
  
 
  

                       
 

Komuniké STK OFS Hradec Králové   
 
  Hradec Králové/ Na 6. schůzi v ročníku 2020/21 se 18. 9. 2020 sešla STK 
OFS a projednala následující body:  
 
Změny utkání:  
ARROWS Liga Gentlemanů U-40: HESPRO – Třebeš (odloženo hosty – zajistí dohodu do 
24. 9. 2020) 
SPORTFOTBAL OP ml. žáci F1A0501: Třebeš C – Skřivany/Červeněves 29. 9. v 16.30 
BURDYCH OP mladší přípravka turnaj 7D: 17. 10. v 9 hř. Třebeš, účast: Slavia HK 
B, Slavia HK C, Třebeš B, Malšovice (souhlasy přiloženy)    
 
Poplatky (přes IS FAČR):  
Skřivany 500 Kč, Slavia HK 100 Kč     
 
Pokuty:  
Lok. Hradec 200 Kč nepotvrzení ZOU vedoucím A2A0204 Klamoš – Lok. HK B 
Třebechovice 200 Kč nepotvrzení ZOU vedoucím OP ml. přípravky turnaj 2A 
Slavia Hradec 200 Kč nepotvrzení ZOU vedoucím OP ml.přípravky turnaj 2A 
 
SPORTFOTBAL OP mladší žáci F1A0403: Lovčice – Myštěves: 
Utkání nedohráno pro nenastoupení hráčů Myštěvse do 2. poločasu. Návrh STK pro 
DK: Dle § 36 odst. 2 DŘ kontumovat utkání 3:0 a 3 body pro Lovčice. Projednat 
provinění dle § 56 odst. 3 odmítnutí pokračování v utkání a dále dle § 66 
nesportovní chování fanoušků.   
 
Poplatek za nemládež 2020/2021 kluby OP a 3. třídy: 
Rozpis soutěží OFS Hradec Králové 2020/2021 odst. XII. čl. 1 závazná 
rozhodnutí VV OFS: 
Povinnost mít 1 mládežnické družstvo platí pro mužstva startující v OP a 
3. třídě dospělých. Za splnění požadavku tohoto článku u spolupracujících 
oddílů lze uznat jako družstvo mládeže pouze tehdy, jestliže prokáže 
předložením smlouvy o výchově svých nejméně 7 hráčů příslušné kategorie u 
smluvních oddílů (časově omezený přestup) – termín byl do 17. 9. 2020 
včetně seznamu hráčů příslušných klubů. V případě nesplnění této 
povinnosti uhradí oddíl poplatek 4.000 Kč dle faktury OFS.  
Jedná se o kluby: 
OP: Boharyně, Ohnišťany 
3.třída: Klamoš, Neděliště, Libřice, Dobřenice, Sendražice, Starý Bydžov   
 
Soutěžní řád 2020-2021 §30 VEDOUCÍ DRUŽSTVA: 
Doplněný text: 
3. Družstvo je povinno mít vedoucího družstva. Bez vedoucího družstva 
nemůže být utkání zahájeno. V případě vyloučení vedoucího družstva z 



ohraničeného prostoru hřiště pro příslušníky družstva převezme jeho 
povinnosti jiný příslušník družstva. 
4. Hráči družstva uvedeni v zápise o utkání nejsou oprávněni vykonávat 
funkci vedoucího družstva; to neplatí v případě, kdy není vyjma hráčů 
žádný jiný příslušník družstva přítomen. 
Odůvodnění: 
V utkání dospělých mohl být vedoucím i hráč a kluby nižších soutěží to tak 
často aplikovaly, přičemž na lavičce seděli ještě jiní funkcionáři. V SŘ 
se tato možnost od prvopočátku připustila z toho důvodu, že když v nižších 
soutěžích přijede pouze 11 hráčů (nebo ještě s náhradníky) a žádný 
funkcionář, tak aby se mohlo hrát (bez vedoucího nelze utkání zahájit), 
tak může vykonávat funkci vedoucího i hráč na hrací ploše nebo náhradník. 
Ale když přijede s družstvem jakýkoliv funkcionář (trenér, asistent 
trenéra, atd.), tak není důvod, aby vedoucím byl hráč na hrací ploše, ale 
měl by to být některý z funkcionářů na lavičce. 
Účinnost: 
Pro soutěže FAČR jsou změny platné od 1. srpna 2020 pro nový SR 2020-2021. 
 
UPOZORNĚNÍ STK OFS – VYPLŇOVÁNÍ ZOU: 
STK důrazně žádá vedoucí mužstev a rozhodčí o důsledné a odpovědné 
vyplňování ZOU před a po utkání. Kontrola se týká uvedení jména hlavního 
pořadatele v každém utkání, dále pak kontrola konečného výsledku vč. 
střelců branek. Rovněž vedoucí mužstev mají za povinnost zkontrolovat 
popis disciplinárního provinění hráče, popř. funkcionáře.   
 
COVID 19 Prohlášení o bezinfekčnosti:   
Klub má povinnost zajistit prohlášení od všech osob účastnících se na 
utkání vyjma diváků (např. členové pořadatelské služby, podavači míčů, 
fotografové atd.); na tom se nic nemění tím, že rozhodčí (technický 
delegát) kontroluje pouze osoby uvedené v zápise o utkání.  
Toto ustanovení se vztahuje i na přátelská utkání a turnaje (povinnost 
pořízené ZOU v papírové podobě).  
Tiskopis zaslán na kluby a je ke stažení na www.ofshk.cz – úřední deska + 
tiskopisy a formuláře.  
 
Kontrola prohlášení o bezinfekčnosti: Kontrolu provádí u všech osob 
uvedených zápise o utkání delegovaný rozhodčí, případně technický delegát 
s tím, že hráč, jehož prohlášení není předloženo, nebude připuštěn ke hře; 
v utkáních, na které není rozhodčí delegován, se kontrola neprovádí a za 
splnění povinnosti odpovídají pouze kluby. 
 
OP starší přípravky: 
Připomínáme, že OP st. přípravky se v ročníku 20/21 1 zápas 2 x 30 minut. 
 
BURDYCH OP mladší přípravky podzim 2020 – hrací doba 2 x 15 minut:  
Aktiv klubů proběhl 21. 8. 2020, přihlásil se Sokol Malšovice, celkem 30 
týmů. Po aktivu šla na kluby finální verze turnajů a postupně bylo zadáno 
vše do IS FAČR – celkem 9 kol, 63 turnajů, 267 zápasů – zkontrolujte v IS 
a řádně zadávejte údaje do ZOU v IS.  
 
Odkaz IS FAČR:  
https://is.fotbal.cz/souteze/detail-souteze.aspx?req=eaf3c735-5728-4cb0-
913a-352c765637d0 
    

 

http://www.ofshk.cz/


VOTROK pohár dospělých 2020/2021: 
2. kolo středa 2. 9. 2020 v 17.00 hodin (zadáno v IS FAČR): 
P17 Smiřice        - Malšova Lhota  A  1:7   
P18 Dohalice A     - Roudnice B        1:4    ÚT 1. 9. v 18 
P19 Starý Bydžov   - Chlumec C     1:8  
P20 Dobřenice      - Stěžery A         0:6    v 18 hodin   
P21 Nechanice      - Převýšov          5:3     v 17.30   
P22 Vysoká B       - Lhota p. L. A     7:3   
P23 Lovčice        - Kratonohy         3:2    
P24 Klamoš         - Ohnišťany PO 28. 9. ve 14  
 
3. kolo čtvrtfinále jaro 2020: 
P25 Malš. Lhota A  - Roudnice B 
P26 Chlumec C      - Stěžery A 
P27 Nechanice      - Vysoká B  
P28 Lovčice        - vítěz Klamoš/Ohnišťany 
 
Příští schůze STK OFS se bude konat v pátek 25. 9. 2020 v 15 hodin v budově 
ČUS Habrmanova 192. (mt, ld)        


