
  
 
  

                       
 

Komuniké STK OFS Hradec Králové   
 
  Hradec Králové/ Na 9. schůzi v ročníku 2020/21 se 9. 10. 2020 sešla STK 
OFS a projednala následující body:  
 

Epidemilogická opatření jsou průběžně aktualizována na webu OFS: 

www.ofshk.cz – úřední deska + web FAČR: www.fotbal.cz  
 
8. 10. 2020 Zdroj web FAČR  

FAČR reaguje na zpřísněná opatření Vlády ČR 8. 10. 2020: 
Platí od pondělí 12. 10. 2020: 

Na základě rozhodnutí Vlády ČR chce FAČR informovat své členy a jejich kluby o 
tom, že soutěže výkonnostního fotbalu jsou od pondělí 12. října 2020 na dobu 14 
dnů pozastaveny.  
Níže přikládáme stanovisko FAČR k celé věci: 
„Vedení asociace si v rámci nouzového stavu uvědomuje nebezpečí narůstajícího 
počtu pozitivně testovaných osob, na druhou stranu stále věříme, že je venkovní 
sport, za dodržení všech platných hygienických opatření, stále tou nejlepší 
možnou prevencí k pevnému zdraví nás všech. 
V tomto duchu se také FAČR snaží dlouhodobě komunikovat se zástupci Ministerstva 
zdravotnictví ČR i Národní sportovní agentury a vysvětlovat důvody pro 
neuzavírání soutěží a tréninků klubů a hráčů výkonnostního fotbalu. 
Čtvrteční rozhodnutí vlády v celé věci, s platností od pondělí 12. října, nezbývá 
než respektovat, zároveň ale doufáme, že bude časově omezeno jen na avizovanou 
dobu a budeme tak moci v soutěžích pod hlavičkou FAČR po této vynucené pauze 
následně pokračovat. 
 

Aktualizovaná pravidla pro konání fotbalových utkání a tréninků  
z 9. 10. 20 (upravená verze z 10. hodiny – bod 3): 

Vážení, na základě nového upřesnění výkladu mimořádné opatření vlády Vám 
sděluji konečné stanovisko FAČR k soutěžním utkáním v následujícím víkendu:  

1. utkání se účastní nejvýše 130 osob (hráči, rozhodčí a osoby zabezpečující 
organizační a technické zázemí); 

2. diváci mají zakázáno se fotbalových utkání účastnit; to platí i v případě 
1. vnitroareálových restaurací a podobných zařízení, 
2. rodičů, kteří neplní některou z funkcí podle bodu 1; 
3. použití veškerých vnitřních prostor (zejména šatny, umývárny atd.) 

sportoviště je pro osoby podle odstavce 1 do 12. 10. povoleno. 
  
JUDr. Jan Pauly, generální sekretář 
Fotbalová asociace České republiky, Atletická 2474/8, 169 00  Praha 6 
Tel.: 233 029 247, Mob.: 721 833 114 

http://www.ofshk.cz/
http://www.fotbal.cz/


AKTUALIZOVANÁ PRAVIDLA PRO REGIONÁLNÍ FOTBAL K 7/10/2020 
Platí do 11. 10. 2020 

 

1. Utkání se účastní nejvýše 130 osob (hráči, rozhodčí a osoby 
zabezpečující organizační a technické zázemí). 

2. Diváci mají zakázáno se fotbalových utkání účastnit; to platí i 
v případě 
1. vnitroareálových restaurací a podobných zařízení, 
2. rodičů, kteří neplní některou z funkcí podle bodu 1. 

3. Stejná omezení podle bodů 1 a 2 platí též pro tréninky. 
4. Za dodržení omezení podle bodů 1 a 2 odpovídá organizátor utkání.   
5. Tato pravidla se měnila s ohledem na zpřísnění oznámená 8. 10. 2020. 

 
Změny utkání:  
BELSPORT OP st. přípravka G1A1002: FC HK dívky – Stěžery 26. 10. – 16.30 
UMT Slavia HK 
Poplatky (přes IS FAČR):  
Stěžery 100 Kč   
Pokuty: x 
 
CK VOTROK 3. třída A2A0701 Nový Bydžov B - Libčany B:  
Hosté 3. 10. oznámili, že se k utkání nedostaví. STK předala utkání k 
dořešení do DK s návrhem (Rozpis soutěží OFS Hradec Králové 2020/21 
sazebník STK bod 3): Nový Bydžov B – Libčany B 3:0 kont., dále pokuty 
Libčany 5000 Kč (splatno Novému Bydžovu dle zaslané faktury), Libčany 3000 
Kč (splatno OFS – půjde přes IS FAČR). 
 
Utkání OP Smiřice – Vysoká B: 
Zahájeno v čekací době, defekt auta rozhodčích, předáno do KRD.  
 
Mladší přípravky: 
V této kategorii musí být rovněž v ZOU uveden hlavní pořadatel. 

 
HALOVÉ PŘEBORY OFS Hradec Králové 2020/21: 
Přihlášky na HOP ve SH v Předměřicích do 31. 10. 2020: 
- startovné 500 Kč mládež, 1000 Kč dospělí 
 
21. 11. 2020 mladší přípravka (SH Předměřice), finále 29. 11.: 
Přihlášky: 1. Vysoká A, 2. Vysoká B, 3.  
 
22. 11. 2020 mladší žáci (SH Předměřice): 
Přihlášky: 1. 
 
28. 11. 2020 starší přípravka (SH Předměřice): 
Přihlášky: 1. 
 
29. 11. 2020 starší žáci (SH Předměřice): 
Přihlášky: 1. 
 
30. 1. 2021 BOWLING BAR muži (SH Předměřice): 
Přihlášky: 1. 
 
20. 2. 2021 SPORT FORTE CUP minipřípravka (SH Vysoká): 
Přihlášky: 1. Vysoká A, 2. Vysoká B, 3.   
 



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. 
 

VOTROK pohár dospělých 2020/2021: 

3. kolo čtvrtfinále předběžný termín ST 7. 4. 2021 v 16.30 (v IS):  
P25 Malš. Lhota A  - Roudnice B 
P26 Chlumec C      - Stěžery A 
P27 Nechanice      - Vysoká B  
P28 Lovčice        - Klamoš 
 
Příští schůze STK OFS se bude konat v pátek 16. 10. 2020 v 15 hodin 
v budově ČUS Habrmanova 192. (mt, ld)        

http://www.ofshk.cz/
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