sazení rozhodčím. 
Delegace na přátelská utkání a turnaje provádí KRD dle kapacitních možností.

Článek 15 – Hodnocení výsledků:  – viz §14 SŘ.
• Za vítězství v utkání se družstvu přidělují 3 body. Za nerozhodný výsledek v utkání se 

oběma družstvům přiděluje 1 bod. 
• V kategori starších žáků se udělují 3 body za vítězství v základní hrací době, 2 body za 

– vítězství družstva po kopech z pokutové značky, kdy utkání po „základní“ hrací době 
skončilo nerozhodně, 1 bod za nerozhodný výsledek a prohru na kopy z pokutové značky.
Za vítězství v utkání se družstvu přidělují 3 body. Za nerozhodný výsledek v utkání se 
oběma družstvům přiděluje 1 bod.

• V kategori starších žáků se udělují 3 body za vítězství v základní hrací době, 2 body za 
– vítězství družstva po kopech z pokutové značky, kdy utkání po „základní“ hrací době 
skončilo nerozhodně,. 1 bod za nerozhodný výsledek a prohru na kopy z pokutové značky. 

Článek 16 – Hlášení výsledků:
Zpravodajský servis z okresní kopané bude aktuálně zveřejňován na webech OFS: 
www.ofshk.cz, www.fotbal.cz. Dále prostřednictvím lokálních médií.
Oddíly již nemají povinnost nahlašovat výsledky a podrobnosti utkání (je evidováno v IS FAČR), 
ale OFS doporučuje bezprostředně po skončení utkání oznámit  mailem (sekretar@ofshk.cz) 
krátký komentář (1-2 věty) k průběhu utkání a nejlepší hráče utkání obou týmů. Tyto informace 
budou využity v médiích pro komentáře k uplynulému víkendu i vyhodnocování jednotlivců.
   
Článek 17 – Rozhodčí a delegáti:
1. Pro rozhodčí platí v plném rozsahu licenční řád pro rozhodčí. Fotbalová utkání v rámci FAČR 

může řídit pouze registrovaný rozhodčí FAČR (přiděleno ID), který má zaplacený poplatek na 
příslušný rok a byla mu udělena licence rozhodčího fotbalu.

2. Rozhodčí deleguje k řízení KRD OFS Hradec Králové. Platné delegace jsou uveřejněny v IS 
FAČR, přičemž hierarchie obsazování pro řízení utkání mužů OFS HK je následující:
a) kvalifi kovaný delegovaný rozhodčí  platné licence rozhodčího
b) vlastní delegovaný rozhodčí (dále jen jako „VR“).  Tento VR je členem FAČR z řad oddílu 

proškolený pro vykonávání funkce R/AR v případě nepřítomnosti kvalifi kovaného rozhod-
čího. V IS FAČR veden jako rozhodčí licence C, na utkání delegován obsazovacím úsekem 
KRD OFS HK. Je určen přednostně pro řízení utkání vlastního klubu, v případě jeho zájmu 
i dalších utkání (dohoda s obsazovacím úsekem KRD). Absolvuje základní proškolení, po 
kterém je vybaven speciálním dresem rozhodčího OFS HK. Za odřízené utkání má nárok 
na odměnu (pouze paušál, bez cestovného) prostřednictvím sběrné faktury v IS FAČR.

c) osoba znalá pravidel (OZP). Proškolená osoba znalá pravidel fotbalu, která zastává funkci 
rozhodčího nebo asistenta rozhodčího při utkání.

d) laik, který je členem FAČR vylosovaný k řízení utkání (R, AR) v případě nepřítomnosti 
jiného typu rozhodčího

 3. Rozhodčí je povinen dostavit se do místa utkání minimálně 45 minut (doporučuje se 60 mi-
nut) před stanoveným úředním začátkem utkání. 

4. Je-li k utkání delegován pouze rozhodčí, nebo nedostaví-li se k utkání  některý z asistentů 
či oba asistenti rozhodčího, plní jejich funkci VR. Pokud není VR přítomen, tak plní funkci 
rozhodčího utkání OZP, přičemž má přednost vždy domácí OZP, případně Laik. Za chybějící-
ho asistenta rozhodčího určí dohoda obou týmů, pokud se nedohodnou, pak los. Nemůže-li 
jedno z družstev tuto povinnost splnit, určí oba laiky jako pomezní rozhodčí družstvo druhé. 
Bez asistentů rozhodčího (oddílových pomezních rozhodčích) není dovoleno hrát. Hlavní 
pořadatel utkání nesmí zároveň vykonávat funkci rozhodčího ani asistenta rozhodčího. 
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  5. V případě utkání bez delegovaných rozhodčích jsou oddíly povinny se dohodnout na od-
dílovém rozhodčím (OZP, laik) a utkání pod jeho řízením sehrát. Tato dohoda, případně 
výsledek losování, musí být již před utkáním uvedena v zápisu o utkání. 

  6. Oba laici jako pomezní rozhodčí se před utkáním ohlásí v kabině rozhodčího. Rozhodčí jim 
určí jejich rozestavení na hrací ploše s tím, že je oprávněn jejich rozestavení podle svého 
uvážení každý poločas změnit. 

  7. V zájmu regulérnosti je možná neveřejná delegace. 
  8. Při dohodě o změně termínu či neuskutečněném utkání bez zjevného zavinění některého 

z družstev, předloží kluby nový termín opakovaného utkání řídícímu orgánu soutěže do 48 
hodin od termínu původního začátku utkání. STK nový termín utkání pouze schválí. Jen           
v případě, že nedojde k dohodě, STK stanoví nový termín utkání. 

  9. Pořádající oddíl je povinen mít v případě selhání elektroniky k dispozici platný „Náhradní 
zápis o utkání FAČR“. Pořádající oddíl musí dále mít k dispozici píšťalku, červenou a žlutou 
kartu, hodinky, minci na losování a psací potřeby. Řídí-li utkání oddílový rozhodčí, ručí pořá-
dající oddíl za správné vyplnění „Zápisu o utkání“ před i po utkání, případně o jeho včasné 
dodání na sekretariát OFS. Rozhodčí uvede do zápisu o utkání své platné ID číslo. OZP 
nebo laik je uveden v zápise s platným ID číslem. 

10. Rozhodčí je povinen vyplnit všechny údaje, které v zápise o utkání potvrzuje svým podpi-
sem (kódem) vedoucí družstva. Pokud k utkání mládeže nepřijede žádný dospělý funkci-
onář, tj. funkcionář starší 18 let, rozhodčí utkání nezahájí a vše popíše v zápise o utkání. 
Rozhodčím se zakazuje potvrzovat ZoU za vedoucí družstev bez jejich fyzické přítomnos-
ti!!! Vedoucí družstva mládeže nemůže současně vykonávat pořadatelskou funkci, funkci 
hlavního rozhodčího ani asistenta rozhodčího. 

11. Zdravotní způsobilost pro řízení utkání - v plném rozsahu platí SŘ §37 (stejně jako pro hráče). 
12. Rozhodčí je povinen kontrolovat označení (visačky) členů realizačních týmů. Nedostatky 

uvést do Zápisu o utkání. 
13. Každý klub si musí zajistit na zápas OZP (osoba znalá pravidel) jako AR. Termín a místo 

proškolení těchto OZP bude oznámen sekretariátem OFS HK.
14. Postup delegací

a) obsazení utkání kvalifi kovanými delegovanými rozhodčími
b) v případě nemožnosti plného obsazení mistrovského/pohárového utkání kvalifi kovanými 

rozhodčími obsazovací úsek Komise rozhodčích a delegátů OFS HK v IS FAČR (nejpoz-
ději 48h před utkáním) deleguje VR

c) v případě neúplného obsazení dle bodu b) je povinen řídit utkání OZP
d) v případě neúplného obsazení dle bodu c) řídí utkání laik)

SŘ – § 61 Uzavření zápisu o utkání
1. Rozhodčí je povinen neprodleně po ukončení utkání do zápisu o utkání uvést: 

a) skutečný čas zahájení utkání; 
b) konečný výsledek utkání; 
c) střelce branek (neplatí pro kategorie přípravek); 
d) uložené tresty příslušníkům družstva se stručným popisem skutku; 
e) střídání; 
f) dobu hry; 
g) na požádání vedoucího mužstva uvést zranění hráče s popisem situace při které ke 

zranění došlo, zda zraněný hráč utkání dohrál a zda se nejednalo o zranění úmyslné 
(po uzavření ZOU nelze již dodatečně zprávu o zranění hráče dopisovat ani přes 
administrátora OFS (SŘ § 9 ZOU odst. 3). 

2. Vedoucí družstev jsou povinni po vyplnění zápisu o utkání dle odstavce 1 na výzvu rozhod-
čího  zkontrolovat zapsané údaje v zápisu o utkání. Kontrolu zapsaných údajů jsou vedoucí 
družstev povinni za přítomnosti rozhodčího potvrdit ověřením své totožnosti v elektronickém 
informačním  systému prostřednictvím svého rodného čísla, případně svým podpisem. 
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3. Rozhodčí je povinen do 12 hodin dne následujícího po utkání v zápisu o utkání vyplnit ve 
zprávě  rozhodčího následující údaje: 

 a) čerpání čekací doby včetně uvedení důvodů tohoto čerpání; 
 b) závady zjištěné na hřišti, a to především z hlediska připravenosti hrací plochy k utkání; 
 c) odůvodnění vyloučení hráčů nebo ostatních příslušníků družstva s detailním popisem
  skutku a zejména okolností, za nichž k jednání došlo; 
    d) ostatní údaje, které musí rozhodčí zaznamenat do zápisu o utkání podle Pravidel fotbalu; 
    e) vyjádření k přestupkům hráčů, funkcionářů, diváků nebo ostatních účastníků utkání 
  zapsaných do  zápisu o utkání na základě sdělení delegáta utkání.
4. Delegát je povinen do 12 hodin dne následujícího po utkání vyplnit ve zprávě delegáta 

následující údaje: 
    a) Hodnocení výkonu rozhodčích; 
    b) Podstatné skutečnosti, o kterých se v souvislosti s utkáním dozvěděl.
Delegáti:
Delegáty na utkání nominuje KRD OFS prostřednictvím IS FAČR, popř. telefonicky. 

Článek 18 – Protest a odvolání:  Protest a odvolání lze podat v souladu s §62 SŘ.

Článek 19 – Postupový a sestupový klíč pro sezónu 2020/2021:
JAKO okresní přebor:

1. Počet družstev v ročníku 2020/2021 14 14 14 14 14 14
2. Postup do krajských soutěží  -1  -1  -1  -1  -1  -1
3. Sestup z krajských soutěží     0 +1 +2 +3 +4 +5
4. Postup ze III. třídy  +3 +2 +2 +2 +2 +2
5. Sestup do III. třídy   -2  -2  -3  -4  -5  -6
6. Počet družstev pro roč. 2021/2022 14 14 14 14 14 14

CK VOTROK III. třída:
1. Počet družstev v ročníku 2020/2021 14  14 14 14 14 14
2. Postup do okresního přeboru  -3  -2  -2  -2  -2  -2
3. Sestup z okresního přeboru +2 +2 +3 +4 +5 +6
4. Postup ze IV. tříd   +3 +2 +2 +2 +2 +2
5. Sestup do IV. tříd    -2  -2  -3  -4  -5  -6
6. Počet družstev pro roč. 2021/2022 14 14 14 14 14 14

AM GNOL IV. třída sk. A:
DAHASL IV. třída sk. B:

V řádném termínu přihlášek 24. 6. 2020 bylo přihlášeno 16 týmů. Systém soutěže: 2 skupiny 
rozdělené regionálně. Bude se hrát čtyřkolovým systémem. 
Ze IV. tříd si zajistí postup do III. třídy v příštím ročníku vítězové obou skupin.  

Článek 20 – Soutěže mládeže
BELSPORT okresní přebor starších žáků

• 8 účastníků, čtyřkolový systém
• počet hráčů 10+1, na celém hřišti. 
• hrací doba  2 x 40 minut.
• v případě nerozhodného stavu se kopou pokutové kopy dle Pravidel fotbalu, Pravidlo 10 

– URČENÍ VÝSLEDKU UTKÁNÍ  (nejdříve po pěti, případně dále po jedné do rozhodnutí)

SPORTFOTBAL okresní přebor mladších žáků
• 13 účastníků, dvoukolový  systém podzim, jaro
• počet hráčů 7+1, šířka velkého hřiště (dle potřeb zúžení o malé vápno)
• hrací doba 2x 30 minut
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BELSPORT okresní přebor starších přípravek
• 22 účastníků
• na podzim 2 regionálně rozdělené skupiny (jednokolově)
• na jaře 2 výkonnostně rozdělené skupiny (jednokolově)
• počet hráčů 5+1, hřiště 40 x 25 m
• hrací doba 2x 20 minut

BURDYCH okresní přebor mladších přípravek
• 29 účastníků, dvojičky (= dva týmy hrající vždy společně každý turnaj resp.) (jedna trojič-

ka), na podzim i na jaře 9 kol (dle Bergerových tabulek pro 15 účastníků)
• počet hráčů 4+1, hřiště 35 x 25 m
• turnajově, hrací doba 2 x 15 minut

Článek 21 – Kontrola totožnosti
Kontrola totožnosti - se provádí dle § 58 SŘ.

Článek 22 – Tituly a ceny:
• vítězové všech soutěží (kromě OP mladších přípravek a OS minipřípravek) obdrží poháry 
• vítězové v OP starších přípravek, OP mladší žáků a OP starších žáků sadu dresů od part-

nera svých soutěží  
• týmy na 1.- 3. místě (kromě OP mladších přípravek a OS minipřípravek) diplomy  
• na základě ankety vyhodnotí OFS a předá cenu „FAIR-PLAY“
• doplňkové soutěže pořádané OFS HK: 

• nejlepší střelci  všech soutěží (od kategorie mladších žáků) převezmou cenu „Kanonýr 
OFS“ pod patronací prodejny GÓL Hradec Králové

• počet „hattricků“ – patronem je prodejna GÓL Hradec Králové
• počet vychytaných nul brankáře v mužských kategoriích – patronem je KEEPER sport
• jedenáctka roku – patronem je pivo VOTROK. 
• tipéři – patronem je Hradecký deník

II.
ARROWS – Liga Gentlemanů U-40

Článek 1 – Řízení soutěže: 
Soutěž řídí STK OFS Hradec Králové – rozlosování bude upřesněno ve zprávě STK OFS 
Hradec a následně v IS FAČR. 

Článek 2 – Systém, pravidla a hrací dny: 
1. Doba hry: 2x 30 minut, hřiště na šířku hrací plochy, pokutové území: 12 m od tyče, hloubka 

12 m, branky 2 x 5 m. Na ofsajdy se nehraje, počet hráčů 6+1, hokejové střídání.
2. Systém dle počtu přihlášek.
3. Hrací dny: dle hlášenek. 
4. Soutěž je zadána i v IS FAČR (program utkání, výsledky, tabulky, delegace rozhodčích).

Článek  3 – Účastníci: – viz rozlosování soutěží 

Článek 4 – Startující:
Týmy vytvoří soupisku hráčů, kterou si nechají potvrdit na sekretariátu OFS. Věková hranice 
hráčů: minimálně dosáhnutí 40 let během aktuálního kalendářního roku. Podmínkou je členství 
hráčů ve FAČRu. Povinnost týmů přikládat k nahlédnutí rozhodčímu při psaní a kontrole Zápisu 
o utkání potvrzenou aktuální soupisku. 
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Článek 5 – Zápis o utkání 
V IS FAČR se vyplňuje vše kromě sestav. Píše se zároveň  papírový zápis (kde budou sesta-
vy), který doručuje rozhodčí na OFS Hradec Králové. 

Článek 6 – Hospodářské náležitosti 
a) startovné 1000 Kč.
b) rozhodčím náleží za každé utkání 200,- Kč + cestovné. 
c) poplatek 100,-/500 Kč za změnu termínu zápasu (více/méně než 7 dní před termínem)
d) pokuta 500,- Kč + odebrání 3 bodů za nesehrání každého zápasu

Článek 7 – Tituly a ceny:   
a) vítěz  - viz část I, čl. 22 
b) vítěz postupuje do Krajského kola Veteránské ligy 

III.
OKRESNÍ SOUTĚŽ MINIPŘÍPRAVEK

Článek 1 – Řízení soutěže:
Soutěž řídí STK OFS Hradec Králové.

Článek 2 – Systém a účastníci: 
1. Okresní soutěž minipřípravek bude probíhat na jaře 2021.
 Aktuálně probíhá přihlašování, konečný termín přihlášek bude stanoven STK.      
2. Dle počtu přihlášených bude stanoven hrací systém soutěže.

Článek 3 – Tituly a ceny:    
vítěz  - viz část I, čl. 22   

IV.
HRADECKÝ VOTROK OKRESNÍ POHÁR MUŽŮ

Článek 1 – Řízení soutěže:
Soutěž řídí STK OFS Hradec Králové.

Článek 2 – Systém, pravidla a hrací dny:
1. Hraje se vylučovacím systémem jednokolově. O celkovém vítězi rozhoduje fi nále hrané na 

neutrální půdě (o místě rozhodne VV OFS HK).  
2. Skončí-li utkání v normální hrací době 2 x 45 minut nerozhodným výsledkem, určí vítěze 

kopy ze značky pokutového kopu podle Pravidel fotbalu (po 5 a poté po 1 do rozhodnutí, 
stejný hráč může kopat znovu, až když všichni ostatní spoluhráči včetně brankáře již kopali). 

3. Hracími dny jsou středy (v součinnosti s STK lze domluvit i jiný den), soutěž bude rozehrána 
na podzim 2020. Semifi nále a fi nále se odehrají na jaře 2021.

Článek 3 – Účastníci:
Účast je povinná pro všechny týmy přihlášené v mistrovském ročníku 2020/2021 do soutěží OP 
a III. třída. Pro ostatní týmy je účast dobrovolná, termín přihlášek do 23. srpna 2020.

Článek 4 – Tituly a ceny: 
Vítěz poháru postupuje do krajského kola Poháru FAČR, obdrží diplom, putovní pohár, pohár za 
vítězství a sud piva věnovaný Měšťanským pivovarem Havlíčkův Brod.
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V.
POHÁR STARŠÍCH ŽÁKŮ JAROSLAVA MÍCHALA
POHÁR MLADŠÍCH ŽÁKŮ LADISLAVA ŠKORPILA

Článek 1 – Řízení soutěže:
Soutěže řídí STK OFS.

Článek 2 – Systém, pravidla a hrací dny:
Hrací systém a přesná pravidla zveřejní STK po potvrzení účasti klubů podle počtu účastníků. 
Pro účastníky bude vydána Zpráva OFS s rozlosováním, hracími dny a termíny, pevně stanove-
nými pravidly, hospodářskými náležitostmi a povinností hlásit výsledky. Finálová utkání budou 
sehrána na vybraném neutrálním hřišti, po ukončení utkání za nerozhodného stavu budou ná-
sledovat kopy ze značky pokutového kopu, podle Pravidel fotbalu.

Článek 3 – Účastníci:
Účast  je dobrovolná. Všechny týmy okresních přeborů mladších i starších žáků budou automa-
ticky zahrnuty do losování. Do začátku jarní části soutěží je možno se písemně, či mailem na 
sekretariát OFS, z této soutěže odhlásit, případně další zájemci se mohou přihlásit. Do těchto 
soutěží nebudou připuštěny týmy hrající krajské a vyšší soutěže, s výjimkou těch B týmů, které 
hrají okresní soutěže. Pohár bude hrán na jaře 20202021.
Finále obou soutěží se uskuteční v jednom termínu a zúčastní se ho fi nalisté starších a mlad-
ších žáků. Zároveň se odehraje zápas o 3. místo mladších žáků.  

Článek 4 – Tituly a ceny:   
a) vítězové se stávají držitelem putovního poháru
b) všichni účastníci velkého fi nále obdrží pohár, diplom a medaile

VI.
 

SPORT FORTE Cup minipřípravek
Termín a místo: – sportovní hala ve Vysoké nad Labem

• 20. 2. 2021

Memoriál J. Součka minipřípravek
Termín a místo: – červen 2020

• Přesný termín a místo konání stanoví STK.

Okresní halové přebory mladších elévů
Termín a místo: – Sportovní hala v Předměřicích

• základní skupiny 21. 11. 2020, fi nále 29. 11. 2020 odpoledne

Okresní halové přebory starších elévů
Termín a místo: – sportovní hala v Předměřicích

• 28. 11. 2020

Okresní halové přebory mladších žáků
Termín a místo: – sportovní hala v Předměřicích

• 22. 11. 2020
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Okresní halové přebory starších žáků
Termíny a místo: – sportovní hala v Předměřicích

• 29. 11. 2020

Tyto soutěže (halové okresní přebory) budou uspořádány STK v součinnosti s KM a TMK v prů-
běhu zimní přestávky. Informace a propozice budou zveřejněny v úřední zprávě OFS.
Přihlášky se zaplacením startovného je nutno zaslat na OFS do 31. 10. 2020.

Do těchto soutěží (okresních halových přeborů) nebudou připuštěny žádné týmy hrající krajské 
a vyšší soutěže, s výjimkou B týmů, které okresní soutěže hrají. Můžou se zúčastnit však pouze 
s hráči o rok mladšími, než povoluje věková hranice příslušné kategorie. Rovněž nesmí nastou-
pit žádní chlapci hrající republikové soutěže.
Dívky se mohou zúčastnit těchto soutěží o rok starší než povoluje věková kategorie.
Upozornění: Vklad do halových přeborů mládeže je 500 Kč za 1 družstvo, u mužů je vklad           
1000 Kč za 1 družstvo, termín splatnosti do 31. 10. 2020 na OFS. Poslední možnost odvolání 
účasti na výše uvedených halových OP je do 14 dnů před termínem konání akce, jinak pod 
pokutou 500,- Kč.

BOWLING BAR  okresní halové přebory mužů
Termíny a místo: – sportovní hala v Předměřicích

• 9. 1. 2021

VII.
REPREZENTACE OKRESU U 9, U 10, U 11, U 12, U17, WU11, WU13

OFS Hradec zabezpečuje reprezentaci okresu formou výběrových družstev. Nominace jednot-
livých výběrů budou zveřejňovány v úředních zprávách OFS. Oddíly jsou povinny uvolňovat 
pro tyto výběry své hráče a odpovídají za účast a případné omluvení hráče v těchto výběrech. 
Pro výběry stanovil FAČR věkovou hranici od 1. 1. příslušného roku v soutěžním ročníku 
2020/2021 takto: U 9 (roč. 2012), U 10 (roč. 2011), U 11 a WU 11 (roč. 2010), U 12 (roč. 2009), 
WU 13 (roč. 2008) a a U 17(roč. 2004).

VIII.
HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI

Mistrovská utkání hrají družstva na vlastní náklady. Náklady na činnost rozhodčích jdou na 
vrub domácího klubujsou vypláceny  dle platného sazebníku (viz. příloha). Dále má rozhodčí 
nárok na dopravné, které činí 5,- Kč za každý kilometr z místa bydliště do místa konání utkání 
nejkratším směrem.   Tuto celkovou  částku bude místo domácího týmu platithradí rozhodčím 1x 
měsíčně na základě sběrné faktury vycházející z potvrzených údajů v Zápise o utkání  FAČR. 
Odměny rozhodčích za přátelská a turnajová utkání obsazovaná obsazovacím úsekem OFS 
HK viz. příloha „Odměny rozhodčích“. K odměně náleží rozhodčímu i cestovné. Odměna bude 
vyplacena před zahájením utkání hotově. Uvedené odměny pořádající oddíl vyplácí za veškerá 
nahlášená přátelská a turnajová utkání, která oddíl nahlásí jako ofi ciální a budou obsazeny 
obsazovacím úsekem OFS HK.

Nábor rozhodčích:
VV a KR OFS hledá  zájemce o funkci rozhodčích z řad členů jednotlivých oddílů. Jedná se 
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o licenci „M“ do 18 let a licenci „D“ od 18 let výše (věk do 45 let). Zájemci se mohou hlásit na se-
kretariátu OFS nebo přímo předsedovi komise rozhodčích (viz. příloha „Kontakty OFS“).  Nový 
rozhodčí má nárok na aktuální bonusový program OFS HK a Nadačního fondu. 

Sazebník STK pro sezónu 2020/2021

                                                  MUŽI          MLÁDEŽ            KOMU
                                                                                                             (žáci vč.elévů )

1. Pozdní nástup k utkání v průběhu čekací doby              Kč                  Kč                  Kč
 čekací doba je posuzována dle §49 SŘ fotbalu
 – 1. případ                                                                                          napomenutí
 – každý další 300 100 OFS

2. Vystoupení ze soutěže
 – do losovacího aktivu 31. 7. 2020 2000 1000 OFS
 – po losovacím aktivu1. 8. 2020 a v průběhu soutěže  16 000 4000 OFS
       + soupeřům vzniklé náklady, pokud o to klub požádá a doloží
Poznámka: Pokud se jedná o jediné mládežnické družstvo, uhradí oddíl poplatek
84.000,- Kč, startuje-li v OP či III. třídě dospělých.  

3. Nenastoupení (nedostavení se) k utkání
 – domácí 5000 3000 hostům
  3000 1000 OFS          
 + cestovné hostům  pokud o to klub požádá (pošle fakturu)  
 – hosté 5000 3000 domácím           
   3000 1000 OFS         
 V případě nenastoupení (nedostavení se) k utkání a domluvě obou týmů o odehrání zápasu 

v náhradním termínu platí povinnost zaplatit týmu z jehož viny se utkání nesehrálo, pokutu 
OFS (viz výše), dále zaplatit rozhodčímu cestovní výlohy.  

 Při opakovaném nedostavení se oddílu může STK udělit pokutu až do dvojnásobku 
základní sazby. 

  4. Nedohrané utkání pro malý počet hráčů:  3000 1000 OFS
 V případě, že družstvo hraje  utkání s menším počtem hráčů než 11 (respektive dle formy 

fotbalu a věkové kategorie) a nebude schopno ho během utkání doplnit na potřebný počet 
a utkání bude ukončeno pro malý počet hráčů, bude oddíl potrestán výše uvedenou po-
kutou. Potřebný počet hráčů je 7 u fotbalu s počtem hráčů 10+1, 7(8+1), 7(7+1), 5(5+1) 
a 4(4+1).

  5. Vyloučení ze soutěže   16 000 4000 OFS

  6. Nenastoupení hráče ze soupisky v období poloviny 
       sezóny (nedostatečně omluvené či neomluvené)  1000    OFS

  7. Nastoupení 3 hráčů ze soupisek vyšších soutěží     2000  800 OFS

  8. Nedodržení nařízení STK o jednotném začátku 
 zahájení utkání:  1500 800 OFS
 
  9. Pořádková pokuta: 

• za administrativní nedostatky, neplnění povinností vyplývajících ze SŘ 
 dle závažnosti přestupku rozhodne individuálně STK do výše 5.000,- Kč             OFS
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    Další pořádkové pokuty:
      nedostatečně vyplněná přihláška do soutěží 200,- Kč       
 nedodaná přihláška v termínu      500,- Kč
 nedodání soupisek v termínu  200,- Kč
       nedostatečně vyplněná soupiska   200,- Kč
 družstvo bez trenéra s příslušnou licencí   1000,- Kč 
      neúčast na valné hromadě  (i předčasný odchod) 2000,- Kč
      neúčast na aktivu oddílů (i předčasný odchod)               1000,- Kč
      neoznačení členové realiz. týmu na lavičce náhradn.   300,- Kč
      nerespektování barevné kombinace dresů domácího týmu hosty        500,- Kč (pouze muži)

10. Závažné nebo soustavně porušující fotbalové normy:
      vyloučení ze soutěže + pořádková pokuta

DALŠÍ ROZHODNUTÍ STK OFS A PLATBY:
11. Zařazování do soutěží: 
       Řídící orgán provádí dle výsledků v minulém sout. ročníku a příslušného rozpisu  OFS.
12. Doplňování míst v soutěžích, uvolněných z jakýchkoli důvodů, se uskutečňuje výhradně  
      zvýšením počtu postupujících družstev z nižší třídy soutěže. 
13. Poplatky za projednání změny termínu utkání:
 – změna více jak 7 dní  před termínem utkání 100,- Kč
 – změna méně než 7 dní před termínem utkání 500,- Kč
14. Startovné 2020/2021
 Za každé mužstvo dospělých v mistrovských soutěžích OFS Hradec Králové činí startovné     

2.000,- Kč za 1 mužstvo dospělých a 1000 Kč za tým veteránů.
15. Příspěvek na sekretariát:   
 Sezóna 2020/2021 – 3.000,- Kč.
 Platby startovného pod body 14 a 15 oddíl uhradí prostřednictvím sběrné faktury v IS FAČR. 
 Faktury zahrnující startovné obdrží oddíly na mimořádné volební hromadě, další fakturace 

již bude probíhat prostřednictvím e-mailu.

IX.
SDĚLENÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Všechna disciplinární provinění v českém fotbale se projednávají podle Disciplinárního řádu 
FAČR, znění účinné od 5.2.2019.
1. Výše poplatků za projednání každého disciplinárního provinění v okresních soutěžích činí dle 

DŘ, §2: 150,- Kč (soutěže mužů a rozhodčí), 100,- Kč (soutěže mládeže, rozhodčí „M“).
2. Součástí podaného odvolání proti rozhodnutí DK OFS je odvolací poplatek ve výši 1500,- Kč, 

mládež 1000,- Kč.                                                       
3. Maximální výše peněžité pokuty, kterou lze kolektivům dle tohoto DŘ udělit pro soutěže 

řízené OFS Hradec Králové byla stanovena v souladu s §20 DŘ maximální hranice pokuty 
50.000,- Kč.

4. U neoprávněného nastoupení v mistrovských utkáních se budou podle okolností a uvážení 
DK udělovat pokuty u mužů do výše 15.000,- Kč, u žáků do 10.000,- a u elévů do 5.000,- Kč. 
Navíc v souladu s Disciplinárním řádem FAČR budou potrestáni dle § 50 odst.1 ti, kteří způ-
sobili nebo umožnili neoprávněné nastoupení k utkání bez ohledu na věk hráče.

5. Za inzultaci rozhodčího hráčem, funkcionářem nebo divákem, bude udělena oddílu pokuta 
minimálně ve výši 10.000,- Kč a tresty v souladu s Disciplinárním řádem FAČR. V případě 
uzavření hřiště a tím i povinnosti sehrání utkání na cizím hřišti musí potrestaný oddíl písemně 
požádat o schválení místa konání utkání STK, dále dát toto písemně na vědomí rovněž DK 
OFS a delegovaným rozhodčím.
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6. Účastník disciplinárního řízení je vždy oprávněn se v rozsahu osobního vyjádření k věci zú-
častnit zasedání disciplinárního orgánu nebo může své vyjádření učinit i písemně; byla-li 
podezřelému předběžně zakázána činnost dle ustanovení § 93 tohoto řádu má se za to, 
že disciplinární přečin bude projednán na nejbližším zasedání příslušného disciplinárního 
orgánu.  Účastník je povinen se zasedání disciplinárního orgánu zúčastnit pouze tehdy, byl-li 
výslovně disciplinárním orgánem na toto zasedání předvolán.

7.  Hráč může dodáním předepsaného tiskopisu OFS HK umožnit projednání svého přestupku 
DK bez osobní účasti. Další viz §91 DŘ.

8. Rozhodnutí DK obdrží oddíly po skončeném jednání na danou oddílovou e – mailovou ad-
resu. Navíc se úředně zveřejní zpravidla v sobotu v Hradeckém Deníku a aktuálně jsou též 
na internetu OFS. 

9. DK OFS zasedá v průběhu soutěží pravidelně každou středu od 16:00 – v sídle OFS Hradec 
Králové, Habrmanova ul. 192. 

X.
ŠKOLENÍ A DOŠKOLENÍ TRENÉRŮ LICENCE „C“:

Školení a doškolení trenérů fotbalu licence C bude organizovat TMK OFS HK ve spolupráci 
s FAČR. Termín: 7. -  8. 12. 2020.

XI.
HALOVÉ TURNAJE - ODMĚNY ROZHODČÍM

1. Utkání budou řídit vždy dva hlavní rozhodčí, třetí bude střídat.
2. Rozhodčí budou placeni taxou dle sazebníku odměn rozhodčích, který je pro oddíly i OFS zá-

vazný. Na turnajích obsazovaných rozhodčími KR OFS obdrží oba rozhodčí dohromady za    
1 utkání tyto částky: přípravky 50 Kč, žáci 60 Kč, dorost 70 Kč, muži 80 Kč. Výsledná odměna 
se vypočte prostým vynásobením počtu utkání a ceny za utkání a rozdělí se mezi delegova-
né rozhodčí. Dále náleží rozhodčím cestovné, případně stravné dle směrnice. Oddíly mohou 
postupovat také tak, že turnaj na OFS pouze oznámí a rozhodování zajistí vlastními silami.

3. Za venkovní turnaje budou rozhodčí placeni dle sazebníku odměn rozhodčích.

XII.
ZÁVAZNÁ ROZHODNUTÍ VV OFS  Hradec Králové

• Povinnost mít 1 mládežnický tým platí pro mužstva startující v OP a III. třídě dospělých. 
V případě nesplnění této povinnosti uhradí oddíl poplatek 4.000,- Kč

• Pro soutěže okresní úrovně je pro hlavního trenéra povinnost být držitelem licence alespoň 
C FAČR, pro asistenty trenéra alespoň Grassroots Leader certifi kátu. Grassroots Leader 
certifi kát je povinnou součástí i C licence FAČR, UEFA Grassroots C licence a UEFA B 
licence.

•  Každý trenér uvedený v zápise o utkání je povinen předložit na požádání rozhodčímu 
utkání svůj platný trenérský průkaz (certifi kát). 

• Povinnost hráčů mít s sebou na utkání doklad totožnosti a průkaz zdravotní pojišťovny 
(platí pro všechny kategorie).

• Pro rozhodčí platí povinnost uvádět do zápisů o utkání střelce branek u kategorií muži,  
starší žáci a mladší žáci.  

• Zápis o utkání. 
 Platí povinnost používat elektronický informační systém při vyplňování zápisu o utkání. 

V případě výpadku IS FAČR vyplnit Náhradní zápis o utkání. Ten posléze vložit do IS 
FAČR a doručit na sekretariát OFS.   

• VV stanovuje povinnost rozhodčích nastupovat k řízení soutěžních utkání OFS v jednot-
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ných dresech schválených OFS. V případě nerespektování tohoto nařízení se rozhodčí 
vystavuje disciplinárnímu postihu.  

• OFS zasílá faktury klubům výhradně mailem na klubem nahlášené ofi ciální mailové ad-
resy ve formátu pdf. Takto zaslaná faktura je podkladem pro účetnictví a považuje se za 
doručenou. Klub je povinen uhradit fakturu do termínu splatnosti, v opačném případě se 
vystavuje disciplinárnímu postihu.

• STK nařizuje klubům (oddílům), ve všech soutěžích řízených OFS, označit příslušníky 
realizačních týmů na hráčských lavicích dobře čitelnou a viditelně  připevněnou vizitkou 
s označením funkce (pokud je přítomen).

 (VEDOUCÍ DRUŽSTVA, TRENÉR, ASISTENT TRENÉRA, MASÉR, LÉKAŘ).
•  Pro utkání dospělých platí povinnost  pro  mužstva hostů – nastupovat k utkání v dresech  

jiné barevné kombinace než dresy domácích, povinnost oddílů nahlásit domácí dresy.
• Pohár – mistrovské utkání: STK OFS nepovolí sehrát pohárové utkání zároveň jako mis-

trovské a naopak. 

XIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento rozpis doplňuje a upřesňuje příslušná ustanovení SŘ a to pro soutěže řízené VV OFS 
Hradec Králové. Výkonný výbor si vyhrazuje právo provést na návrh komisí v průběhu soutěže 
opatření zajišťující regulérní průběh soutěže, případně změny výše uvedených norem a naří-
zení. Všechna opatření a změny budou uveřejněny v úředních zprávách a jsou pro všechny 
kluby závazná. 
Tento rozpis byl schválen výkonným výborem OFS Hradec Králové dne 6. 7. 2020.

         Martin Zbořil   v. r.                                                  Marcel Tuček   v. r.
         předseda VV OFS Hradec Králové                        předseda STK OFS Hradec Králové
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Pravidla pro organizaci a konání SPORTFOTBAL 
okresního přeboru mladších žáků 7+1 pro sezonu 2020/2021

Startují: 
Mladší žáci: hráči narození 1. 1. 2008  a mladší. 
V případě startu dívek je povolen start dívek o jeden rok starších oproti věkové kategorii 
chlapců.
 
Herní systém:
Dvoukolově, podzim - jaro.  
Soutěže budou dlouhodobě vyhodnocovány.

Branky: 2 x 5 metrů, musí být pevně ukotveny !!!

Míč: velikost č. 4

Hrací doba: 2x 30 minut 

Hřiště: Hraje se na šířku hrací plochy, která je z jedné strany zúžena vyznačením po-
stranní čáry prodloužením čáry „malého vápna“. 
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 začíná ve vzdálenosti 12 ti metrů od brankové čáry do hloubky pole 
(hloubka pokutového území). Čára ofsajdového pásma je vyznačena kloboučkem.
Šířka pokutového území 12 metrů; za obě tyče branky.  
Vyznačení pokutového území čarami je prozatím doporučeno provést kloboučky.
Hloubka pokutového území je 12 metrů (totožná s pásmem ofsajdu), je ale možnost  
využít postranní čáru velkého pokutového území (pokud je 10-15 m od brankové čáry 
zmenšeného hřiště).
Pokutový kop se zahrává ze vzdálenosti 8 metrů od brankové čáry.

Hra brankaře: Před zahájením utkání zajistí pořadatel krátkou poradu rozhodčích a tre-
nérů, na které se sjednotí výklad ke hře brankaře a velikosti pokutového území.
Malá domů – brankař NESMÍ vzít míč do ruky. Při porušení se kope NVK z místa pře-
stupku.
Rozehrání autu od branky – brankář může rozehrávat nohou (stojící míč 5-8 m před              
brankovou čárou), rukou, případně „vyvést“ – míč nemusí opustit PÚ. Všichni protihráči 
musí stát mimo PÚ.
Hra brankáře přes půlící čáru – NE z vlastního PÚ, jinak neomezeně. 
Každé zahrání rukou brankaře mimo pokutové území se trestá nařízením přímého volné-
ho kopu z místa přestupku.
Hráči bránícího mužstva musí být při zahrávání volného kopu vzdáleni nejméně 6 metrů 
od míče.
Kopy jsou přímé, nepřímé nebo pokutové – dle pravidel fotbalu.
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Pravidlo XI – ofsajd: Navázání hry po porušení Pravidla XI – v pokutovém území. Všichni 
hráči soupeře musí být mimo vyznačené pokutové území. Za porušení pravidla XI bude 
nařízen nepřímý volný kop, který bude proveden v místě, které je nejblíže místu přestup-
ku. Hráči soupeře musí být nejméně 6 metrů od míče. Míč je ve hře, když opustí pokutové 
území směrem do hrací plochy.

Střídání: Hokejové, opakované, v přerušené i nepřerušené hře pouze v prostoru střída-
ček. Střídaný hráč musí nejprve opustit hrací plochu, teprve poté může nastoupit střídající 
hráč.

Disciplinární opatření: dle pravidel fotbalu.

Zdravotní způsobilost: Potvrzení o zdravotní způsobilosti – dle Soutěžního řádu fotbalu, 
§37.

Minimální počet hráčů: Minimální počet hráčů na hrací ploše je 6 + brankař.
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Pravidla pro organizaci a konání BELSPORT 
okresního přeboru starších elévů 5+1 pro sezonu 2020/2021

Startují: 
Hráči narození 1. 1. 2010 a mladší.  
V případě startu dívek je povolen start dívek o jeden rok starších oproti věkové kategorii 
chlapců. 

Herní systém:
Hrát se budou vždy dva týmy, které na místě sehrají proti sobě dva zápasy, poločasová 
přestávka bude minimálně 10 minut, mezi jednotlivými zápasy bude přestávka minimálně 
15 minut. Každý zápas bude hodnocen individuálně.
Soutěže budou dlouhodobě vyhodnocovány.

Branky: 2 x 5 metrů, musí být pevně ukotveny.

Míč: Velikost 4.

Hrací doba jednoho zápasu: 2 x 20 minut   

Hřiště: Umístění hrací plochy – 2 minihřiště na hrací ploše velkého hřiště.
Velikost: 40x25 metrů, hrací plocha je vyznačena kloboučky. Doporučení = hřiště situovat 
od půlící čáry velkého hřiště směrem k brankové čáře /vyhneme se brankovým tyčím/
Pokutové území: šířka = přes celou šířku hrací plochy, hloubka = 5,5 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: z rohu hřiště – kopíruje průsečík brankové a postranní čáry. Vyznačit klo-
boučkem.
Pomyslná středová čára je vyznačena z obou stran kloboučkem

Hra brankaře: Před zahájením turnaje zajistí pořadatel krátkou poradu rozhodčích 
a trenérů, na které se sjednotí výklad ke hře brankaře.
Malá domů-brankař NESMÍ vzít míč do ruky. Při porušení se kope NVK z místa přestupku.  
Rozehrání autu od branky- brankář může rozehrávat nohou (stojící míč 2-3 m před              
brankovou čárou), rukou, případně „vyvést“ – míč nemusí opustit PÚ. Všichni protihráči 
musí stát mimo PÚ.
Hra brankáře přes půlící čáru – není povolena rukou ani nohou, v případě porušení NVK 
z půlky hřiště.                    
Každé zahrání rukou brankaře mimo pokutové území se trestá nařízením přímého volné-
ho kopu z místa přestupku.
Hráči bránícího mužstva musí být při zahrávání volného kopu vzdáleni nejméně 6 metrů 
od míče.
Kopy jsou přímé, nepřímé nebo pokutové – dle pravidel fotbalu.
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Ofsajdy v této kategorii neplatí.
Hraje se v rozestavení 5 + 1.

Střídání: Hokejové, opakované, v přerušené i nepřerušené hře pouze v prostoru střída-
ček. Střídaný hráč musí nejprve opustit hrací plochu, teprve poté může nastoupit střídající 
hráč.

Disciplinární opatření:  dle pravidel fotbalu

Zdravotní způsobilost: Potvrzení o zdravotní způsobilosti – dle Soutěžního řádu fotbalu, 
§37.

Minimální počet hráčů: Minimální počet hráčů na hrací ploše je 4 + brankař.
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Pravidla pro BURDYCH okresní přebor 4+1 
mladších elévů pro sezonu 2020/2021
 
Startují: Hráči mladší přípravky narození 1. 1. 2012 a mladší. V případě startu dívek je 
povolen start dívek o jeden rok starších oproti věkové kategorii chlapců. V případě, že 
má mužstvo na turnaji týmy A + B, hráč může absolvovat turnaj vždy pouze za jeden tým! 
Hraje se v rozestavení 4+1.

Branky: 2 x 5 metrů, musí být pevně ukotveny.

Míč: Velikost 4 odlehčený, je možné použít i míč velikosti 3.

Hrací doba: 2x 15 minut.

Hřiště: Umístění hrací plochy – 2 minihřiště na hrací ploše velkého hřiště.

Velikost: min. 30 x 19 metrů, max. 35 x 25 metrů, hrací plocha je vyznačena kloboučky. 
Doporučení = hřiště situovat od půlící čáry velkého hřiště směrem k brankové čáře /vy-
hneme se brankovým tyčím/.

Pokutové území: šířka = přes celou šířku hrací plochy, hloubka = 5,5 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: z rohu hřiště – kopíruje průsečík brankové a postranní čáry. Vyznačit 
kloboučkem.

Ofsajdy v této kategorii neplatí.

Auty - klasické vhazování, rozehrání, vyvedení. Přímo z autového vhazování, vyvedení či 
rozehrání nesmí být dosaženo branky. Bránící hráč musí být ve vzdálenosti min. 2 metry 
od vhazujícího, rozehrávajícího či míč vyvádějícího hráče. V případě porušení se aut opa-
kuje. Pokud se hráč rozhodne k provedení rozehrání autu nohou či vyvedení míče nohou, 
musí být míč v klidu max. 1 metr od postraní čáry, kde míč opustil hřiště. 

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, brankař může vzít míč do ruky, kromě malé domů 
po autovém vhazování. 

Rozehrání autu od branky brankářem – brankář může rozehrávat nohou (stojící míč 
2-3 m před brankovou čárou), rukou, případně „vyvést“ – míč nemusí opustit PÚ. Všichni 
protihráči musí stát mimo PÚ.  

Hra brankáře přes půlící čáru – není povolena rukou ani nohou, v případě porušení NVK 
z půlky hřiště.                    

Každé zahrání rukou brankaře mimo pokutové území se trestá nařízením přímého kopu 
z místa přestupku.

Hráči bránícího mužstva musí být při zahrávání volného kopu vzdáleni nejméně 5 metrů 
od míče.

Kopy jsou přímé, nepřímé nebo pokutové - dle pravidel fotbalu.
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Střídání: Opakované, v přerušené i nepřerušené hře pouze v prostoru střídaček. Střídaný 
hráč musí nejprve opustit hrací plochu, teprve poté může nastoupit střídající hráč.

Disciplinární opatření:  dle pravidel fotbalu.

Zdravotní způsobilost: Potvrzení o zdravotní způsobilosti – dle Soutěžního řádu fotbalu 
- §37.

Dresy: Každé mužstvo si na turnaj přiveze minimálně 1 sadu dresů. Popřípadě doporuču-
jeme dohodu o barvách dresů dopředu, v týdnu před zahájením turnaje. V případě shody 
barevnosti dresů zajistí pořadatel rozlišovací trika. v rozlišovacích trikách hraje zpravidla 
domácí tým.

Turnaje se hrají na dvou minihřištích.
Minimální počet hráčů na hrací ploše = 3 + brankař.
Pořadatelům jednotlivých turnajů bude dle možností poskytnut příspěvek ve výši 
600,- Kč za pořádání turnaje, příspěvek bude zaslán OFS po skončení soutěže na 
bankovní účet oddílu.  

STK:
Veškeré dohody o změnách termínů, začátků a místech konání turnajů mladších 
přípravek musí projít jednáním STK OFS.
V případě nedostavení se na turnaj bude postupováno v souladu se SŘ a RS, se 
všemi herními a dalšími důsledky.
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 ARROWS – Liga gentlemanů
Pravidla (příloha RS OFS HK 2020-2021):

Startují: hráči narození 30. 6 1981 a starší

Herní systém: dvoukolový 

Branky: 2 x 5 metrů

Míč: velikost č. 5

Hrací doba: 2x 30 minut 

Počet hráčů: 6+1 (minimálně 5+1)

Hřiště: Hraje se na šířku hrací plochy, která je z jedné strany zúžena vyznačením postran-
ní čáry prodloužením čáry „malého vápna“. 
Pomyslná středová čára je vyznačena z obou stran kloboučkem
Vyznačení pokutového území čarami je doporučeno provést kloboučky. Šířka pokutového 
území je 12 metrů za oběma tyčemi branek, vyznačena kloboučky. Hloubka pokutového 
území je 12 metrů. Pokutový kop se zahrává ze vzdálenosti 8 metrů od brankové čáry.

Auty: se hází

Rohy: se kopou

Hra brankaře:  Stejně jako ve velkém fotbale, kromě rozehrání autu od branky-brankář 
rozehrává z ruky. Přes půlící čáru může rozehrávat rovněž.

Kopy jsou přímé, nepřímé nebo pokutové-dle pravidel fotbalu. Hráči bránícího mužstva 
musí být při zahrávání volného kopu vzdáleni nejméně 6 metrů od míče a 3 metry před 
brankářem.

Pravidlo XI, ofsajd NEPLATÍ! 

Střídání: hokejové, opakované, v přerušené i nepřerušené hře pouze v prostoru střída-
ček. Střídaný hráč musí nejprve opustit hrací plochu, teprve poté může nastoupit střídající 
hráč.

Disciplinární opatření:  dle pravidel fotbalu.

Hlášení výsledků: výsledky bude zadávat do IS.FOTBAL  rozhodčí (výsledek, poločas, 
střelci), v případě, že se delegovaný rozhodčí  k utkání nedostaví, za doplnění výsledku 
zodpovídá pořadatelský klub. Vypisuje se i papírový Zápis o utkání (sestavy nelze zadat 
elektronicky do IS.FOTBAL). 

Zdravotní způsobilost: Potvrzení o zdravotní způsobilosti – dle Soutěžního řádu fotbalu, 
§37. 

Dresy: Každé mužstvo si na zápas přiveze 1 sadu dresů. Popřípadě doporučujeme doho-
du o barvách dresů dopředu, v týdnu před zahájením zápasu. V případě shody barevnosti 
dresů zajistí pořadatel rozlišovací trika, v rozlišovacích trikách zpravidla hraje domácí tým.
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              Okresní fotbalový svaz HRADEC KRÁLOVÉ 

                     Habrmanova 192/2 , 500 02 Hradec Králové, I : 22883088 
 
 

 

Hlavní partne i Okresního fotbalového svazu HRADEC KRÁLOVÉ: 

                        

                                      Individuální sout že 
pro sout žní ro ník 2020/21: 

 
1) GÓL nejlepší st elec jednotlivých okresních sout ží  
 
2) GÓL HATTRICK hrá  – kanonýr s nejv tším po tem    
     dosažených hattrick  v okresních sout žích dosp lých  
 
3) KEEPERsport branka  OFS – branka  s nejvíce vychytanými   
     istými konty v okresních sout žích muž   
 
4) Hradecký Votrok jedenáctka roku Okresního p eboru  
 
5) Hradecký Votrok a Deník – tipér Okresního p eboru  
 

 
            

 Pravidla a kritéria sout ží jsou uve ejn na na www.ofshk.cz  



OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ HRADEC KRÁLOVÉ 
NEJPOUŽÍVAN JŠÍ FOTBALOVÉ KONTAKTY 

                                  aktualizace: 13. 7. 2020 
 
OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ HRADEC KRÁLOVÉ: 
Habrmanova 192, PS 22, 500 02, Hradec Králové 
I O:  228 830 88, íslo ú tu: 246 135 722/0300 
sekretá : Lubomír Doud ra,  e - mail: sekretar@ofshk.cz, mobil: 606 699 290 
              – internetové stránky OFS: www.ofshk.cz a www.fotbal.cz (OFS Hradec) 
              – internetové stránky KFS: www.khfotbal.cz a www.fotbal.cz (KFS) 
 
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ:  
Habrmanova 192, PS 22, 500 02, Hradec Králové, sekretá : Ladislav Brož  
MB: 602 276 501, e-mail: kralovehradeckykfs@khfotbal.cz 
 
FOTBALOVÁ ASOCIACE ESKÉ REPUBLIKY  –  web: www.fotbal.cz 
Fotbalová asociace R, Atletická 2474/8, 16900, Praha 6 – Strahov 
– úst edna: 233 029 111 
 
SEZNAM FUNKCIONÁ  OFS HRADEC KRÁLOVÉ:  
p edseda OFS                – ing. Martin Zbo il MB 605 537 217                  
e-mail:    predseda@ofshk.cz 
místop edseda a hospodá  – ing. Vladan Haleš  MB 606 699 288   
e-mail:    mistopredseda@ofshk.cz 

len VV OFS + p edseda STK – ing. Marcel Tu ek MB 607 728 254  
e-mail:    stk@ofshk.cz 

len VV OFS + p edseda KRD  – Bc. Lukáš Vojt ch MB 737 028 821 
e-mail:    vojtesna@seznam.cz  

lenka VV OFS       – Lucie Kubíková MB 777 641 786 
e-mail:    kubikova.fr@gmail.com 
obsazovací úsek KRD OFS   – Lukáš Slaví ek  MB 728 130 137   
e-mail:    slavicek.lukas94@seznam.cz 
p edseda DK            – ing. Miroslav P ibyl MB 602 475 462 
e-mail:    dk@ofshk.cz 
p edseda KM            – Otakar Rejfek                        MB 604 486 635  
e-mail:    o.rejfek@seznam.cz  
p edseda TMK          – Dr. Vojt ch Dlabá ek MB 604 909 463 
e-mail:    vojtech.dlabacek@seznam.cz  
p edseda RK            – ing. František Dejnožka MB 602 470 692  
e-mail:    rk@ofshk.cz 
 
GRASROOTS TRENÉR MLÁDEŽE OFS HRADEC KRÁLOVÉ: 
Otakar Rejfek    MB 604 486 635,  e - mail: o.rejfek@seznam.cz  
 
SPORTOVN  TECHNICKÁ KOMISE:  
M. Tu ek (p edseda), Z. Pechar, M. Píša, J. Bajer, L. Naar , L. Doud ra 
 
KOMISE ROZHOD ÍCH a DELEGÁT :  
L. Vojt ch (p edseda), E. Zvolánek, V. Novák, Luk. Slaví ek  
 
DISCIPLINÁRNÍ KOMISE:  
M. P ibyl (p edseda), I. Tomeš, J. Široká, . Hradil, L. Doud ra    
 
TRENÉRSKO METODICKÁ KOMISE:  
V. Dlabá ek (p edseda), L. Škorpil, M. Frýda, K. Krej ík, M. Mejtský, J. Pleskot, M. Švadlenka         
                                                                 
KOMISE MLÁDEŽE:  
O. Rejfek (p edseda), M. Zbo il, M. Rahimi , J. Novický       
 
REVIZNÍ KOMISE:  ing. F. Dejnožka (p edseda), L. Steklý, P. Slonek   
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OFS Hradec Králové - přesné názvy klubů (verze 9. 7. 2020):
 
5210011  TJ BYSTŘICE Boharyně, z.s.  
5210021  FK Černilov 
5210031  AFK Dobřenice z.s. 
5210041  TJ Sokol Dohalice z.s. 
5210061  TJ Sokol Hořiněves, spolek 
5210081  TJ LOKOMOTIVA Hradec Králové 
5210091  FC Olympia Hradec 1901, z. s.  
5210101  FC Hradec Králové, a.s. 
5210111  Fotbalový club Slavia Hradec Králové z.s. 
5210131  Fotbalový klub Chlumec nad Cidlinou, z.s.  
5210141  Sportovní klub Jeníkovice, z.s.  
5210161  FC Spartak Kobylice z.s. 
5210171  TJ Spartak Kosičky, z.s. 
5210181  FK Kratonohy, z.s.  
5210191  SK Bystřian Kunčice z.s. 
5210201  Sokol Lhota pod Libčany, z.s. 
5210211  SK Libčany 
5210221  Sportovní klub Slavia Libřice, z.s.  
5210231  Sokol Lovčice, z.s. 
5210241  FK Lužec nad Cidlinou z.s.
5210251  TJ Sokol Malšovice, z.s. 
5210261  TJ Sokol Malšova Lhota, z.s. 
5210271  TJ Sokol Myštěves, z.s. 
5210281  TJ Sokol Nepolisy, z.s.  
5210301  FC Nový Hradec Králové 
5210311  TJ Ohnišťany, z.s.
5210321  TJ Jiskra Prasek z.s. 
5210331  Amatérský fotbalový klub Urbanice 
5210341  AFK PROBLUZ z.s. 
5210351  Tělocvičná jednota Sokol Sendražice 
5210361  Tělovýchovná jednota SLAVOJ Předměřice nad Labem 
5210371  SK Převýšov, z.s. 
5210381  SK Roudnice, z.s. 
5210391  TJ Slavoj Skřivany, z.s. 
5210401  Sokol Smidary - Červeněves 
5210411  SK Smiřice, z.s. 
5210421  TJ Sokol Stěžery, z.s. 
5210431  TJ Slavoj Syrovátka, z.s. 
5210441  Sportovní klub Třebechovice pod Orebem, z.s. 
5210451  Tělovýchovná jednota Sokol Třebeš, z.s. 
5210471  TJ Sokol Nové Město z.s. 
5210481  SK Starý Bydžov, z.s. 
5210501  RMSK Cidlina Nový Bydžov z.s.  
5210531  FK Vysoká n/L. z.s. 
5210541  SK Neděliště 
5210551  FC Hradec Králové – mládež, z.s.  
5210561  TJ Sokol Cerekvice nad Bystřicí – Třebovětice, z. s.  
5210571  FC Hradec Králové ženy z.s. 
5210591  SK Klamoš, z.s. 
5210611  Sportovní klub Policie České republiky – oddíl kopané 
5210621  FK Nechanice 2011 z.s. 
9990023  Football for all, z.s. 
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ODDÍLY OFS HRADEC KRÁLOVÉ 2020/21 (13. 7. 2020):
Souhlas oddílů k použití osobních údajů pro potřeby FAČR potvrzen přihláškou 

KLUB - ODDÍL                                                 IČO 
FAČR Sekretář                     Mobil E-mail

BOHARYNĚ 5210011 Michálek Lukáš 739 074 323 michaleklukas@centrum.cz

CEREKVICE 5210561 Vích Patrik 602 432 372 patrik@bonus-hk.cz

ČERNILOV 5210021 Horák Slavoj 602 211 592 info@fkcernilov.cz

DOBŘENICE 5210031 Kotek Martin 603 889 739 martinkotek@volny.cz

DOHALICE 5210041 Miškář Karel 607 134 830 kmiskar@seznam.cz

HOŘINĚVES 5210061 Rejfek Otakar 603 721 559 o.rejfek@seznam.cz

HRADEC Lokomotiva 5210081 Šubrt Michal 774 803 100 lokomotivahk@seznam.cz

HRADEC - FC. 5210101 Trojna Ondřej 734 703 169 o.trojna@seznam.cz

HRADEC   5210571 Hruška Jiří 604 206 048 hruska.hk@gmail.com

HRADEC - FC Slavia 5210111 Krempa Milan 731 603 751 fcslaviahk@seznam.cz

HRADEC, FC Hradec mládež  5210551 Trojna Ondřej 734 703 169 o.trojna@seznam.cz

HRADEC OLYMPIA 1901 5210091 Moník Martin 725 484 337 martinmonikhk@gmail.com

HRADEC FOOTBALL FOR ALL 9990023 Trojna Ondřej 734 703 169 o.trojna@seznam.cz

HRADEC - SKP ČR odd.kopané 5210611 Jadrný Jiří 604 853 498 jijahk@seznam.cz

CHLUMEC 5210131 Krenčík Jiří 606 255 441 jkrencik@seznam.cz

JENÍKOVICE 5210141 Havel Miloš 731 730 796 prof.horak@seznam.cz

KLAMOŠ 5210591 Chavalková Kateřina 723 363 424 fotbal-klamos@seznam.cz

KOBYLICE 5210161 Valenta Jaroslav 777 080 419 jv.com@seznam.cz

KOSIČKY 5210171 Vávra Zdeněk 774 059 365 prazak@vypalky.cz

KRATONOHY 5210181 Hamák David 774 901 188 davidhamak@seznam.cz

KUNČICE 5210191 Šulc Zdeněk 606 279 975 zde.sulc@seznam.cz

LHOTA P. L. 5210201 Kratochvíl Roman 602 432 413 krata.roman@seznam.cz

LIBČANY 5210211 Bárta František 603 273 311 fb@bartahk.cz

LIBŘICE 5210221 Štrajt Jan 737 427 798 strajt3jan@gmail.com

LOVČICE 5210231 Tůma Vojtěch 607 871 089 sekretar.lovcice@gmail.com

LUŽEC 5210241 Bašek Michal 737 606 558 baasa@seznam.cz

MALŠOVA LHOTA 5210261 Scháněl Martin 736 521 869 fotbal.malsovka@seznam.cz

MALŠOVICE 5210251 Libřický Stanislav 606 662 070 stan.libricky@seznam.cz

MYŠTĚVES 5210271 Draštík Tomáš 777 816 519 tomasdrastik@seznam.cz

NEDĚLIŠTĚ 5210541 Stanner Vratislav 606 760 905 stannerv@seznam.cz

NECHANICE 5210621 Pechar Pavel 731 902 941 pecharpav@gmail.com
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KLUB - ODDÍL                                                 IČO 
FAČR Sekretář                     Mobil E-mail

NEPOLISY 5210281 Havlík Milan 606 662 152 milan.nepolisy@seznam.cz

NOVÉ MĚSTO 5210471 Midloch Petr 604 388 155 kopana.novemesto@tiscali.cz

N. BYDŽOV-RMSK Cidlina 5210501 Podhajský Tomáš 777 696 302 podhajaci@seznam.cz

NOVÝ HRADEC 5210301 Vašata Václav 776 327 421 wasata@volny.cz

OHNIŠŤANY 5210311 Matějka Filip 777 091 465 matejkafi lip89@seznam.cz

PRASEK 5210321 Tichý Josef 737 516 481 tichy.prasek@seznam.cz

PROBLUZ 5210341 Brambora Martin 605 882 387 martinbrambora@seznam.cz

PŘEDMĚŘICE 5210361 Landa Ladislav 604 300 428 ladlanda@seznam.cz

PŘEVÝŠOV 5210371 Steklý Ladislav 603 523 470 ladislav.stekly@tiscali.cz

ROUDNICE 5210381 Rejl Tomáš 737 539 356 rejl.tomas@seznam.cz

SENDRAŽICE 5210351 Středa Michal 604 296 521 michal.streda@agcom.cz

SKŘIVANY 5210391 Tomášek Jiří 737 265 200 slavojskrivany@seznam.cz

SMIDARY-Červeněves 5210401 Šefara Jan 724 564 824 sefarajan@seznam.cz

SMIŘICE 5210411 Obst Ladislav 602 108 463 ladislav.obst@seznam.cz 

STARÝ BYDŽOV 5210481 Semerák Ondřej 773 696 272 ondrejsemerak@seznam.cz

STĚŽERY 5210421 Tuček Marcel 607 728 254 marcel.tucek@gist.cz

SYROVÁTKA 5210431 Rejmont Pavel 602 483 032 slavoj.syrovatka@seznam.cz

TŘEBECHOVICE 5210441 Pavelka Miroslav 736 651 595 miroslav.pavelka@centrum.cz 

TŘEBEŠ 5210451 Kozlovská 
Radoslava 704 200 401 trebeshk@centrum.cz

URBANICE 5210331 Kubíková Lucie 777 641 786 kubikova.fr@gmail.com

VYSOKÁ n. L. - FK 5210531 Solich Michal 733 541 182 michal.solich@centrum.cz
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Seznam rozhodčích OFS Hradec Králové pro sezonu 2020/2021 
(verze 8. 8. 2020) 

            Příjmení a jméno ID Telefon Email Bydliště 

Arnošt Zdeněk 82011699 737 507 722 arnost.zdenek@centrum.cz Hradec Králové 

Bačo Ondřej 92011293 777 349 314 ondrej.baco@seznam.cz Hradec Králové 

 Bečvář  Lubomír 85081926 737 251 622 svejs@seznam.cz Hradec Králové 

BLAŽEK Josef 03020150 722 607 110 josblaza@gmail.com Bělečko 
ČÁSTKA Vlastimil 64030623 602 294 688 vlasta.castka@seznam.cz Hradec Králové 

ČESÁK Tomáš 03010018 773 229 484 tomikcesak@gmail.com Hradec Králové 
ČOŽÍK Marek 94080963 602 184 431 cozikm@seznam.cz Chlum 

DOUBRAVA Miloslav 50010075 739 044 617 milda.doubra@seznam.cz Hradec Králové 
DOUDĚRA Lubomír 59020281 606 699 290 lubomir.doudera@tiscali.cz Hradec Králové 

Fryš  Milan 57090242 603 899 514 frys.milan@email.cz Opatovice n/L 

GONOS David 04010683 730 667 220 Gonos.david@seznam.cz Hradec Králové 
GROSSMAN Martin 70040373 731 408 030 svmartinos@seznam.cz Hradec Králové 

Haleš Vladan 66040749 606 699 288 vh-fotbal@centrum.cz Hradec Králové 

HANUŠ Jindřich 98041244 734 727 034 hanus.jindra7@seznam.cz Zadražany 
Hlavsa Václav 62120480 774 671 477 vaclav.hlavsa@seznam.cz Hradec Králové 

Janeček Štěpán 78111399 725 321 467 bertol.brecht@seznam.cz Jaroměř 
Jiříček Adam 96060516 720 183 841 adam.jiricek@seznam.cz Ohnišťany 

Junek Matěj 95031916 776 031 995 junek.matej@seznam.cz Hradec Králové 

 Kánská  Blažena 73050405 603 423 782 kanskab@seznam.cz Hradec Králové 

KARABINOŠ Josef 70080340 602 124 436 j.karabinos@seznam.cz Stěžírky 
KINCL Václav 63100114 721 260 114 kinva@seznam.cz Třebechovice p/O 
Koutník Michal 89100747 728 656 422 mickout@seznam.cz Hradec Králové 

KOZA Vladimír 64050048 737 084 995 Vlada.Koza@seznam.cz Hradec Králové 
KOZA Martin 00030223 731 738 770 martinek.koza@seznam.cz Hradec Králové 
KRAJ František 67110584 704 418 909 frenkbanik@seznam.cz Hradec Králové 

KŘIČENSKÝ Ondřej 85041410 737 019 997 kriond85@gmail.com Hradec Králové 
KUBÁNEK Jan 01010102 723 556 591 Kubanek16@post.cz Velké Výkleky 

KUBIŠTA Josef 75121283 775 280 871 josefkubista@seznam.cz Kosičky 
LUDVIK Jakub 92011638 735 059 229 KUBIKL92@seznam.cz Hradec Králové 

Miškář Karel 91122063 737 686 570 miskark@seznam.cz Dohalice 

MOTTAJČEK Miroslav 84080932 724 275 098  mirasmontyjack@seznam.cz Lejšovka 
Mykytynets Mykhailo 98021575 722 718 383 mykytynets@gmail.com Hradec Králové 

NEČÁSEK Petr 68070146 774 489 539 petrnecasek@seznam.cz Bělá u St. Paky 
NOVÁK Vilém 51050157 732 551 658 vilemnovak19@seznam.cz Hradec Králové 
Novotný Zbyněk 68020513 608 979 095 zibi-corp@seznam.cz Hradec Králové 

NOVOTNÝ David M. 04010561 776 554 561 Damino04@seznam.cz Hradec Králové 
OLAH  Gabriel 65110481 731 335 546 OlahG@seznam.cz Třebnouševes 
Pešava Otakar 80101324 732 265 022 opesava@seznam.cz Třebechovice n/O 

Podhajský Patrik 99030725 723 661 204 patrikpodhajsky@seznam.cz Hradec Králové 

Průcha Petr 74090915 606 847 908 spravce.prucha@seznam.cz Nový Bydžov 

PŠENIČKA Jiří 88070212 728 425 860 jirkapsenicka@seznam.cz Babice 

Rychtár Tomáš 95071098 720 287 785 rychtar.tomas@volny.cz Hradec Králové 

Říha Luboš 84071932 604 148 629 lubos-riha@seznam.cz Hradec Králové 

SKYBA Zenoviy 99060558 778 023 391 zdenekskyba10@seznam.cz Hradec Králové 
Slavíček Lukáš 94121617 728 130 137 slavicek.lukas94@seznam.cz Hradec Králové 

STRÁNSKÝ Martin 64060225 605 910 457 stranskynm@seznam.cz Nové Město 
Svoboda Radek 80011476  777 069 280 er.svob@centrum.cz Hradec Králové 

ŠEBA Jaroslav 99080301 725 578 525 jara.seba@seznam.cz Hradec Králové 
Šob Aleš 67010504 604 954 153 ales.sob@seznam.cz Hradec Králové 

ŠTANCL  Oldřich 56010124 725 561 822 olda.stancl@seznam.cz Hradec Králové 
ŠŤASTNÝ Patrik 02090970 732 545 540 Patastastny@seznam.cz Cerekvice n/B 

ŠTOSEK Marek 02060074 737 629 753 stosacekm@seznam.cz Hradec Králové 
Trejbal Adam 91110156 777 105 799 adamtr@centrum.cz Hradec Králové 

Tuček Jáchym 01061002 606 631 094 jasa.tucek@seznam.cz Stěžery 

VÍZEK Stanislav 58020256 603 875 520 STANDA.VIZEK@CENTRUM.CZ Nový Bydžov 
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Vlachý Michal 86071787 737 415 128 M.Vlachy@seznam.cz Opatovice n/L 

Vojtěch Lukáš 87061627 737 028 821 vojtesna@seznam.cz Hradec Králové 

ZÁMEČNÍK Filip 01030642 734 208 427 filipzamecnik@seznam.cz Hradec Králové 
ZVOLÁNEK Evžen 67020256 606 029 958 zvolanek.fotbal@seznam.cz Jaroměř 

 

 

 

 

          
        Seznam Delegátů fotbalové asociace OFS Hradec Králové pro sezonu 2020/2021 
 

 

 
 

Příjmení  Jméno ID Telefon                Email 

Andrejs  Václav 65050342 777 939 977 vandrejs@centrum.cz 

Arnošt  Zdeněk 82011699 737 507 722 arnost.zdenek@centrum.cz 

Haleš  Vladan 66040749 606 699 288 vh-fotbal@centrum.cz 

Krenčík  Jiří 46060086 606 255 441 jkrencik@seznam.cz 

Kunčar  Vojtěch 67070519 604 342 112 vojta.kuncar@centrum.cz 

Mudruňka  Jaroslav 54010161 607 006 260 mudrovi@email.cz 

Novák  Vilém 51050157 732 551 658 vilemnovak19@seznam.cz 

Novotný  Zbyněk 68020513 608 979 095 zibi-corp@seznam.cz 

Pechar  Zdeněk 69010903 602 396 937 zpechar@seznam.cz 

Přibyl  Miroslav 48090094 602 475 462 mirda.pribyl@seznam.cz 

Říha  Luboš 84071932 604 148 629 lubos-riha@seznam.cz 
Slavíček  Leoš 70070963 777 583 155 slavicek.leos@seznam.cz 

Slavíček   Lukáš 94121617 728 130 137 slavicek.lukas94@seznam.cz 
Svoboda  Radek 80011476  777 069 280 er.svob@centrum.cz 

Šob  Aleš 67010504 604 954 153 ales.sob@seznam.cz 

Vojtěch  Lukáš 87061627 737 028 821 vojtesna@seznam.cz 

Zvolánek  Evžen 67020256 606 029 958 zvolanek.fotbal@seznam.cz 
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 asociace republiky 
 

Tel.: +420 233 029 111, fax: +420 233 353 107, www.fotbal.cz, e-mail: facr@fotbal.cz 
Praha

 ve      L,  1066 

MS 1934 e  2. o  ME 1960 Francie  MS 1962 Chile  2. o  OH 1964 Japonsko  2. o  ME 1973 U23 
 1. o  ME 1976 e  1. o  ME 1980 e  3. o  OH 1980 SSSR  1. o  ME 1996 Anglie  2. o  FIFA 

  ME 2000 U21 Slovensko  2. o  ME 2002 U21 o  1. o  ME 2004 
Portugalsko  3. o  MS 2007 U20 Kanada    ME 2011 U21  3.  ME 2012 Polsko, Ukrajina   
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Fotbalová asociace eské republiky 
Atletická 2474/8, 169 00  Praha 6 
Tel.: +420 233 029 111, fax: +420 233 353 107, www.fotbal.cz, e-mail: facr@fotbal.cz 
I O: 00406741, DI : CZ00406741, bankovní spojení: SOB Praha 5, . ú. 0478400513/0300 
zapsaná ve spolkovém rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl L, vložka 1066 

MS 1934 Itálie – 2. místo • ME 1960 Francie – 3. místo • MS 1962 Chile – 2. místo • OH 1964 Japonsko – 2. místo • ME 1973 U23 SSSR/ SSR 
– 1. místo • ME 1976 Jugoslávie – 1. místo • ME 1980 Itálie – 3. místo • OH 1980 SSSR – 1. místo • ME 1996 Anglie – 2. místo • FIFA 
Konfedera ní pohár  1997 Saudská Arábie – 3. místo • ME 2000 U21 Slovensko – 2. místo • ME 2002 U21 Švýcarsko – 1. místo • ME 2004 
Portugalsko – 3. místo • MS 2007 U20 Kanada  –  2. místo • ME 2011 U21 Dánsko – 3. místo • ME 2012 Polsko, Ukrajina – tvrt nále 

Nezm n no: 

ŽÁCI R AR D R AR A AR 

Výb ry OFS 100 50 50 30 

Okresní sout že 250 150 50 30 30 20 

Minifotbal 100 50 30 

Všechny hodnoty jsou uvád ny v K . 

SAZEBNÍK ODM N ROZHOD ÍCH A 
DELEGÁT  

MISTROVSKÉ UTKÁNÍ 

P ÁTELSKÉ A 
TURNAJOVÉ 

UTKÁNÍ 

P ÁTELSKÉ A 
TURNAJOVÉ 

UTKÁNÍ 
Sout že ízené OFS a PFS NORMÁLNÍ HRACÍ 

AS 
ZKRÁCENÝ HRACÍ 

AS 
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Poznámka: Rozlosování, hrací dny a za átky utkání v IS FA R. 
 
 

 
 
 

 
 

P ehled tým  
 

OFS Hradec Králové 
 

v ro níku 
 

2020/2021 
 

(podle ísel losu): 
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Poznámka: Rozlosování, hrací dny a za átky utkání v IS FA R. 
 
 

JAKO  
OKRESNÍ P EBOR: 
 

01. Malšova Lhota A      
02. Vysoká B            
03. Ohniš any            
04. erven ves A         
05. Myšt ves             
06. Smi ice              
07. Dohalice A           
08. Roudnice B           
09. Prasek              
10. Lhota p.L. A         
11. St žery A            
12. Chlumec C           
13. Lov ice             
14. Boharyn             
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Poznámka: Rozlosování, hrací dny a za átky utkání v IS FA R. 
 
 

CK VOTROK 3.T ÍDA: 
 

01. Kratonohy 
02. Kun ice B  
03. Ho in ves    
04. Nový Bydžov B 
05. Lok. Hradec B   
06. Dob enice   
07. Lib ice   
08. Cerekvice 
09. Sendražice   
10. Ned lišt    
11. Klamoš 
12. Starý Bydžov   
13. Probluz  
14. Lib any B   
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PPOOBBYYTTOOVVÉÉ  AA  PPOOZZNNÁÁVVAACCÍÍ  ZZÁÁJJEEZZDDYY  
 Specialista na CAORLE – ITÁLIE /hotely a apartmány / 

Pobyty od kv tna do konce zá í 

Zájezdy pro školy a sportovní kluby 

Ceny s polopenzí a dopravou  již od 3.500,- K  / týden/ 

  

CHORVATSKO – BAŠKA VODA /penzion + apartmány / 

  

Lyža ské zájezdy – ITÁLIE / Dolomiti superski / 

  

Poznávací zájezdy busem  po Evrop  

   

Cestovní kancelá  VOTROK 

Chel ického 967 

500 02  Hradec Králové 2 

Telefon 495 534 066, 725 848 429 

votrok@votrok.cz 



Poznámka: Rozlosování, hrací dny a za átky utkání v IS FA R. 
 
 

AM GNOL 4.T ÍDA A:      
01. Malšova Lhota B         
02. Lhota p.L. B           
03. Syrovátka               
04. St žery B               
05. Jeníkovice              
06. Nový Hradec B           
07. Dohalice B 
08. Olympia Hradec B 
                          
DAHASL 4.T ÍDA B:  
01. Nechanice  
02. P evýšov  
03. Kobylice B 
04. Sk ivany B 
05. Nepolisy B 
06. Lužec  
07. Nové M sto   
08. erven ves B  
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AM Gnol s.r.o., Hradecká 225, 503 02 Předměřice nad Labem, 
www.amgnol.cz 

 

 

Doprava, logistika, mechanizace 

 

 

 
Společnost AM Gnol se zaměřuje již od roku 2003 na služby z mnoha odvětví 
činnosti. Nabízíme portfolio komplexních služeb z oblasti autodopravy, přepravy 
osob či servisu osobních i nákladních vozidel. Zabýváme se také prodejem a 
autodopravou sypkých hmot, zemními, výkopovými a demoličními pracemi, 
mechanizací a v neposlední řadě také pronájmem nebytových prostor. 

Jelikož máme k dispozici vlastní vozový park, stavební stroje, železniční vlečku, 
moderní vybavení autoservisu a pneuservisu a veškeré potřebné příslušenství, 
jsme schopni všechny služby realizovat vlastními silami, a tedy levněji, rychleji a 
flexibilněji, než když si jednotlivé služby objednáte u více firem. 



Poznámka: Rozlosování, hrací dny a za átky utkání v IS FA R. 
 
 

BELSPORT OP STARŠÍ ŽÁCI: 
 
01. Lhota p.L./Roudnice  
02. Prasek 
03. M.Lhota/Slavia HK B  
04. Vysoká    
05. St žery 
06. Kun ice/N. Bydžov B  
07. Nepolisy  
08. Dohalice/Probluz   
 
SPORT FOTBAL OP MLADŠÍ ŽÁCI: 
01. St žery                       
02. Lhota p.L./Roudnice           
03. T ebeš C                     
04. Slavia Hradec B               
05. ernilov                     
06. Smi ice                     
07. Myšt ves                     
08. Cerekvice/Dohalice   
09. Prasek A 
10. FC Hradec dívky  
11. Lov ice 
12. volný los                  
13. Prasek B 
14. Sk ivany/ erven ves           
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Dobrovského 209,
500 02 Hradec Králové

tel.: +420 607 026 525
tel.: +420 720 988 778

Elektronické zabezpečení   Kamerové systémy

Ozvučení, evakuační rozhlas    Požární systémy

Strukturovaná kabeláž    Přístupové systémy

Dodávka, montáž, servis, revize, projekce.



Poznámka: Rozlosování, hrací dny a za átky utkání v IS FA R. 
 
 

BELSPORT OP STARŠÍ ELÉVOVÉ A: 
01. FC Hradec dívky                  
02. Malšova Lhota   
03. ernilov                        
04. P edm ice/Lok.Hradec            
05. Dohalice/Cerekvice               
06. T ebeš C                     
07. Ho in ves                    
08. Smi ice 
09. volný los 
10. St žery   
11. Nový Hradec 
12. T ebeš dívky             
 
BELSPORT OP STARŠÍ ELÉVOVÉ B: 
01. Lhota p. L. 
02. Urbanice 
03. Nepolisy 
04. Prasek 
05. Kun ice/Olympia HK 
06. Myšt ves 
07. Kosi ky 
08. Lib any 
09. volný los 
10. Chlumec B 
11. Kratonohy/Roudnice  
12. Nový Bydžov B  
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Poznámka: Rozlosování, hrací dny a za átky utkání v IS FA R. 
 

BURDYCH OP  
MLADŠÍ ELÉVOVÉ: 

01. Ho in ves                    
02. T ebeš B                           
03. Kun ice/Olympia HK                      
04. Lhota p. L.                          
05. Chlumec B                          
06. Slavia Hradec B 
07. Urbanice/Lib any                    
08. P edm ice/Lok. Hradec                      
09. Malšova Lhota A                         
10. Malšova Lhota B   
11. Nechanice  
12. T ebechovice  
13. Nový Hradec  
14. FC Hradec A 
15. FC Hradec B  
16. St žery A  
17. St žery B  
18. FC Hradec dívky  
19. RMSK Cidlina N. Bydžov B  
20. Nepolisy  
21. Dohalice/Cerekvice  
22. Smi ice  
23. Kobylice 
24. Roudnice/Kratonohy  
25. erven ves/Sk ivany  
26. ernilov 
27. Vysoká A 
28. Vysoká B  
29. Slavia Hradec C 
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  Zajištění nákupu dodávek energií

  Energetická správa

  Poradenství a optimalizace

  Měření a monitoring

  Revize

WWW.BURDYCH.EU

Energetický
management

Burdych-Banner-3400x1800mm.indd   11 20.02.2020   14:46:22



Poznámka: Rozlosování, hrací dny a za átky utkání v IS FA R. 
 
 

OP MINIP ÍPRAVKY: 
01. Smi ice   
02. P edm ice 
03. T ebeš          
04. Kun ice 
05. Lhota p. L. 
06. Chlumec 
07. Slavia Hradec   
08. Lib any  
09. Ho in ves 
10. Roudnice/Kratonohy   
11. Malšova Lhota  
12. T ebechovice 
13. Nový Hradec 
14. FC Hradec A 
15. FC Hradec B 
16. St žery 
17. Nechanice 
18. Vysoká 
19. Malšovice 
20. ernilov A 
21. ernilov B 
22. Nový Bydžov  
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Poznámka: Rozlosování, hrací dny a za átky utkání v IS FA R. 
 
 

ARROWS 
Liga gentleman  

 U-40:  
 
1. T ebeš 
2. SKP R HK 
3. Nový Hradec 
4. FC Hespro (p v.Vysoká) 
5. ARROWS  
6.   
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Skóruj s námi!
Sportovní právo je jednou z našich specialit. Komplexní 

  +420 910 058 058       office@arws.cz

ARROWS advisory group

V Jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Klicperova 1266/1, 500 03 Hradec Králové  

Palackého 75/21, 779 00 Olomouc

www.arws.cz



muži muži SŽ MŽ (7+1) SE (5+1) ME (4+1) gentl
OP, 3.t . 4.t . OP OP OP  OP liga   poznámka

So 15.8. 17:00 13 13
Ne 16.8. 17:00
St 19.8. 17:00 P1 1.kolo poháru muž
So 22.8. 17:00 1 1
Ne 23.8. 17:00
So 29.8. 17:00 2 2 2 2
Ne 30.8. 17:00
Út 1.9. 17:00 1 1 vložené kolo
St 2.9. 17:00 P2 2.kolo poháru muž
So 5.9. 17:00 3 3 3 3 1 1
Ne 6.9. 17:00
Po 7.9. 17:30
Út 8.9. 17:00 13 13 11 vložené kolo
So 12.9. 17:00 4 4 4 4 2 2
Ne 13.9. 17:00
Po 14.9. 17:30
Út 15.9. 17:00 14 vložené kolo
So 19.9. 16:30 5 5 5 5 3 3
Ne 20.9. 16:30
Po 21.9. 17:00
So 26.9. 16:30 6 6 6 6 4 4
Ne 27.9. 16:30
Po 28.9. 17:00 Státní svátek
So 3.10. 16:00 7 7 7 7 5 5
Ne 4.10. 16:00
Po 5.10. 16:30
So 10.10. 15:30 8 8 8 8 6 6
Ne 11.10. 15:30
Po 12.10. 16:00
So 17.10. 15:30 9 9 9 9 7 7
Ne 18.10. 15:30
So 24.10. 14:30 10 10 10 10 8 8
Ne 25.10. 14:30
St 28.10. 14:30 NT NT NT NT 10 Státní svátek
So 31.10. 14:00 11 11 11 11 9 9
Ne 1.11. 14:00
So 7.11. 14:00 12 12 12 12
Ne 8.11. 14:00
So 14.11. 13:30 14 14 p edehrávka, 1.jarní kolo
Ne 15.11. 13:30

HALOVÉ P EBORY MLÁDEŽE: 

ing. Marcel Tu ek, p edseda STK OFS Hradec Králové 
Lubomír Doud ra, sekretá  OFS Hradec Králové                       26. 6. 2020

21.11.2020 - halový OP mladší p ípravky (P edm ice)

Ú ední  za átky utkání jsou stanoveny v RS pro všechny kategorie (oddíly si mohou zm nit za átky pomocí hlášenek 
(24.7.2020) nebo dohodou o zm n  termínu)
STK si vyhrazuje  právo provád t operativní zm ny v termínové listin  na základ  po tu p ihlášených mužstev do ro níku 
2020/21 po uzáv rce p ihlášek 

TERMÍNOVÁ LISTINA OFS HRADEC KRÁLOVÉ - PODZIM 2020

Datum as

20. 2. 2021 minip ípravky hala Vysoká             Okresní pohár muž  se bude dohrávat na ja e 2021.

29.11.2020 - halový OP starší žáci (P edm ice) + finále OP ml.p ípravky
školení a doškolení T licence „C“ ZŠ M. Horákové - 5. - 6. 12. 2020
9. 1. 2021 – Den partner  OFS (P edm ice)

22.11.2020 - halový OP mladší žáci (P edm ice)
28.11.2020 - halový OP starší p ípravky (P edm ice) 
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Dresy domácích týmů v sezóně 2020 - 2021
Aktualizace 13. 8. 2020

Mužstvo: triko: trenky: štulpny:

JAKO Okresní přebor:
Smiřice modrobílé modré modré  
Chlumec C bílé modré         modré 
Myštěves  tmavěmodré černé  modré
Boharyně modrožluté modré         žluté   
Dohalice          světlemodré      světlemodré   světlemodré 
Stěžery A         světlemodré      černé         černé 
Červeněves A  tm.zelenobílé       tm.zelené        tm.zelené 
Lhota p. L. A černočervené     černé         červené  
Lovčice      modrobílé        bílé          bílé 
Malšova Lhota A   modrožluté            modré         modré 
Roudnice B        žluté       modré        modré 
Prasek            modrobílé        modré         modrobílé 
Vysoká B          černobílé        černé         černé  
Ohnišťany         červené          černé         černé    

CK VOTROK 3. třída:
Cerekvice         zelené           černé        černé  
Probluz           bílé             černé         bílé  
Kunčice B         zelenobílé       zelenobílé    zelenobílé 
RMSK Cidlina B    bílé             bílé          bílé
Kratonohy         žlutočerné       černé         černé  
Neděliště         červenobílé      modré modré   
Lok.Hradec B      červené          bílé     červené
Libčany B         modré            modré         modré 
Libřice           zelené           zelené        bílé 
Klamoš            žluté            zelené        zelené
Dobřenice         modré           černé         černé
Sendražice        červené          červené       červené
Hořiněves         černobílé        černé         bílé
Starý Bydžov      černé           černé         černé  

AM GNOL 4. třída A:
Nový Hradec B     bílé             černé         černé/bílé 
Syrovátka         modrobílé        modré         modré  
Jeníkovice        oranžové        oranžové     oranžové
Lhota p. L. B      černé         černé         bílé 
Malšova Lhota B   žlutomodré            modrožluté         modré 
Stěžery B         žluté     žluté  žluté   
Olympia Hradec B         zelené          černé       černozelené 
Dohalice B         červené       červené         červené
  
DAHASL 4. třída B:
Lužec             tmavě zelené     černé         zelené 
Nepolisy B        bílé            modré         bílé 
Nové Město        červené          černé         černé  
Převýšov          červené          červené       červené 
Kobylice B        bílé             bílé          bílé  
Nechanice        červené             červené         červené  
Červeněves B      modrobílé      modré         černé
Skřivany B       vínový, bílý rukáv      bílé          vínové  
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OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ HRADEC KRÁLOVÉ  
Habrmanova 192, 501 01, Hradec Králové 

 
Pozvání na jubilejní 10. ro ník 

„Den partner  OFS 2021“ 
(dopoledne fotbalový turnaj, odpoledne dražba a turnaj v bowlingu) 

 
Místo konání: sportovní hala P edm ice nad Labem  
 
Termín akce:  - sobota 9. 1. 2021   
 
Po skon ení fotbalového turnaje bude uskute n na DRAŽBA sportovních 
kuriozit (zejména dresy s podpisy hrá ). Vybraná finan ní hotovost, spole n  
s pokutou za vst elenou branku, bude v nována ve prosp ch charitní innosti. 
V nované sportovní relikvie do ve ejné dražby budou vítány! 
 

 

Charitativní ú et OFS Hradec Králové: 
. 256299368/0300 

  
  Na tento ú et je již nyní možno zasílat p ísp vky pro charitativní 
ú el související se 10. Dnem partner  OFS Hradec. Ú et je dále 
využíván pro další charitativní akce.                           



ÚČELEM NADAČNÍHO FONDU JE:ÚČELEM NADAČNÍHO FONDU JE:

a) zajišťování finanční, materiální podpory na propagaci, podporu a
rozvoj královéhradeckého fotbalu, zejména v oblasti mládeže, a to na
všech jeho úrovních (hráči, trenéři, rozhodčí, funkcionáři),

b) poskytování příspěvků na podporu, propagaci a rozvoj sportovním
oddílům pečujícím o mládež

c) poskytování příspěvků na nadstandardní přípravu dětí, především na
sportovní fotbalovou přípravu

d) poskytování příspěvků na podporu vzdělávání trenérů, včetně podpory
při práci s fotbalovou mládeží,

e) poskytování příspěvků na podporu výukových a metodických kurzů
pro trenéry příslušných mládežnických kategorií,

f) poskytování příspěvků na školy mladých rozhodčích,

g) poskytování příspěvků sportovním oddílům na náklady na rozhodčí,
při utkání všech kategorií mládeže v soutěžích a turnajích organizo-
vaných Královéhradeckým krajským fotbalovým svazem,

h) poskytování příspěvků trenérům mládeže pracujících v kategorii
přípravka, žáci a dorost

i) poskytování příspěvků na uskutečnění náborů fotbalovým klubům s
cílem přivést děti ke sportu.

Účelem nadačního fondu je dále i poskytování příspěvků okresním
fotbalovým svazům (OFS) v rámci Královéhradeckého kraje na
podporu mládežnických soutěží (dlouhodobé soutěže výběrů OFS)



JKJK

• sociální média
• foto a video produkce

J&K ProSports s.r.o.
Šimkova 1224
500 03 Hradec Králové

+420 775 112 688
info@jkprosports.cz
www.jkprosports.cz



Česká společnost působící v oblasti telekomunikací 
a energetiky. Dlouhodobě se zabývá optimalizací 
nákladů s cílem analyzovat využití daných služeb  
a zvolit optimální nastavení s důrazem na efektivní 
snížení nákladů.

Společnost disponuje kvalitními týmy pracovníků, 
kteří s ohledem na specifika a požadavky  
konkrétního klienta připraví model optimálního 
nastaveního služeb.

BD GROUP CZ S.R.O.

KONTAKTY:

232 003 001

bdgoup@bdgroup.cz

ÚSPORY    
OPTIMALIZACE     

INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ







cena na klí
v etn  DPH

PRODEJ MODERNÍHO BYDLENÍ. BYDLETE UŽ TE .
CENA OD 5 490 000,- K V ETN DPH

I.   E T A P A   J I Ž   P R O D Á N A   

V A Š E   N O V Á   P  Í L E Ž I T O S T   V E    II. E T A P 

D M ZA CENU BYTU. P ESV D TE SE SAMI.

Dop ej si velikost 4+kk, 5+kk  
Zažij velkorysý prostor 124 m² až 145 m² 
Poznej komfort adového domu nebo dvojdomu

MERU KOVÝ RÁJ

HRADEC KRÁLOVÉ 







Premier Logistics spol. s r.o., Nerudova 198/36, 500 02 Hradec Králové, www.premierlogistics.cz 

 

 

Náš moderní vozový park tvoří flotila 10 vozových souprav. Zajišťujeme 
velkoobjemovou přepravu zboží do 100 cbm a hmotnosti do 24 000 Kg. 
Naše kamiony splňují všechny náročné ekologické předpisy a požadavky 
na bezpečnost v silničním provozu. Všechna vozidla provozujeme v 
ekologické normě Euro 6. Průměrné stáří našeho vozového parku je 
maximálně do tří let. Díky tomuto šetříme na ekologických poplatcích i 
mýtném, a proto Vám můžeme nabídnout ty nejvýhodnější ceny v oblasti 
kamionové přepravy. Vozidla pořizujeme v nadstandartní výbavě tak, 
abychom našim řidičům poskytli maximální komfort. 

Naše služby: 
- mezinárodní a vnitrostátní přeprava celovozových zásilek 
- mezinárodní a vnitrostátní přeprava formou sběrné služby/dokládky 
- nadstandartní výbava vozidel 
- sledování zakázek 24/7 
- individuální přístup ke každému zákazníkovi 
- flexibilní dopravní řešení na míru 
- termínová spolehlivost 
- výhodné ceny 

 

 











TERASA S VÝHLEDEM 

VENKOVNÍ BAR

SALÓNEK

Telefon: 721 011 380  / Email: restaurace@sportparkhit.cz

www.restauranthit.cz

FIREMNÍ 
AKCE OSLAVY

DENNÍ 

RESTAURANT HIT



 

 

 

 

 

 

   www.restauraceusvagerku.cz 
Restaurace U Švagerk  Vám nabízí mo nost p íjemného posezení 
v Hradci Králové. Posed t m ete u vý epu nebo v nov  zrekonstruované 
jídeln , která má kapacitu a  50 osob. Pro v  
salonky pro 40 a 90 osob. 
U nás m  po ádat oslavy, svatební hostiny, ve írky, rauty, smute ní 
hostiny i školení. 
P i hezkém po así Vás navíc zveme k posezení na venkovní zahrádce ve 
vnitrobloku s vyu itím pro d ti. 
Nabízíme: 
o Tradi ní jídla eské kuchyn  
o Jídla mezinárodní kuchyn  
o Polední menu (po-pá) 
o Pivo Rebel, Kozel, Plze  
o To ené limonády z Kolína, výb r alkoholických i nealkoholických nápoj  
o Rozlévaná moravská vína 

 

kontakt: 777 330 399 







 

  

PP  OO  PP  EE  LL  KK  AA 

Z CYKLU OPERA A BALET DĚTEM  
10. ROČNÍK 

neděle 6. 12. 2020, 16.00 hodin 
Hradec Králové, sál Filharmonie HK 

 

BALETNÍ POHÁDKOVÝ PŘÍBĚH O DÍVCE POPELCE, KTERÁ NALEZLA SVÉHO PRINCE  

A ZVÍTĚZILA SVOU DOBROTOU A LÁSKOU NAD SVĚTEM FALŠE, ZLA A PÝCHY. 

V NASTUDOVÁNÍ PRAŽSKÉ TANEČNÍ KONZERVATOŘE SPOLEČNĚ SE  
SÓLISTY NÁRODNÍHO DIVADLA PRAHA. 

CHARITATIVNÍ PŘEDSTAVENÍ ve prospěch hemato-onkologického oddělení Dětské kliniky Fakultní 
nemocnice Hradec Králové, oddělení větších dětí a pro děti léčené na tomto oddělení.  

VSTUPENKY  
www.hkpoint.cz  

Emma ART AGENCY: tel. 775 591 537, e mail: Emma.Emma@seznam.cz   



Hostinec u JELENA 
Karolíny Sv tlé 805/13, Hradec Králové, tel. 775 419 989 

 

 

Vý ep + sál 

Teplá kuchyn  

Studená kuchyn  

 

 

 

 

Ve írky 

Oslavy 

Živá Folk a Country 

 

 

 

Otevírací doba: 

PO-SO 15-23 hod. 

NE  15-22 hod. 

Program sledujte na našem FB: 
https://www.facebook.com/Hostinec-u-Jelena-319587101775992 



KAŽDÝ TÝDEN PŘINÁŠÍME 
(i v elektronické podobě)

HODNOCENÍ, ROZHOVORY 
A ZAJÍMAVOSTI

Z KRÁLOVÉHRADECKÉ KOPANÉ
Objednejte si Fotbal v kraji na: 

predplatne.fotbalvkraji@seznam.cz




