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OBECNÁ USTANOVENÍ PRO SOUTĚŽE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KFS
Hlava I
Článek 1

Řízení soutěží
Výkonný výbor Královéhradeckého KFS

VV KFS zabezpečuje krajské soutěže, stanovuje jejich koncepci a k jejich řízení vydává příslušný Rozpis soutěží.
Jmenuje a odvolává předsedu a členy příslušných komisí, vždy však ustanoví Sportovně-technickou komisi (dále
jen STK KFS nebo STK), disciplinární komisi (dále jen DK KFS) a komisi rozhodčích (dále jen KR KFS).

Článek 2

Sportovně-technická komise Královéhradeckého KFS ( SŘ § 7)

Veškeré soutěže Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále také KFS nebo KFS KHK) řídí
Sportovně technická komise (STK). Pravidelná zasedání STK se v době průběhu soutěží konají ve čtvrtek od
14.00 hodin na sekretariátu KFS KHK.
SŘ - § 7 Sportovně technická komise
1. Sportovně-technická komise je v působnosti řídícího orgánu soutěže povinna navrhovat k projednání
následující disciplinární přečiny s návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání:
a) odmítne-li družstvo v případě vyplňování písemného zápisu o utkání předložit listinu hráčů a současně
neumožní kontrolu totožnosti startujících hráčů;
b) odehraje-li členský klub soutěžní utkání v jiném termínu nebo na jiném hřišti, než schválil řídící orgán
soutěže;
c) není-li možné sehrát soutěžní utkání, protože organizátor utkání nepřipravil bez oprávněného důvodu hrací
plochu tak, aby byla způsobilá ke hře nebo jí nevyznačil podle pravidel fotbalu anebo nepřipravil osvětlení,
ačkoli bylo stanoveno, že utkání se sehraje za umělého osvětlení;
d) nenastoupí-li družstvo členského klubu bez závažných důvodů k soutěžnímu utkání anebo nastoupí k utkání
po uplynutí čekací doby stanovené Pravidly fotbalu;
e) opustí-li družstvo členského klubu bez závažných důvodů svévolně hrací plochu v průběhu soutěžního
utkání anebo v takovém utkání bez závažných důvodů odmítne pokračovat a soutěžní utkání se z tohoto
důvodu nedohraje;
f) bylo-li soutěžní utkání předčasně ukončeno v důsledku inzultace rozhodčího některým příslušníkem
družstva;
g) bylo-li soutěžní utkání ovlivněno způsobem, který odporuje principu poctivého sportovního soutěžení;
h) nastoupí-li hráč neoprávněně k soutěžnímu utkání.
2. Sportovně-technická komise je v působnosti řídícího orgánu soutěže povinna navrhnout k projednání
disciplinární přečin odhlášení družstva členského klubu ze soutěže s návrhem na uložení disciplinárního trestu
vyloučení družstva ze soutěže.
3. Sportovně-technická komise je v působnosti řídícího orgánu soutěže oprávněna uložit za porušení
ustanovení tohoto řádu, pokud nejde o porušení podle odstavce 1 nebo odstavce 2, pořádkovou pokutu:
do výše 100.000,- Kč v soutěžích, kde příslušným řídícím orgánem soutěže je Ligové shromáždění;
do výše 50.000,- Kč v soutěžích, kde příslušným řídícím orgánem soutěže je Řídící komise pro Čechy nebo
Řídící komise pro Moravu;
do výše 30.000,- Kč v soutěžích, kde příslušným řídícím orgánem soutěže je krajský fotbalový svaz;
do výše 10.000,- Kč v soutěžích, kde příslušným řídícím orgánem soutěže je okresní fotbalový svaz.

Článek 3

Právní normy upravující soutěže Královéhradeckého KFS

Hraje se podle platného Soutěžního řádu (dále také SŘ) v platném znění, platných Pravidel fotbalu včetně všech
schválených doplňků Pravidlové komise FAČR a tohoto Rozpisu soutěží (dále také RS). Veškeré změny a dodatky
k tomuto RS schválené VV KFS se zveřejňují na webových stránkách KFS a všichni účastníci soutěží mají za
povinnost se s uvedenými dokumenty seznámit.

Článek 4

Námitky, protesty a odvolání v soutěžích Královéhradeckého KFS

Protesty se v soutěžích KFS podávají dle Hlavy III, Procesního řádu FAČR.
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Článek 5

Zveřejňování zpráv a rozhodnutí v soutěžích Královéhradeckého KFS

Rozhodnutí STK a DK se zveřejňují na webových internetových stránkách KFS /www.khfotbal.cz/ a na úřední
desce FAČR.. Zveřejněná rozhodnutí jsou pro kluby (oddíly), které jsou řízeny KFS, závazná.
Obsazení rozhodčích a delegátů svazu se zveřejňují na webových internetových stránkách KFS.

Hlava II
Technická a další opatření k řízení soutěží Královéhradeckého KFS
Článek 1
Organizace mistrovských soutěží Královéhradeckého KFS
1.Pořadatelství mistrovských utkání
Pořadatelem utkání je oddíl-klub uvedený v rozlosování podzimní části soutěže na prvním místě, pro jarní část
soutěže platí obrácené pořadí (Soutěžní řád fotbalu v platném znění, § 39, § 40, § 41, § 42, § 45, § 46)
SŘ – § 9 Zápis o utkání
1. Záznamem o průběhu utkání je zápis o utkání. K vyplnění zápisu o utkání poskytuje organizátor
utkání rozhodčímu utkání potřebné vybavení, zejména výpočetní techniku s internetovým připojením.
2. Zápis o utkání se pořizuje přímo ve specializované aplikaci elektronického informačního systému pro
zpracování elektronického zápisu o utkání.
3. Aplikaci pro zpracování elektronického zápisu o utkání je oprávněn obsluhovat pouze administrátor
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 důvodu, 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 hlavního trenéra družstva;
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;
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;
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i) z hráčů v základní sestavě kapitána družstva.
3. Rozhodčí utkání nejdříve 30 minut před úředně stanoveným začátkem utkání zkontroluje 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 elektronického informačního systému.
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;
d) uložené tresty příslušníkům družstva se stručným popisem skutku;
e) střídání;
f) dobu hry.
2. Vedoucí družstev jsou povinni po vyplnění zápisu o utkání dle odstavce 1 na výzvu rozhodčího
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.
V případě úmyslného odmítnutí potvrzení Zápisu o utkání, nebo v případě úmyslného odmítnutí podepsání
Zápisu o utkání bude tento Vedoucí družstva potrestán peněžitou pokutou ve výši 1.000,-- Kč. (SŘ § 7, SŘ § 30)
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 vykázaní 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.
SŘ – § 10 Soupiska družstva
1. Soupiska družstva je doklad, který určuje příslušnost hráčů k družstvu členského klubu.
2. Na soupisku družstva lze zařadit pouze hráče z centrální evidence členství členského klubu dle
příslušné věkové kategorie.
3. Soupisku družstva je oprávněn vyplnit pouze administrátor členského klubu na předepsaném
formuláři v elektronickém informačním systému. Na soupisce družstva je povinen uvést nejméně 11
hráčů, kteří spadají do příslušné věkové kategorie soutěže.
4. Soupiska družstva se vyhotovuje vždy k jednotlivé části soutěžního ročníku, a to vždy nejpozději 7
dní před zahájením jednotlivé části soutěže.
5. 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 či hostování hráče ze soupisky družstva nebo k doloženému
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dlouhodobému zranění hráče ze soupisky družstva.
6. Každý hráč uvedený na soupisce musí nastoupit do hry nejméně na 2 celé poločasy ve dvou
mistrovských utkáních za družstvo na jehož soupisce je uveden. V případě nesplnění této
povinnosti bude oddíl – klub potrestán pokutou v souladu se SŘ. Výše pokuty činí 1 000,-- Kč za
každého takového hráče. Pokud počet nenastoupených hráčů je vyšší než 4, obdrží oddíl-klub
pořádkovou pokutu ve výši 5.000,-- Kč. Tento odstavec platí pro kategorie dospělých
7. Oddíl-klub je povinen provést úpravu soupisky:
o při přestupu hráče uvedeného na soupisce do jiného oddílu-klubu,
o při zrušení registrace hráče uvedeného na soupisce,
o při zrušení nebo vystoupení B družstva ze soutěže
o při dlouhodobém zranění hráče (nutno doložit lékařským potvrzením).
Nejpozději do 7 dnů tyto hráče vyškrtnout ze soupisky a nahradit je hráčem jiným. Tuto změnu
musí potvrdit STK KFS (OFS).
8. Členské kluby, které mají v jedné věkové kategorii pouze jedno družstvo přihlášené do soutěže,
soupisku tohoto družstva v elektronickém informačním systému nevyplňují.
9. Členské kluby, které mají v jedné věkové kategorii více družstev přihlášených do různých soutěží,
nepředkládají soupisku družstva přihlášeného do nejnižší soutěže.
10. Ze soupisek družstev členského klubu vyšší soutěže jsou oprávněni startovat v jednom soutěžním
utkání nižší soutěže pouze dva hráči.
11. Hráč uvedený na soupisce družstva nižší soutěže je oprávněn startovat za družstvo vyšší soutěže.
12. Hráč neuvedený na žádné soupisce družstva členského klubu je oprávněn startovat za všechna
družstva členského klubu.
13. Potvrzením soupisky nepřejímá STK KFS odpovědnost za nedostatky zaviněné oddíly-kluby
(porušení RS a SŘ).

SŘ - § 58 Kontrola totožnosti v soutěžích Královéhradeckého KFS
1. Kontrolu totožnosti hráčů a náhradníků družstev uvedených v zápisu o utkání je možné na žádost vedoucího
družstva provést hromadně nejdříve 15 minut před úředně stanoveným začátkem utkání a nejpozději do
zahájení druhého poločasu utkání. Do schválení zápisu o utkání oběma vedoucími družstev po ukončení
utkání je možno provést kontrolu pouze těch hráčů, kteří nastoupili v druhém poločase utkání.
2. Provádění kontroly totožnosti řídí rozhodčí, kterému je vedoucí kontrolovaného družstva povinen předat
Listinu hráčů. Kontroly totožnosti jsou povinni se zúčastnit všichni hráči kontrolovaného družstva, vedoucí
kontrolovaného družstva a vedoucí družstva soupeře.
3. Po zahájení kontroly totožnosti předá rozhodčí vedoucímu družstva, který o kontrolu totožnosti požádal,
Listinu hráčů a následně vedoucí kontrolovaného družstva představuje vedoucímu soupeřova družstva
jednotlivé hráče, o jejichž kontrolu totožnosti vedoucí soupeřova družstva požádal. Pokud kontrolovaní hráči
mají k dispozici doklady prokazující jejich totožnost, předloží je vedoucímu soupeřova družstva k nahlédnutí.
Vedoucí soupeřova družstva je oprávněn klást kontrolovaným hráčům dotazy směřující k ověření jejich
totožnosti.
4. Po skončení kontroly totožnosti vrátí vedoucí družstva, který o kontrolu totožnosti požádal, rozhodčímu
Listinu hráčů a současně mu oznámí, zda namítá neoprávněný start hráče. Tuto skutečnost rozhodčí zapíše do
zápisu o utkání.
5. Je-li namítnut neoprávněný start hráče, rozhodčí přezkoumá totožnost tohoto hráče, a to zejména dle údajů z
předložených osobních dokladů. Pokud rozhodčí dospěje k závěru, že se jedná o neoprávněný start, hráče
nepřipustí k další účasti ve hře; v opačném případě je hráč oprávněn pokračovat ve hře. Průběh, důvody a
výsledek přezkoumání totožnosti hráče rozhodčí zapíše do zápisu o utkání.
6. Hráč je povinen podrobit se kontrole a přezkoumání totožnosti. Za účelem provedení kontroly a
přezkoumání totožnosti je povinen:
a) hráč, který nastoupil k utkání v průběhu I. poločasu, setrvat na stadionu do zahájení II. poločasu utkání;
8

b) hráč, který nastoupil k utkání v průběhu II. poločasu, setrvat na stadionu do potvrzení kontroly zapsaných
údajů v zápisu o utkání vedoucími družstev.
Za porušení tohoto ustanovení se nepovažuje, jestliže hráč nesetrvá na stadionu z důvodů zvláštního zřetele
hodných.
7. Pokud hráč, jehož přezkoumání totožnosti má být rozhodčím prováděno, neumožní přezkoumání totožnosti,
rozhodčí tuto skutečnost výslovně zapíše do zápisu o utkání a hráče nepřipustí k další účasti ve hře.

2.Termíny utkání
Povinnosti klubů (oddílů) týkající se termínů, hlášení utkání, začátků utkání a nastoupení k utkání jsou upraveny
Soutěžním řádem fotbalu v platném znění, § 8 a § 13 a tímto Rozpisem soutěží (dále RS).
a) Sportovně technická komise (dále také STK) vydává termínovou listinu schválenou VV KFS zvlášť pro
podzimní a zvlášť pro jarní část mistrovských soutěží. Hrací dny a začátky utkání uvedené v termínové listině
jsou závazné pro všechny zúčastněné kluby-oddíly.
b) Organizátor utkání je oprávněn navrhnout bez souhlasu soupeře řídícímu orgánu soutěže, že konkrétně
vymezená soutěžní utkání odehraje v jiném termínu, než který byl stanoven pro soutěžní ročník, a to pro
podzimní část nejpozději do 22. 07. 2016 (HLÁŠENKA) a pro jarní část soutěže do 17. 2. 2017
(HLÁŠENKA).
c) Družstva jsou oprávněna po vzájemné dohodě a souhlasu řídícího orgánu soutěže odehrát svá utkání mimo
stanovený termín v termínové listině. Dohoda družstev o změně termínu utkání, změně začátku utkání,
nebo změně hřiště musí být uložena do elektronického informačního systému nejpozději 17 dnů před
původně stanoveným termínem utkání. Dohoda družstev a souhlas řídícího orgánu soutěže dle předchozí
věty musí být proveden vždy prostřednictvím elektronického informačního systému nejpozději do 10 dnů
před stanoveným termínem utkání. Manipulační poplatek činí 500,-- Kč. V případě, že dohoda klubů bude
předložena v termínu kratším než 10 dnů před požadovaným termínem, manipulační poplatek činí 800,-Kč. Manipulační poplatek je pro všechny kategorie stejný.
d) 5. Řídící orgán soutěže je oprávněn do rozpisu soutěží implementovat modifikace tohoto řádu a
Soutěžního řádu mládeže a žen dle přílohy č. 2 tohoto řádu.
e) STK schválí žádost o dohodu /vloženou do elektronického informačního systému, nebo poslanou mailovou
poštou/:
1)
s uvedením důvodu
2)
s oboustranným souhlasem oddílů
3)
předloženou nejpozději 10 dnů před původním termínem
f) Oddíly-kluby jsou povinny bez jakéhokoliv předchozího upozornění nastupovat k utkáním v termínech a
začátcích uvedených v úřední zprávě KFS a dle povolených výjimek trvalého rázu, případně podle schválených
dohod nebo termínů přímo nařízených STK.
Pokud dojde k nesrovnalostem, ať již v termínu nebo začátku utkání mezi RS a úřední zprávou
s obsazením rozhodčích, je povinností obou oddílů-klubů (domácího i hostujícího) okamžitě upozornit
STK na vzniklou chybu.
Nenastoupení k utkání v termínu uvedeném v úřední zprávě, případně v termínu vzájemně dodatečně
dohodnutém či nařízeném STK, bude postiženo hracími důsledky v souladu se Soutěžním řádem fotbalu
v platném znění.
g) Hracím dny jsou určeny tímto Rozpisem soutěží a úředními zprávami STK. V případě nesehraného nebo
nedohraného utkání (z důvodů vyšší moci) se kluby (oddíly) dohodnou ihned na místě na novém vhodném
termínu a uvedou ho v Zápise o utkání. Utkání musí být sehráno do 14 kalendářních dnů od původního termínu
utkání. Toto ustanovení platí jak pro družstva dospělých, tak také pro družstva dorostenecká, žákovská a
přípravek. V případě, že nedojde k dohodě, o termínu utkání rozhodne STK na svém nejbližším zasedání a to
bez ohledu na potřeby klubů (oddílů).
h) STK zveřejňuje schválené vzájemně odsouhlasené změny z úředních termínů v úřední zprávě STK. Pokud
změna nebude uvedena v příslušné úřední zprávě, je povinností klubu (oddílu), na jehož žádost ke změně došlo,
neprodleně informovat předsedu STK nebo sekretariát KFS.

3.Místa utkání
Kluby (oddíly) oznámí STK KFS místa utkání na přihlášce do soutěže pro každé družstvo zvlášť (rovněž na
Hlášence o utkání) spolu s termínem utkání.
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a) Hrát se může pouze na hřištích schválených STK (na základě ověření STK příslušného OFS a dle
schváleného certifikátu FAČR pro umělé trávy 3.generace), která jsou uvedena v přihláškách do soutěží,
případně na náhradních plochách povolených STK KFS KHK. Ověřený plánek STK OFS musí být k
dispozici u klubů (oddílů). Veškeré změny a úpravy musí být schváleny STK KFS KHK a nesmějí narušit
průběh soutěží. STK si vyhrazuje právo kdykoliv provést kontrolu užívaných hracích ploch a jejich
vybavení.
b) V případě změny místa utkání z důvodu nezpůsobilosti vlastního hřiště (rekonstrukce, zákaz startu na
vlastním hřišti, jiné právní a organizační důvody) je třeba oznámit STK, ale i soupeři místo, na kterém
budou utkání hrána. Toto hřiště musí být schváleno příslušnou STK OFS.
c) Pro veškeré změny míst utkání platí stejná ustanovení jako pro změnu termínu
d) Utkání krajských soutěží všech kategorií se hrají na hřištích s přírodní povrchem, nebo na hřištích s umělým
povrchem /UMT/ 3.generace, pro kterou byl vydán příslušný certifikát FAČR a který je platný pro daný
soutěžní ročník..
e) Mistrovské utkání lze sehrát na hracích plochách s umělým povrchem /UMT/ 3.generace za těchto
podmínek:
- klub má hrací plochu s umělým povrchem /UMT/ nahlášenu jako hlavní hrací plochu. V případě, že
utkání bude sehráno na hrací ploše s přírodním povrchem na základě předchozího oznámení
pořadatelského klubu, mužstva podepíší před zahájením utkání dohodu /na zadní stranu ZoU/, že
utkání bude sehráno na hrací ploše s přírodním povrchem. V tomto případě není nutný souhlas
s dohodou ze strany STK. Pokud se kluby nedohodnou, utkání musí být sehráno na hrací ploše
s umělým povrchem /UMT/.
Hostující mužstvo musí být vždy připraveno na hru na hrací ploše s přírodním i umělým hracím
povrchem.
- v případě nezpůsobilosti hlavní hrací plochy s přírodním povrchem,
f) O způsobilosti hlavní hrací plochy bude vždy rozhodovat rozhodčí utkání. Domácí klub (oddíl) v případě
nepříznivých klimatických podmínek nebo nepříznivého stavu hlavní hrací plochy, musí mít připravenu
náhradní hrací plochu. Pokud se utkání bude hrát na jiném povrchu než travnatém, je povinností pořadatele
utkání informovat soupeře o změně.
g) V utkání mládeže lze utkání odvolat telefonicky, v utkáních dospělých rozhodne na místě rozhodčí.
Výjimečně lze utkání dospělých odvolat telefonicky pouze při kalamitních situacích. Vyčerpá-li pořádající
oddíl-klub všechny možnosti k zabezpečení utkání, může STK výjimečně nařídit, aby se utkání hrálo na
jiném hřišti v rámci stejného města nebo okresu.
h) VV KFS stanovil funkcionáře, kteří mají právo odvolat mistrovské utkání v případě mimořádných
klimatických podmínek po konzultaci s pořádajícím klubem a hostujícím klubem:
- předseda VV KFS
- předseda STK KFS
- sekretář KFS.
i) Náležitosti hřišť pro soutěže řízené STK KFS KHK:
- řádně připravená a vyznačená hrací plocha dle Pravidel fotbalu a Soutěžního řádu,
- kryté lavičky pro příslušníky družstev musí umožnit sezení minimálně pro minimálně 13 osob, musí být
odděleny od hlediště a musí být zabezpečeny proti vhazování předmětů z hlediště,
- kolem hrací plochy musí být ohrazení nebo pevné zábradlí v souladu s Pravidly fotbalu,
- prostor, kterým rozhodčí a hráči procházejí z kabin na hrací plochu, musí být zabezpečen proti vniknutí
diváků,
- samostatná šatna, v chladných dnech vytápěná a soupeři přístupná nejpozději 60 minut před utkáním,
- koupelna s teplou i studenou vodou pro soupeře,
- zdravotnickou místnost pro poskytnutí první pomoci s příslušnými zdravotnickými potřebami,
- samostatná šatna pro rozhodčí,
- funkční rozhlas, který umožní vykonávat zvukově kvalitní hlasatelskou službu před, během a po utkání
v souladu se zněním SŘ.
Při nesplnění uvedených bodů bude hrací plocha uzavřena.

j)

Zápasy krajského poháru mladších přípravek se mohou odehrát pouze na hřištích s přírodním povrchem.
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k) Na základě rozhodnutí VV KFS je zakázáno hrát jakékoliv mistrovské a pohárové utkání na hrací ploše
s škvárovým, nebo pískovým povrchem.

Článek 2

Doprava k utkáním soutěží Královéhradeckého KFS

Za schválený dopravní prostředek se považují běžné veřejné dopravní prostředky, vlastní autobusy nebo autobusy
jiných registrovaných provozovatelů. Případné nedostavení se k utkání nebo opožděný nástup k utkání řeší STK
v souladu se SŘ v platném znění na svém nejbližším zasedání.
Klub (oddíl), jehož družstvo se nedostavilo k utkání nebo se k utkání dostavilo opožděně a překročilo čekací dobu,
je povinen do nejbližší schůze STK dodat veškeré podklady pro odpovídající posouzení případu. V případě, že tak
neučiní, vystavuje se klub (oddíl) případnému disciplinárnímu a finančnímu postihu.

Článek 3

Pořadatelská služba při utkáních Královéhradeckého KFS a bezpečnostní opatření

1.Pořadatelská služba
Povinnosti pořadatelské služby jsou upraveny v Soutěžním řádu fotbalu v platném znění (§ 39, § 40, § 41, § 42, )
Počet pořadatelů je stanoven při soutěžních utkáních soutěží Královéhradeckého KFS mimo hlavního pořadatele:
 8 při utkáních krajského přeboru (mimo HP)
 6 při utkáních I. A tř. a I. B tř. (mimo HP)
 4 při utkáních mládeže (vč. HP)
 3 při utkáních přípravek (vč. HP)
a) Všichni pořadatelé v utkání DOSPĚLÝCH A MLÁDEŽE musí být viditelně označeni vestami. Hlavní
pořadatel výhradně vestou oranžové barvy označenou nápisem „HLAVNÍ POŘADATEL“ a barevně
odlišnou od vest ostatních pořadatelů. Ti mají vesty žluté barvy označené čísly 1 - 10.
b) Pořadatelům se nařizuje:
- neumožnit přístup do prostoru stadionu osobám podnapilým, ozbrojeným či osobám vnášející předměty,
které by mohly ohrozit život nebo zdraví ostatních účastníků utkání – hráčů, rozhodčích, delegáta, diváků,
- zajistit, aby nápoje vnášené do hlediště nebyly ve skle nebo v jiných tvrdých nádobách nebo obalech.
c) Domácí klub zodpovídá za to, že na hřiště nebudou vhazovány žádné předměty a že v hledišti nebude
docházet k výtržnostem, rvačkám, či k verbálním projevům hanobícím příslušnost k rase, národu, etniku či
k jiným projevům porušování občanského soužití.
d) V prostoru celého stadionu je zakázáno používat veškerou zábavní pyrotechniku.
e) Domácí klub (v utkání dospělých) musí připravit ke všem soutěžním utkáním 5 míčů a učinit vše
potřebné, aby plynulost hry nebyla odehráním míče z hrací plochy narušena. Proto je povinen mít
v blízkosti hrací plochy k dispozici podavače míčů (z řad pořadatelské služby nebo z vlastní mládežnické
základny). Za dodržování tohoto opatření zodpovídá hlavní pořadatel utkání.
f) Vykonávání hlasatelské služby v utkáních dospělých je povinné. Hlavní pořadatel je zodpovědný za to, že
klub má funkční rozhlas, který umožní vykonávat zvukově kvalitní hlasatelskou službu před, během a po
utkání v souladu se zněním SŘ. Pro náhradní hrací plochy a hrací plochy s umělou trávou platí ustanovení
o funkčním rozhlasu přiměřeně s přihlédnutím k podmínkám pořadatelských klubů.
g) Všechny kluby startující v soutěžích Královéhradeckého KFS musí mít zpracován ORGANIZAČNÍ
ŘÁD POŘADATELSKÉ SLUŽBY, který kluby (oddíly) předloží pro každé používané hřiště zvlášť.
Organizační řád pořadatelské služby musí obsahovat:






zabezpečení součinnosti s Policií ČR nebo Městskou policií,
počet a umístění pořadatelů,
povinnosti hlavního pořadatele,
povinnosti pořadatelů na jednotlivých stanovištích,
dodržování opatření o povolení vstupu do ohraničeného prostoru hřiště a označení všech osob v tomto
prostoru (viz SŘ, článek 21),
 zamezení vstupu všech osob do vymezeného prostoru za brankami,
 zabezpečení odchodu hráčů a rozhodčích do kabin a dále jejich odjezdu z prostoru stadionu, případně na
hranice obce,
 zabezpečení pokynů rozhodčího při jeho upozornění na nevhodné chování na hráčských lavicích nebo při
přerušení utkání (například po vniknutí diváků na hrací plochu, vhození předmětů, při nesportovním chování
diváků apod.)
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Organizační řád pořadatelské služby (dále také OŘPS) musí být k dispozici v kabině rozhodčích při každém
soutěžním utkání. Jeho dodržování má právo kontrolovat hlavní rozhodčí a delegovaný delegát svazu. Tento OŘPS
je povinností oddílu-klubu vydat znovu při změně soutěže nebo při změnách v uspořádání hřiště či stadiónu. Na
střídačky mají přístup pouze osoby uvedené v Zápise o utkání.

POVINNOSTI POŘADATELE UTKÁNÍ
Organizátor utkání – SŘ § 39
Hlavní pořadatel – SŘ § 40
Pořadatelská služba – SŘ § 41
Odpovědnost pořadatelského klubu – SŘ § 42
Technické povinnosti organizátora utkání – SŘ § 45
Pořádkové povinnosti organizátora utkání – SŘ § 46

2.Bezpečnostní opatření
Přerušení utkání z bezpečnostních důvodů. V takovém případě pořadatelský klub spolu s bezpečnostními složkami
učiní opatření k tomu, aby s největším urychlením zjistil, zda nebezpečí skutečně existuje nebo, aby mu zamezil s
cílem přerušené utkání dohrát. Nepodaří-li se přesto utkání dohrát pro tmu, bude se zbývající počet minut utkání
dohrávat následující den. Pokud to nebude možné, rozhodne o termínu a hodině dohrávky utkání STK KFS KHK.
a) Jestliže v průběhu přerušení utkání z bezpečnostních důvodů nastanou skutečnosti, které zabrání utkání
dohrát z jiného důvodu (zejména nepříznivé povětrnostní podmínky), bude se celé utkání opakovat. V
takovém případě platí pro dohodu klubů ustanovení SŘ v platném znění.
b) STK si vyhrazuje právo označit vybraná utkání jako riziková (většinou z hlediska možnosti konfliktů mezi
příznivci mužstev). V takovém případě předloží návrh VV KFS KHK. Sekretariát vyrozumí dotčené kluby o
této skutečnosti. Ti pak jsou povinni postupovat v souladu s právními předpisy platnými v uvedeném
soutěžním období a zajistit bezpečnost všech účastníků utkání.
c) Řádně označení členové pořadatelské služby včetně hlavního pořadatele budou plnit své povinnosti až do
odjezdu družstva hostí, rozhodčích a delegáta utkání. Při nesplnění této povinnosti bude klub (oddíl) předán
k disciplinárnímu řízení DCK KFS. Kontrolu budou provádět delegáti utkání a její výsledek uvedou ve své
Zprávě. Pokud nebude na utkání přítomen delegát, provede kontrolu hlavní rozhodčí a výsledek uvede
v Zápise o utkání.
Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky ukládá všem členským klubům, aby po skončení zápasů
a tréninků byly přenosné branky položeny na zem a řádně zabezpečeny.

Článek 4

Další technická ustanovení v soutěžích Královéhradeckého KFS

a) Kluby (oddíly) musí v rozhlasových relacích uvádět jména rozhodčích a delegáta svazu.
b) Kapitán, vedoucí mužstva a trenér odpovídají za to, že hráč, který je v utkání vyloučen, musí ihned opustit hrací
c)

d)
e)

f)

g)
h)

plochu a odejít do kabiny, hráč nesmí zůstat na lavičce pro náhradníky.
Při střídání hráčů se musí vždy používat tabule s čísly, dále se tato tabule využije pro povinnou informaci o
délce nastavení doby hry hlavním rozhodčím v závěru obou poločasů. Za správnost použití tabule s čísly
zodpovídá hlavní pořadatel. Toto opatření se vztahuje na kategorii dospělých a na Východočeský oblastní
přebor staršího dorostu U 19 a Krajský přebor staršího dorostu U 19.
Čísla hráčů: pokud brankař použije číslo 1, hráči v poli + náhradníci mohou hrát s čísly 2 – 99. Brankař /i
náhradní/ může použít libovolné číslo 1 – 99, hráč v poli s číslem 1 však hrát nesmí.
STK nařizuje všem oddílům-klubům, ve všech soutěžích řízených KFS KHK, v rámci bezpečnosti hráčů
zúčastněných na hře, pro všechny hrací plochy používat kloubové umělohmotné tyče pro rohové praporky v
předepsané velikosti dle Pravidel fotbalu
Součástí hodnocení soutěží jsou aktivy STK KFS KHK, kterých se kluby (oddíly) účastní povinně na vlastní
náklady. V případě neomluvené neúčasti na aktivech STK se oddíl-klub trestá pořádkovou pokutou 1 000,-Kč
dle SŘ v platném znění.
Kluby (oddíly) jsou povinny při veškerém písemném styku v rámci FAČR mimo přesného názvu uvádět i
identifikační číslo klubu (oddílu) v rámci FAČR
TECHNICKÁ ZÓNA - oddíly se v plném rozsahu řídí Pravidly fotbalu - Příloha B
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i) STK nařizuje všem klubům (oddílům), ve všech soutěžích řízených KFS, označit příslušníky realizačních týmů

na hráčských lavicích dobře čitelnou a viditelně připevněnou vizitkou s označením funkce
(VEDOUCÍ DRUŽSTVA, TRENÉR, ASISTENT TRENÉRA, MASÉR, LÉKAŘ).
j) Hostujícím klubům (oddílům) se doporučuje si na utkání vozit vlastní míče na rozcvičení a rozehrání
k) Nedodržování SŘ, článek 35, písmeno e) - povinnost se dostavit na nejbližší zasedání příslušné komise KFS
- se bude trestat dle SŘ, článek 57, písmeno a)

Hlava III

Rozhodčí a delegáti v soutěžích Královéhradeckého KFS

Článek 1

Rozhodčí Královéhradeckého KFS

Pro rozhodčí KFS a FA ČR platí v plném rozsahu Řád rozhodčích a delegátů FAČR. Fotbalová utkání v rámci FA
ČR může řídit pouze rozhodčí, kterému byla udělena licence rozhodčího fotbalu. Na vyžádání pořadatele utkání je
rozhodčí povinen prokázat se Průkazem rozhodčího. Průkaz rozhodčího však rozhodčího neopravňuje k volnému
vstupu na žádné utkání pořádané v rámci FA ČR. Rozhodčí musí být členem FA ČR a mít uhrazen členský
příspěvek za kalendářní příslušný rok.

1.Delegace rozhodčích, povinnosti rozhodčích
a) Rozhodčí deleguje na utkání KRD KFS v rámci elektronického informačního systému FAČR, popř. písemně,
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

telefonicky nebo e-mailem. Vždy platí poslední delegace..
Poslední změny v obsazení jsou zde provedeny v pátek ve 12.00 hodin. Pozdější nutné změny jsou
uskutečněny telefonicky.
Na utkání VOTROK krajského přeboru, I. A a I. B třídy dospělých se rozhodčí dostaví nejdéle 60 minut
před úředním začátkem utkání. Na veškerá mládežnická utkání se rozhodčí dostaví nejdéle 45 minut před
úředním začátkem utkání, na mládežnická utkání Řídící komise fotbalu v Čechách a Dorostenecké ligy
nejdéle 60 minut před úředním začátkem utkání.
Asistenty rozhodčího deleguje KRD KFS. Na mládežnická utkání je možné využít rozhodčích z jednotlivých
OFS.
V zájmu regulérnosti soutěže může KRD KFS v souladu s rozhodnutím VV KFS KHK delegovat rozhodčí
dodatečně.
Při dohodě o změně termínu či neuskutečněném utkání hlásí změnu rozhodčímu a delegátovi svazu přímo
pořádající klub (oddíl). STK změny zásadně neoznamuje.
Kluby (oddíly) mohou pro každou část soutěže odmítnout až 3 rozhodčí z listiny příslušné mistrovské
soutěže. Žádosti je nutno předložit v těchto termínech: pro podzimní část soutěže do 1. srpna 2016 a pro jarní
část soutěže do 1. března 2017, na vetace zaslané po těchto termínech nebude brán zřetel.
Provede kontrolu předloženého trenérského průkazu potvrzujícího kvalifikaci trenéra týmu ve smyslu
ustanovení RS. V případě nepředložení trenérského průkazu tuto skutečnost uvede do Zápisu o utkání.
Za způsobilost rozhodčího k řízení utkání odpovídá v plném rozsahu delegát KFS. Pokud tak učiní, nesmí být
zpožděn začátek utkání nebo nástup mužstev do druhého poločasu.
Zdravotní způsobilost rozhodčího pro řízení utkání – v plném rozsahu platí SŘ § 37 (stejně jako pro hráče).a
licenčním řádem pro rozhodčí fotbalu čl. 1 odst. 11. Kontrolu je oprávněna provést KR. Při nesplnění této
povinnosti je KRD oprávněna postihnout rozhodčího omezením delegací.
Rozhodčí v působnosti Královéhradeckého KFS budou po dohodě s Libereckým KFS, případně i dalších
KFS, delegováni na utkání v tomto kraji. Recipročně budou pro utkání Královéhradeckého KFS využíváni
rozhodčí z Libereckého KFS a případně dalších KFS.
Pokud nebude odjezd rozhodčích z utkání kontrolovat hlavní pořadatel, uvede tuto skutečnost hlavní rozhodčí
do Zápisu o utkání.

2.Zvláštní ustanovení vyúčtování cestovních náhrad
Rozhodčí v případě společné cesty k dvěma různým klubům vyúčtují vždy polovinu nákladů na cestovné .

3.Halové turnaje a sazebník odměn rozhodčích
Sazebník odměn rozhodčích pro halové turnaje obsazované rozhodčími KRD KFS KHK k těmto turnajům KRD
KFS KHK deleguje tři rozhodčí. Utkání budou řídit vždy dva hlavní rozhodčí, třetí bude střídat s výjimkou malých
sportovních hal, kde by zůstal zachován stávající systém obsazení ve formě pouze dvou rozhodčích.
Rozhodčí mají stanoveny sazby za utkání takto

přípravky nejméně však 40, Kč

žáci
nejméně však 50, Kč
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dorost
nejméně však 60, Kč

dospělí
nejméně však 70, Kč
Pořadatel halového turnaje může stanovit odměny pro rozhodčí i vyššími sazbami. Výsledná odměna pro rozhodčí
je stanovena prostým vynásobením počtu utkání a náhrady za utkání a rozdělí se mezi delegované rozhodčí. Dále
rozhodčím náleží cestovné a stravné dle směrnic FAČR, případně KFS.

4.Uveřejňování delegací rozhodčích a komunikace s rozhodčími
KFS KHK zásadně uveřejňuje svá rozhodnutí na internetovém portálu FAČR. Obsazení rozhodčích a delegátů
svazu je uvedeno v elektronickém informačním systému FAČR . V případě soutěže mimo informační systém je
obsazení uvedeno na internetových stránkách KFS /www.khfotbal.cz/.
Změny v delegaci rozhodčích a delegátů zveřejněné v informačním systému FAČR. jsou pro rozhodčí a delegáty
jedině rozhodující a rozhodčí a delegáti KFS jsou povinni je sledovat.

Článek 2

Delegáti Královéhradeckého KFS

Delegáty svazu nominuje KRD KFS. V zájmu regulérnosti vysílá VV KFS KHK na vybraná utkání dohlížecí
orgány. Jako součást disciplinárního opatření za porušení SŘ nebo RS vysílá KFS dohlížecí orgány na náklady
klubu (oddílu).

1.Povinnosti delegátů KFS
a) Delegáti KFS se dostaví na utkání dospělých nejméně 60 minut před úředním začátkem, u utkání mládeže
nejméně 45 minut před úředním začátkem.
b) V případě jakýchkoliv zjištěných nedostatků ohledně vybavení hrací plochy, pořadatelské služby, sociálního
vybavení kabin atd., toto delegát svazu projedná s hlavním pořadatelem, uvedeným v Zápise o utkání, uvede
zjištěné nedostatky v Zápise o utkání. Při odjezdu rozhodčích a delegáta z utkání musí být přítomen HP, pokud
nebude přítomen uvede tuto skutečnost delegát ve své zprávě.
c) Výsledek utkání dospělých, které neřídí rozhodčí z nominační listiny KFS, hlásí SMS zprávou do 30 minut
delegát svazu. Přesný postup zasílání výsledku je stanoven na internetových stránkách KFS.
d) Náhrady delegátům KFS jsou stanoveny takto:
a) Dospělí – 400,- Kč
b) Dorost – 200,- Kč (za jedno utkání)
c) Žáci – 100,- Kč (za jedno utkání)
d) Cestovné – 5,- Kč/1km

2.Příspěvky klubů na úhradu cestovních náhrad delegátů KFS
Cestovné a stravné hradí delegátům KFS Královéhradecký KFS ze zaslaných příspěvků klubů na cestovní náhrady
delegátů svazu.
Příspěvky klubů jsou vždy stanoveny na příslušnou část soutěžního ročníku rozhodnutím VV KFS.

Článek 3

Postup rozhodčích utkání soutěží Královéhradeckého KFS vůči ošetřovaným hráčům

Z rozhodnutí VV KFS se stanovuje aplikace tzv. pravidla „tří minut“ při ošetřování hráče

1.Jednotný postup rozhodčích při ošetřování hráčů
Je stanoven následný jednotný postup hlavního rozhodčího a asistentů rozhodčího, kdy se ošetřovaný hráč na hrací
ploše po jejím opuštění smí vrátit zpět na hrací plochu nejdříve po uplynutí doby 3 minut.
a) Rozhodčí hru nepřerušuje, pokud dle jeho názoru je hráč zraněn pouze lehce.
b) Rozhodčí hru přeruší, pokud dle jeho názoru je zranění hráče vážné.
c) Rozhodčí zjistí zdravotní stav hráče a pokud ten požaduje nebo potřebuje ošetření přímo na hrací ploše,
umožní vstup na hrací plochu maximálně dvěma osobám ( lékař, zdravotník, masér atd.).
d) Po zjištění zdravotního stavu a případném ošetření je hráč povinen hrací plochu opustit.
e) Rozhodujícím okamžikem pro opuštění hrací plochy je vstup lékaře ( zdravotníka, maséra či jiné osoby )
ke zjištění zdravotního stavu hráče či jeho ošetření.
f) Postup platí pro veškeré soutěže dospělých a Východočeský oblastní přebor U-19.
2.Výjimky, kdy hráči nemusí po ošetření hrací plochu opustit:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Je zraněn a ošetřován brankář
Jsou současně ošetřováni brankář a hráč soupeře z pole
Jsou ošetřováni dva hráči téhož družstva
Jsou ošetřováni dva hráči téhož družstva a s nimi hráč družstva soupeře
Pokud je hráč ošetřován po přestupku, za který je provinivší se hráč soupeře vyloučen
Ve všech ostatních případech musí hráč hrací plochu opustit a smí se na ní vrátit se souhlasem R (AR) nejdříve po
uplynutí doby 3 minut.

3.Měření doby 3 minut a zodpovědnost rozhodčích
a) Doba 3 minut se měří od okamžiku navázání hry po odchodu ošetřovaného hráče z hrací plochy.
b) Za dodržení doby 3 minut jsou zodpovědní AR (delegovaní), pokud není k utkání delegovaný AR, zodpovídá
hlavní rozhodčí.
c) Pokud hráč sám opustí hrací plochu, aby se nechal ošetřit mimo ní, aniž by vstoupila jiná osoba na hrací plochu
a ve hře se pokračuje, může se se svolením rozhodčího vrátit na HP ihned po ošetření, nemusí čerpat dobu 3
minut
d) V praxi mohou nastat situace, jejichž řešení bude následující:
- hráč po ošetření opustí hrací plochu v závěrečných minutách 1. poločasu utkání a do konce poločasu
(včetně nastavené doby hry) nebude mimo HP předepsané 3 minuty - po uplynutí poločasové přestávky
nastupuje hráč normálně do hry, tzn., že nebude na začátku druhého poločasu čerpat zbytek z 3 minut
- opustí-li ošetřovaný hráč hrací plochu kdykoliv v průběhu utkání a družstvo tohoto hráče při nejbližším
přerušení hry vystřídá, může náhradník nastoupit do hry ihned, povinnost 3 minut se nepřenáší na
náhradníka nastupujícího do hry
- opustí-li ošetřovaný hráč hrací plochu kdykoliv v průběhu utkání a z tohoto důvodu klesne počet hráčů
v jeho družstvu pod sedm, rozhodčí nechá pokračovat ve hře za předpokladu, že se hráč po uplynutí 3
minut bude moci (ze zdravotních důvodů) vrátit na hrací plochu; je-li zřejmé, že se hráč na hrací plochu
vrátit nemůže a počet hráčů klesne definitivně pod sedm, rozhodčí utkání předčasně ukončí pro
nedostatečný počet hráčů.

Hlava IV

Ekonomické náležitosti řízení soutěží Královéhradeckého KFS

Článek 1

Náklady účastníků soutěží, úhrady klubů

Mistrovská utkání hrají družstva na své vlastní náklady.

1.Nenastoupení k utkání, nedostavení se k utkání
a) Nenastoupí-li nebo nedostaví-li se hostující družstvo, uhradí pořádajícímu klubu a KFS za každé družstvo,
následující částky:
Pokuta
klubu
KFS
10 000,-Kč
8 000,-Kč
3 000,-Kč
7 000,-Kč
6 000,-Kč
5 000,-Kč
2 000,-Kč
4 000,-Kč
3 000,-Kč
1 000,-Kč
2 000,-Kč
1 000,-Kč
1 000,-Kč

Kategorie
Dospělí

Dorost
Žáci
Přípravka

KP
1.A
1.B
Vč. KP
KP SD
Ostatní dorost
KP
Ostatní žáci
Mladší
Starší

b) Nenastoupí-li domácí družstvo, bude potrestáno pořádkovou pokutou za každé družstvo ve výši:
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Pokuta pro
hostující klub
KFS
DOSPĚLÍ
10 000,-Kč
DOROST
5 000,-Kč
3 000,-Kč
ŽÁCI
3 000,-Kč
PŘÍPRAVKA
1 000,-Kč
1 000,-Kč
Dále domácí klub uhradí náklady na dopravu hostujícímu družstvu pokud přijede na místo utkání a domácímu
klubu zašle fakturu k provedení náhrady.
Kategorie

2.Náklady na jednání s odbornými komisemi, nedohrání utkání, vystoupení ze soutěže
a) V případě jednání a dokazování na příslušných odborných komisích KFS ohledně neoprávněného startu hráče v
soutěžním utkání a jeho prokázání, uhradí provinivší se oddíl-klub veškeré prokázané náklady související s daným
případem všem předvolaným a pozvaným osobám na příslušném jednání v plné výši.
b) Pokud jedno z družstev nastoupí s menším počtem hráčů a pokud v průběhu utkání nedoplní počet hráčů na 11 a
utkání je předčasně ukončeno pro malý počet hráčů, bude oddíl-klub potrestán pořádkovou pokutou dle SŘ
v platném znění ve výši 7 000,-Kč v soutěžích mužů, v soutěžích dorostu ve výši 5 000,-Kč a v soutěžích žáků
ve výši 3 000,-Kč.
c) Nařídí-li STK opakované utkání, obdrží hostující družstvo od pořádajícího oddílu-klubu náhradu ve výši 50%
cestovného (25 Kč/autobus/1km.)
d) Vystoupí-li družstvo v rozehrané soutěži, bude za každé družstvo potrestáno administrativní pokutou ve výši,
která je v souladu se SŘ v platném znění
DOSPĚLÍ
30 000,-Kč
DOROST
20 000,-Kč
ŽÁCI
15 000,-Kč
Dále odstupující oddíl-klub je povinen uhradit oddílům-klubům náhradu cestovného 25 Kč/autobus/1km. Pokud o
to kluby požádají a vystaví fakturu na stanovenou částku.

3.Fakturace Královéhradeckého KFS
Faktury vydané KFS směrem ke klubům se zásadně zasílají emailovou poštou ve formátu PDF.

4.Nemistrovské soutěže
Nemistrovskými soutěžemi jsou přípravná a mezinárodní utkání a turnaje. Podmínky nemistrovských utkání se
stanoví v propozicích příslušné akce nebo smluvní dohodou mezi družstvy.

5.Vstupné a vstupenky
a) Výši vstupného, ceny zlevněných a permanentních vstupenek stanoví pořádající klub (oddíl).
b) Pořadatel je povinen vyvěsit přehled o cenách vstupného na vhodném místě u všech pokladen.
c) Při přerušení nebo předčasném ukončení zápasu se postupuje takto:
 pokud utkání nebylo zahájeno z technických důvodů prodané vstupenky platí pro náhradní termín nebo se
vstupné vrací,
 v ostatních případech pořadatel vstupné nevrací.
d) Tisk a distribuci vstupenek si zajišťuje pořádající oddíl-klub.
e) O vstupenkách vede pořádající oddíl-klub řádnou evidenci.
f) Každá vstupenka musí obsahovat:
 označení druhu,
 výši vstupného,
 datum utkání,
 název pořadatele.

6. Směrnice o náhradách a odměnách rozhodčích a delegátů při fotbalových utkáních
a) Odměny delegátům KFS a OFS
Delegátům svazu krajských a okresních mistrovských soutěží se stanoví odměny takto:
o krajské soutěže 400,-Kč
o okresní soutěže 200,-Kč
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VV KFS KHK dále stanovil odměnu ve výši 200,-Kč pro delegáty svazu za jedno soutěžní utkání dorostu a
100,-Kč za jedno soutěžní utkání žáků.

b) Cestovné a stravné rozhodčích a delegátů KFS
V působnosti Královéhradeckého KFS je výše cestovné pro rozhodčí a delegáty stanovena rozhodnutím VV
KFS ve výši 5,--Kč/1 km.

c) Sazebníky odměn rozhodčích
Sazebník odměn rozhodčích
Soutěže řízené KFS
Druh soutěže

Dospělí
výběry KFS
krajský přebor
I. A třída
I. B třída
Dorost
výběry KFS
krajský přebor
krajská soutěž
ostatní dorostenecké soutěže
Žáci
výběry KFS
krajský přebor starších žáků
krajský přebor MŽ+SP
krajská soutěž starších žáků
ostatní žákovské soutěže
Mladší přípravka 4 + 1

Hlava V

Utkání mistrovské

R

AR

X

X

900,700,600,-

Utkání
přátelské, turnaje
norm. hrací čas zkrác. čas
R
AR
R
AR

600,450,400,-

250,150,120,100,-

150,100,80,50,-

80,30,60,60,-

50,50,50,50,-

X
400,350,250,-

X
250,250,150,-

200,100,80,80,-

100,50,50,50,-

80,80,60,60,-

50,50,50,50,-

X
300,Příloha 8
250,150,Příloha 7

X
200,X

200,-

100,-

60,-

50,-

50,-

30,-

50,-

30,-

150,100,X

50,50,60,-

30,30,x

40,40,40,-

20,20,x

Působnost Disciplinární komise Královéhradeckého KFS

Článek 1
Věcná a místní příslušnost Disciplinární komise Královéhradeckého KFS
Disciplinární komise Královéhradeckého KFS (dále jen DK) projednává disciplinární přečiny, k nimž
došlo v rámci anebo v souvislosti se soutěženi řízenými Královéhradeckým KFS.
Článek 2

Zasedání DK

DK zasedá v průběhu soutěží každý čtvrtek od 15,30 hodin v sídle Královéhradeckého KFS - Hradec Králové,
Habrmanova 192.
Pokud se účastník disciplinárního řízení nebo jeho zástupce dostaví osobně na zasedání DK k projednání svého
přestupku, musí tak učinit v čase od 15,30 do 16,30 hodin nebo v čase domluveném s předsedou DK, není-li DK
stanoveno jinak.

Článek 3

Disciplinární řízení

1. Účastník disciplinárního řízení
Účastníkem řízení je vždy podezřelý a dále ten, o jehož právech a povinnostech se v disciplinárním řízení
rozhoduje nebo ten, do jehož právního postavení má být rozhodnutím přímo zasaženo.
Byl-li hráč vyloučen podle pravidla č. 12 pravidel fotbalu a rozhodčí toto jednání zapsal do zápisu o utkání, má
tento hráč od okamžiku vyloučení předběžný zákaz závodní činnosti. Předběžně zakázanou činnost má také hráč,
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který měl být podle pravidla č. 12 pravidel fotbalu vyloučen a rozhodčí toto jednání zapsal do zápisu o utkání na
pokyn delegáta, nebo člen realizačního týmu, který se dopustil jednání, za které by jako hráč měl být podle pravidla
č. 12 pravidel fotbalu vyloučen a rozhodčí toto jednání zapsal do zápisu o utkání. Byla-li podezřelému předběžně
zakázána činnost má se za to, že disciplinární přečin bude projednán na nejbližším zasedání DK.
Účastník je vždy oprávněn se v rozsahu osobního vyjádření k věci zúčastnit zasedání DK nebo může své vyjádření
učinit i písemně.
Účastník je povinen se zasedání DK zúčastnit pouze tehdy, byl-li výslovně DK na toto zasedání předvolán.
Nedostaví-li se účastník bez řádné a důvodné omluvy na zasedání DK, může být věc projednána a rozhodnuta bez
jeho účasti.
V případě, že je předvolávaná osoba členem členského klubu nebo osobou, která je prostřednictvím tohoto klubu
registrována jako člen FAČR, nebo členem realizačního týmu klubu, odpovídá tento klub za její účast.

2. Sazby poplatků za projednání v disciplinárním řízení

300,- Kč
 Krajský přebor mužů
200,- Kč
 Ostatní soutěže mužů
100,- Kč
 Soutěže mládeže
V případě, že disciplinární orgán řízení pravomocně zastaví, poplatek se nevyměří a případně již uhrazený poplatek
se vrátí zpět účastníkovi řízení.
Poplatníkem poplatku za projednání je potrestaný. To neplatí, je-li potrestán hráč klubu, člen realizačního týmu
klubu nebo funkcionář klubu za disciplinární přečin související s činností pro klub, kdy je poplatníkem tento klub.
Poplatky za projednání v disciplinárním řízení budou klubům vyúčtovány prostřednictvím sběrné faktury.

3. Peněžité pokuty v disciplinárním řízení
a) Jednotlivcům lze uložit peněžitou pokutu až do výše 10.000,- Kč.
Uloženou peněžitou pokutu je potrestaná fyzická osoba povinna uhradit nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy
rozhodnutí nabylo právní moci a v této lhůtě vyrozumět DK o zaplacení peněžité pokuty.
b) Kolektivům lze uložit peněžitou pokutu až do výše 100.000,- Kč.
Uloženou peněžitou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury.
c) Při úhradě pokuty musí být jako plátce uveden vždy ten, jemuž byla peněžitá pokuta uložena.
d) Podání odvolání proti uložení pokuty má odkladný účinek.
e) Pokud potrestaná fyzická osoba nebo klub neuhradí přes výzvu DK svoje splatné závazky stanovené
rozhodnutím DK, bude DK postupovat v souladu s § 60 DŘ - Maření výkonu rozhodnutí.

4. Doručení rozhodnutí účastníkům disciplinárního řízení
Nebyla-li písemnost rozhodnutí DK doručena při úkonu disciplinárního řízení, doručuje ji DK prostřednictvím
Úřední desky FAČR, nevyplývá-li z disciplinárního řádu něco jiného. Za doručenou se považuje dnem
následujícím po dni uveřejnění.
Není-li doručení prostřednictvím úřední desky FAČR možné, doručuje DK písemnost prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb s tím, že se doručuje na adresu, která je DK známa na základě evidence vedené
FAČR nebo na základě písemného oznámení, které adresát DK řádně a včas doručil.

Článek 4

Odvolání proti rozhodnutí DK

Rozhodnutí DK může odvoláním napadnout pouze účastník řízení.
Odvolání se podává ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi Královéhradeckého
KFS v souladu s Disciplinárním řádem, HLAVA II, Díl 4.
V případě, že odvolání podává fyzická osoba, musí být z obsahu odvolání patrné, že byl uhrazen poplatek za
odvolání.
Sazby poplatků při podání odvolání:
 Krajský přebor mužů
3.000,- Kč
 Ostatní soutěže mužů
2.000,- Kč
 Soutěže mládeže
1.000,- Kč
Vyhoví-li disciplinární orgán podanému opravnému prostředku, a to i zčásti, uhrazený poplatek se vrátí účastníkovi
řízení.

Článek 5

Změny trestů

Po výkonu poloviny trestu zákazu činnosti, zákazu vstupu na stadion nebo zákazu účasti na všech aktivitách
spojených s činností FAČR může DK na žádost potrestaného rozhodnout o podmíněném upuštění od výkonu
zbytku trestu, případně výkon zbytku trestu prominout.
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Článek 6

Napomínání hráčů

V soutěžích řízených Královéhradeckým KFS nebude napomínání hráčů DK evidováno a trestáno.

Článek 7

Povinnosti vedoucích družstev, protest

1. Uzavření zápisu o utkání
Po ukončení utkání jsou vedoucí družstev povinni, po vyplnění zápisu o utkání rozhodčím, na výzvu rozhodčího
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.
2. Protest
Klub je oprávněn podat protest za podmínek stanovených Procesním řádem FAČR, HLAVA III.

SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH KRÁLOVÉHRADECKÉHO KFS
Hlava VI

Účastníci soutěží a podmínky soutěží dospělých Královéhradeckého KFS

Článek 1

Specifikace účastníků soutěží dospělých Královéhradeckého KFS

Účastníky soutěží dospělých pro soutěžní ročník 2015/2016 jsou kluby zařazené na základě výsledků losovacího
aktivu Královéhradeckého KFS ve smyslu rozlosování soutěží uvedeném v příloze č. 1 Rozpisu soutěží
Královéhradeckého KFS pro soutěžní ročník 2015/2016.

Článek 2

Podmínky zařazení do soutěží dospělých Královéhradeckého KFS

Pro soutěžní ročník 2015/2016 se zařazení družstev klubů do příslušných soutěží řízených Královéhradeckým KFS
řídí v souladu se Soutěžním řádem fotbalu v platném znění (dále také SŘ).

1.Zařazení účastníků do soutěže dospělých a účast družstva mládeže klubu
a) Kluby hrající VOTROK krajský přebor mužů mají povinnost přihlásit do soutěží 3 družstva mládeže,
minimální kompenzační poplatek za jedno nepřihlášené družstvo či družstvo, které nedokončí rozehranou
soutěž a klub tak nenaplní předepsanou kvótu 3 družstev mládeže, činí 30.000, - Kč v souladu se
Soutěžním řádem fotbalu v platném znění, v případě, že počet přihlášených družstev mládeže klesne pod 2,
klub nebude zařazen do soutěže.
b) Kluby hrající JAKO 1. A třídu mužů mají povinnost přihlásit do soutěží 2 družstva mládeže, minimální
kompenzační poplatek za jedno nepřihlášené družstvo či družstvo, které nedokončí rozehranou soutěž a
klub tak nenaplní předepsanou kvótu 2 družstev mládeže činí 25.000, - Kč, v případě, že počet
přihlášených družstev mládeže klesne pod 1, klub nebude zařazen do soutěže.
c) Kluby hrající JAKO 1. B třídu mužů mají povinnost přihlásit do soutěží 1 družstvo mládeže, minimální
kompenzační poplatek za jedno nepřihlášené družstvo či družstvo, které nedokončí rozehranou soutěž a
klub tak nenaplní předepsanou kvótu 1 družstva mládeže činí 25.000, - Kč.“
d) V případě sdruženého startu klubů (souklubí) v soutěžích mládeže Královéhradeckého KFS bude tento tým
započítán každému klubu pro účely povinného startu týmu mládeže samostatně jako jeden mládežnický
tým.
V rámci pravidelných soutěží mládeže družstev hrajících v rozestavení 4 + 1, 5 + 1 a 7 + 1 Královéhradecký KFS
tyto uznává v soutěžích příslušných kategorií OFS jako právoplatná družstva:
- 4 + 1 jako jedno družstvo v příslušné kategorii
- 5 + 1 jako jedno družstvo v příslušné kategorii
- 7 + 1 jako jedno družstvo v příslušné kategorii
Vyhodnocení účasti v soutěžích Okresních fotbalových svazů kontroluje STK KFS KHK dle příslušného Rozpisu
soutěží Okresního fotbalového svazu (dále jen OFS).
Stanovený kompenzační poplatek za jedno nepřihlášené družstvo či družstvo, které nedokončí rozehranou soutěž a
klub tak nenaplní předepsanou kvótu 1 družstva mládeže činí 30 000,-Kč u klubů VOTROK krajského přeboru
dospělých a 25 000,-- Kč u klubů ostatních soutěží dospělých.
V případě účasti A i B-týmu dospělých v soutěžích Královéhradeckého KFS musí být součet mládežnických
týmů shodný s povinným počtem týmů mládeže odpovídajícím součtu za obě soutěže.
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Snížení počtu mládežnických družstev pod stanovenou kvótu může v odůvodněných případech schválit na základě
žádosti klubu VV KFS KHK, za každé další chybějící družstvo pod předepsanou kvótu uhradí klub kompenzační
poplatek ve výši 1,5 násobku částky stanovené Soutěžním řádem fotbalu v platném znění (dále SR).
Kontrolu platnosti počtu mládežnických družstev v soutěžích provede STK KFS KHK na základě přihlášek
družstev do soutěží. STK provede následné ověření počtu družstev v soutěžích dle RS všech soutěží do 20. září
2015.

4.Trenérské licence v soutěžích dospělých Královéhradeckého KFS
Ve všech soutěžích dospělých Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (KFS KHK) jsou kluby
povinny zajistit vedení družstev kvalifikovanými trenéry s níže uvedenou platnou kvalifikací trenéra:
Kategorie

Minimální trenérská kvalifikace

Dospělí

B

V případě nesplnění požadavků na kvalifikaci trenérů, musí oddíl splnit povinnost úhrady kompenzačního
finančního poplatku ve výši 4 000,-Kč v případě nesplnění licence B UEFA v soutěžích dospělých.
Oddílům, kteří nesplňují uvedené podmínky kvalifikace, povoluje VV KFS KHK lhůtu od 1. 7. 2015 do 31.ledna
2016 pro získání příslušné kvalifikace svých trenérů. V případě nesplnění získání kvalifikace v uvedené době, je
povinen příslušný oddíl provést úhradu uvedeného poplatku do 28.února 2016.
Kontrolu platnosti kvalifikace a platnosti licence trenérů v soutěžích KFS provede TMK KFS KHK do 20. září
2015 na základě Přihlášky do soutěží v soutěžním ročníku 2015/2016, ve které je stanovena povinnost klubu uvést
trenéra a jeho platnou licenci s kvalifikací.
Na základě rozhodnutí VV KFS KHK se trenérské průkazy předkládají jako součást Zápisu o utkání. V případě
nesplnění této povinnosti bude klubu, dle SŘ fotbalu v platném znění, který tuto povinnost nesplnil, udělena
pořádková pokuta ve výši 500,-Kč za každé utkání, kdy nebyl trenérský průkaz předložen.

Článek 3

Natáčení videozáznamu v soutěžích Královéhradeckého KFS

V soutěži VOTROK krajský přebor dospělých je klub povinen zajistit natáčení videozáznamu z každého
mistrovského utkání.
Kluby VOTROK KP jsou povinny pořídit na svoje náklady z každého domácího mistrovského utkání nezkrácený
ŽIVÝ („live“) videozáznam přenášený na web http://www.tvcom.cz , pořízený od středové čáry hrací plochy
z nadhledu min. 3 metrů. Záznam musí být pořizován včetně stopáže a odchodu z hrací plochy v poločase a po
skončení utkání. Zároveň je povinností pořádajícího klubu umožnit pořízení videozáznamu i soupeři a to z prostoru
(je-li to technicky možné), z něhož je pořizován videozáznam pořádajícím klubem.
- videozáznam slouží jako doklad při námitkách, stížnostech apod., dále jako prezentace klubu a jeho sponzorů.
Videozáznam nelze použít jako doklad ke změně výsledku utkání
Klub je povinen:
- zřídit internetovou přípojku na stadionu v případě, že tato internetová přípojka není ještě zřízena, Poskytovatel
internetu musí rychlost uploadu (2,2MB/s - upload) garantovat. KFS KHK poskytne klubům na zřízení
připojení účelovou dotaci (proti předložení faktur)
- při opuštění klubu soutěže VOTROK KP (postup, sestup) techniku odevzdat sekretariátu KFS KHK do
30.6.2015
- klub je povinen řádně pečovat o technický stav svěřeného materiálu
- zákaz používání techniky k soukromým účelům!!
- videozáznam je klub povinen nahrávat „live“ na web, je nahrání záznamu možné „offline“ a následné
nahrání na web nejpozději vždy do pondělí po utkání do 24.00 hodin). Zároveň je klub povinen uchovat
nezkrácený záznam z utkání po dobu 30 dnů a na vyžádání STK ho předat na DVD médiích do určeného
termínu. Za pořizování videozáznamu je zodpovědný hlavní pořadatel
- v případě mimořádných událostí (inzultace apod.), je delegát utkání oprávněn vyžádat a převzít videozáznam
proti podpisu do zápisu o utkání ihned (na paměťové kartě nebo vypálený na DVD).
Technická doporučení:
- povinnost každého oddílu vyplnit kontaktní údaje v administrativním systému do 31.7.2014
- zásadně neměnit heslo klubu !!
- doporučení klubům vyškolit alespoň dvě osoby schopné obsluhovat program a techniku (zastupitelnost)
- nutnost zapnutí počítače cca 45min. před zahájením snímání, nevypínat ani kameru o přestávce zápasu
- připojit kameru až po zapnutí počítače!!
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(VV KFS HK dodá ke každé kameře 16 GB paměťovou kartu, která bude kluby využívána jako záloha nahrávání
utkání pro případ výpadku signálu.
Pro případ odborných dotazů a konzultací k fungování programu a techniky budou kluby využívat zástupce servisní
organizace p. Somerrnitze (telefon 602 249 095 nebo email podpora@tvcom.cz.)
Sazebník pokut za pořizování videozáznamu dle rozhodnutí STK KFS KHK:
a) záznam nebyl pořízen nebo byl zkrácen – do 20.000,-Kč
b) videozáznam, který nelze přehrát – pokuta do 5.000,-Kč (opakovaný případ do 10 000,-Kč)
c) za nedodání videozáznamu v daném termínu – 2 000,-Kč, za opakované nedodání – 5 000,-Kč.
hostující klub (oddíl), který si pořizuje oficiálně videozáznam z utkání, je povinen tento videozáznam na
základě vyzvání řídícího orgánu předložit, v případě mimořádných událostí (inzultace apod.), je delegát utkání
oprávněn vyžádat a převzít videozáznam proti podpisu do zápisu o utkání ihned.
- VV KFS KHK si vyhrazuje stanovit povinnost pořídit na videozáznamu požadované skutečnosti (reklamní
tabule, plakáty, rozmístění pořadatelské služby apod.). Tyto povinnosti se zveřejňují ve Zprávách STK.
U zápasů I. A třídy a 1.B třídy mužů se natáčení videozáznamu doporučuje.
-

Článek 4

Doplňování do soutěží Královéhradeckého KFS

Z každé skupiny soutěže postupuje vítěz, v případě že nereflektuje na postup, postupuje z každé skupiny nejlépe se
umístivší další družstvo. V případě, že z každé skupiny postoupí po jednom týmu a je přesto nutno určit dalšího
postupujícího, provede se v soutěžích KFS KHK doplnění míst dle SŘ v platném znění, § 18, § 19, § 20, § 21.
a) Nepřihlásí-li se družstvo mužů do soutěže Krajský přebor, postupuje z nižší soutěže nejlépe se umístivší
družstvo na základě kritérií uvedených v SŘ v platném znění § 18, § 19, § 20, § 21.
b) Nepřihlásí-li se družstvo mužů do soutěže I. A třídy, postupuje z nižší soutěže nejlépe se umístivší družstvo na
základě kritérií uvedených v SŘ v platném znění § 18, § 19, § 20, § 21.
c) Nepřihlásí-li se družstvo mužů do soutěže I. B třídy, postupuje z nižší soutěže nejlépe se umístivší družstvo
z působnosti OFS, do jehož působnosti patří družstvo, jehož místo se uvolnilo. Toto ustanovení platí i v případě, že
se nepřihlásí do I. B třídy odstupující družstvo z I.A třídy,
d) V případě, že požádá klub o přeřazení svého družstva do nižší soutěže pro nedostatek finančních prostředků
nebo z jiných důvodů, postupuje se při doplňování nižších soutěží v souladu se SŘ v platném znění § 18, § 19, §
20, § 21.
e) Jestliže po skončení soutěže je nutno určit v případě více skupin s nestejným počtem oddílů dalšího
postupujícího, případně sestupujícího, rozhodují kritéria určená v SŘ v platném znění § 18, § 19, § 20, § 21.

Hlava VII
Článek 1

Organizace soutěží dospělých Královéhradeckého KFS
Struktura soutěží dospělých Královéhradeckého KFS

VV KFS stanovil pro soutěžní ročník 2015/2016 pro kategorii dospělých tuto strukturu soutěží:
- VOTROK krajský přebor mužů
- JAKO 1. A třída mužů
- JAKO 1. B třídy mužů, skupina A, skupina B
- Pohár KFS mužů (Pohár hejtmana Královéhradeckého kraje)

Článek 3

Technické náležitosti soutěží dospělých Královéhradeckého KFS

1.Doba hry v soutěžích dospělých Královéhradeckého KFS
Mistrovská a pohárová utkání v kategorii dospělých se hrají 2 x 45 minut.
Poločasová přestávka nesmí včetně odchodu a příchodu hráčů na hrací plochu přesáhnout 15 minut. Délku
přestávky při utkání kontroluje hlavní rozhodčí.

2.Hlášení utkání
Rozlosování v příloze tohoto Rozpisu soutěží považuje Královéhradecký KFS za hlášení mistrovských utkání.
Změny provádí STK v souladu s ustanoveními Rozpisu soutěží.
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3.Barvy dresů v soutěžních utkáních dospělých
a) Hostující družstvo v soutěžích VOTROK Krajského přeboru mužů, 1.A třídy mužů, JAKO 1. B třídy mají
za povinnost respektovat v soutěžních utkáních tradiční barvy dresů domácího klubu tak, jak je uvedeno
v adresáři jednotlivých klubů zveřejněném v RS pro sezonu 2016/2017. Barvy dresů pro domácí utkání
jsou uvedena na stránkách khfotbal.cz.
b) Hostující družstvo musí s uvedenou barvou dresů, trenýrek a stulpen počítat a je jeho povinností zajistit si
na utkání dresy dobře odlišné. O řádném odlišení s konečnou platností rozhoduje rozhodčí utkání.
V případě nedodržení této povinnosti hostujícím družstvem bude ve smyslu SŘ v platném znění udělena
hostujícímu klubu pořádková pokuta ve výši 1 000,-Kč dle popisu stavu rozhodčím zápasu v Zápise o
utkání.

Hlava VIII
Článek 1

Start hráčů v soutěžích dospělých Královéhradeckého KFS
Podmínky startu hráčů v soutěžích dospělých Královéhradeckého KFS

Věková hranice je uvedena v SŘ mládeže a žen § 2 , článek 68, start ve vyšší věkové kategorii je upraven SŘ
mládeže a žen v platném znění, § 4.
Účast cizinců v mistrovských soutěžích členských klubů FAČR upravuje SŘ v platném znění § 34.

Článek 2. Zdravotní způsobilost hráčů ve smyslu SŘ v platném znění, § 37
Lékařská prohlídka
1. Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci o své zdravotní
způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce.
2. V případě zdravotní způsobilosti pro hraní fotbalu je hráč povinen vlastnoručně podepsat prohlášení
následujícího znění: „Prohlašuji na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý
absolvovat fyzickou zátěž fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví.“
3. Prohlášení dle odstavce 2 musí být opatřeno datem a nesmí být starší než 1 rok. Kluby jsou povinny mít k
dispozici prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu prohlášení podle předchozí věty provádějí řídicí orgány
soutěží, které v případě nedostatků (prohlášení s prošlou lhůtou, chybějící prohlášení hráčů) jsou oprávněny
postihnout členský klub pořádkovou pokutou.
4. VV KFS doporučuje klubům provést u hráčů lékařskou prohlídku včetně zátěžového testu u odborného lékaře.

Článek 3

Střídání hráčů v soutěžích dospělých Královéhradeckého KFS

V soutěžích dospělých Královéhradeckého KFS v soutěžním ročníku 2016/2017 je možné střídat maximálně
5 hráčů.

Hlava IX

Hodnocení výsledků soutěží dospělých Královéhradeckého KFS

Článek 1
Hodnocení výsledků soutěží dospělých Královéhradeckého KFS
bod 1. Udělování bodů
Udělování bodů v soutěžích dospělých (v ročníku 2014/2015 platí pro Krajský přebor mužů, 1. A třídu
mužů, 1. B třídu mužů, skupiny A, B):
→ 3 body – vítězství družstva v „základní“ hrací době
→ 2 body – vítězství družstva po kopech z pokutové značky, kdy utkání po „základní“ hrací době skončilo
nerozhodně
→ 1 bod – prohra družstva po kopech z pokutové značky, kdy utkání po „základní“ hrací době skončilo
nerozhodně
→ 0 bodů – prohra družstva v „základní“ hrací době

bod 2. Pokutové kopy – základní ustanovení
Skončí-li utkání po „základní“ hrací době nerozhodně, následují kopy ze značky pokutového kopu pro
určení vítěze utkání.
Každé družstvo provádí kopy z pokutové značky dle Pravidel fotbalu, příloha „A“ s těmito upřesněními:
-

každé družstvo provádí 5 kopů
každý kop do dosažení pěti kopů provádí jiný hráč, který je oprávněn kopy provádět (v okamžiku
ukončení hry musí být na hrací ploše)
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provedou-li obě družstva po pěti kopech a obě dosáhnou stejného počtu branek nebo nedosáhnou žádné
branky, pokračuje se v provádění kopů po jednom kopu ve stejném sledu, dokud při stejném počtu
kopů nedosáhne jedno z družstev o jednu branku více než druhé
- každý kop do počtu pěti kopů u obou družstev provádí jiný hráč. Nebude-li po pěti sériích rozhodnuto,
smí další kopy provádět postupně další hráči, kteří kop neprováděli, až do rozhodnutí, dokud při
stejném počtu kopů nedosáhne jedno z družstev o jednu branku víc než druhé.
Rozhodčí jsou povinni uvádět do zápisu o utkání výsledek utkání a výsledek kopů z pokutové značky (např.
výsledek utkání: 2:2, PK 3:2, vítěz utkání: FK Újezd).
-

Článek 2

Postupy a sestupy v soutěžích dospělých Královéhradeckého KFS
Krajský přebor mužů
1. Počet týmů

16

16

16

16

16

2. Postup do DIVIZE

-1

-1

-1

-1

-1

3. Sestup DIVIZE

0

1

2

3

4

4. Postup z 1. A třídy

2

2

2

2

2

5. Přímý sestup z KP do 1.A

-1

-2

-3

-4

-5

6. Počet týmů v KP

16

16

16

16

16

1. A třída dospělých
1. Počet týmů

16

16

16

16

16

2. Postup do KP

-2

-2

-2

-2

-2

3. Sestup z KP

1

2

3

4

5

4. Postup z 1. B třídy

3

2

2

2

2

5. Přímý sestup do 1. B třídy

-2

-2

-3

-4

-5

6. Počet týmů v 1. A třídě

16

16

16

16

16

1. B třída dospělých
1. Počet týmů

28

28

28

28

28

2. Postup do 1. A třídy

-2

-2

-2

-2

-2

3. Sestup z 1. A třídy

1

2

3

4

5

4. Postup z OFS

5

5

5

5

5

5. Přímý sestup do OFS

-4

-5

-6

-7

-8

6. Počet týmů v 1. B třídě

28

28

28

28

28

Sestupový a postupový klíč v soutěžích dospělých může být upraven dodatkem Rozpisu soutěží
Královéhradeckého KFS, případně rozhodnutím VV KFS, v případech, kdy Valná hromada Královéhradeckého
KFS, případně VV KFS na základě většinového názoru klubů, rozhodne o změně struktury soutěží.

Sestupový a postupový klíč v soutěžích dospělých může být upraven dodatkem Rozpisu soutěží
Královéhradeckého KFS, případně rozhodnutím VV KFS, v případech, kdy výše uvedené skutečnosti
ovlivní situace v rámci soutěží Komise pro řízení fotbalu v Čechách, zejména pak:.
- do divize mužů postoupí z KFS více než jedno družstvo
- do soutěží KPŘFČ se nepřihlásí družstvo, které má právo na start v těchto soutěžích, a přihlásí se do
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soutěží KFS
- do soutěží KFS se nepřihlásí družstvo s právem startu a ze soutěží OFS nebude vůle dalšího klubu toto
družstvo nahradit
Do vyšší soutěže může postoupit pouze tým, který se v daném soutěžním ročníku umístí na 1. – 4. místě
v soutěži.
V případě odmítnutí postupu týmu z 1. - 4. místa krajského přeboru mužů do divize se počet sestupujících
týmů v rámci sestupového klíče daného RS Královéhradeckého KFS pro SR 2014/2014 zvýší o +1
Článek 3

Tituly a ceny v soutěžích dospělých Královéhradeckého KFS

a) Vítězi VOTROK krajského přeboru dospělých se udělí titul „Přeborník Královéhradeckého KFS pro rok
2016/2017“. , obdrží pohár, diplom a podle rozhodnutí VV KFS i případně finanční odměnu.
b) Vítězové ostatních soutěží dospělých obdrží pohár za 1. místo a diplom, případně podle rozhodnutí VV KFS i
případně finanční odměnu.
c) Dle rozhodnutí VV KFS může být přidělena i případná finanční odměna dalším klubům v pořadí soutěží
dospělých.
d) Poháry a diplomy předávají zástupci VV KFS, případně zástupci odborných komisí KFS, přímo po odehrání
posledního mistrovského utkání, je-li pořadí v soutěži jednoznačné.
e) Pokud předání poháru a diplomu není z jakýchkoliv důvodů možné podle písmena d), bude ocenění předáno
příslušnému klubu na losovacím aktivu.

Hlava X
Článek 1

Pohár dospělých KFS (Pohár hejtmana Královéhradeckého KFS)
Řízení soutěže

Pohár hejtmana Královéhradeckého KFS doplňuje mistrovské soutěže dospělých a je kvalifikační soutěží pro účast
v republikovém kole Poháru České pošty dospělých (pohár FAČR) v následujícím soutěžním ročníku.
Soutěž vyhlašuje Výkonný výbor Královéhradeckého KFS (dále jen VV KFS) a soutěž řídí Sportovně-technická
komise Královéhradeckého KFS (dále jen STK KFS).

Článek 2

Systém soutěže

Hraje se vylučovacím způsobem jednokolově. Pro všechna utkání platí ustanovení pravidel kopané, SŘ a ostatních
platných předpisů FAČR, nejsou-li v tomto rozpisu upravena odchylně se zřetelem ke zvláštnostem pohárové
soutěže.
Skončí-li utkání v normální hrací době 2 x 45 minut nerozhodným výsledkem, utkání se zásadně neprodlužuje a
vítěze postupujícího určí kopy ze značky pro pokutový kop provedené dle Pravidel fotbalu. Toto ustanovení platí i
pro finálové utkání.

1.Zařazení účastníků do soutěže
Všichni účastníci soutěží dospělých Královéhradeckého KFS se Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje účastní
povinně, jsou zařazeni do postupového schématu podle aktuální účasti v soutěžích dospělých Královéhradeckého
KFS a na základě případného přihlášení vítězů Pohárů OFS.
Soutěže se neúčastní B-týmy klubů, které hrají soutěže dospělých Královéhradeckého KFS.

2.Los soutěže a pořad utkání
VV KFS a STK KFS stanoví los soutěže podle kritérií:
a) přiměřených vzdáleností soupeřů
b) výhody domácího prostředí účastníka nižší mistrovské soutěže Královéhradeckého KFS v příslušném soutěžním
ročníku, domácího prostředí nováčka 1.B třídy, který postoupil z příslušné okresní soutěže, a vítěze pohárů OFS,
který byl zařazen do krajského kola soutěže
c) realizace regionálních derby střetnutí s atraktivním nábojem pro diváky
d) zvýšení a udržení atraktivity soutěže
Pořad utkání a jejich termíny jsou stanoveny termínovou listinou Královéhradeckého KFS pro podzimní i jarní část
příslušného soutěžního ročníku.

3.Termíny a hrací plochy utkání
Pohárové utkání lze po dohodě oddílů předehrát, na uzavřenou dohodu se nevztahují žádné poplatky.
Pohárová utkání se hrají na hřištích s travnatou plochou nebo na hřištích s umělým trávníkem 3.generace
s příslušným atestem FAČR.
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4.Pořadatel a místo utkání
Pořadí zápasů je dané losovacím schématem. Pořadatelem zápasu je vždy klub hrající nižší stupeň soutěže,
v případě shodnosti soutěže soupeřů rozhodne o pořadateli zápasu los.
Los všech zápasů Poháru KFS v případě shodnosti hrané soutěže soupeřů provádí STK KFS na svém
zasedání bezprostředně následujícím po odehraném předchozím kole.

5.Hlášení výsledků utkání
Výsledek pohárového utkání hlásí rozhodčí ihned po utkání na webové stránky KFS, nejpozději do 30 minut SMS
zprávou na tmb. 774077145 a to ve tvaru KOD KH číslo utkání výsledek /například KOD KH POH0001 1:3/. V
případě nerozhodného výsledku je tvar SMS zprávy stanoven například takto : KOD KH POH0015 1:1 P4:5 .
Přesný postup zasílání výsledku je stanoven na webových stránkách KFS. V případě, že se utkání neodehraje,
rozhodčí SMS neodesílá.
Všechny zápasy Pohár hejtmana jsou vloženy do IS, Zápisy o utkání se vyplňují v IS.

Článek 3
Ekonomické náležitosti soutěže
1.Prodej vstupenek
Prodej vstupenek se řídí směrnicemi platnými pro organizaci mistrovských utkání Královéhradeckého KFS.

2.Výše náhrad rozhodčím soutěže
Výše náhrad rozhodčím a delegátů pohárových utkání je stanovena ve výši
a) 500 Kč za výkon funkce hlavního rozhodčího
b) 300 Kč za výkon funkce asistenta hlavního rozhodčího
c) 400 Kč za výkon funkce delegáta
Delegaci rozhodčích, případně delegátů zajišťuje Komise rozhodčích Královéhradeckého KFS, přičemž delegáti
pohárových zápasů jsou delegováni až do čtvrtfinále pouze v případech hodných zvláštního zřetele.

3.Ekonomické vstupy účastníků soutěže
Pořadatel zápasu zajistí úhradu náhrad rozhodčích a případně delegátů zápasu, přípravu hrací plochy a technického
zabezpečení zápasu a zajistí občerstvení pro soupeře, rozhodčí a případně delegáta.
Hostující tým se zúčastní utkání na své náklady, náhrada cestovného mu není proplácena.

Článek 4

Disciplinární opatření

Při vyloučení hráče nebo při udělení červené karty se v pohárových utkáních postupuje shodně jako při
mistrovských soutěžích Královéhradeckého KFS, veškeré přestupky jednotlivců, družstev a klubů projednává
Disciplinární komise Královéhradeckého KFS při splnění všech podmínek zahájení disciplinárního řízení.

1.Převody trestů a započítávání trestů
Hráči, kterým je do soutěžního ročníku 2015/2016 převeden nepodmíněný trest, nemohou nastoupit v pohárových
utkáních v počtu podle výše převodu a udělený převod nepodmíněného trestu se jim krátí o počet odehraných
utkání mateřského klubu v pohárové soutěži.

Článek 5

Titul a ceny

Vítěz finálového utkání získává titul Vítěz Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje v soutěžním ročníku
2015/2016, obdrží putovní i pamětní pohár a stává se účastníkem Poháru FAČR v soutěžním ročníku 2016/2017.
Poražený finalista obdrží pohár.
V případě, že se vítězem Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje stane vítěz VOTROK krajského přeboru
dospělých postupující do divize mužů, případně další postupující do divize mužů, zúčastní se Poháru FAČR
v soutěžním ročníku 2017/2018 poražený finalista, pokud o účast v soutěži projeví zájem závaznou přihláškou
adresovanou sekretariátu KFS.
VV KFS rozhodne o výši peněžních odměn pro nejlepších osm týmů Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje
nejpozději do 31.ledna 2017 (odměny pro čtvrtfinalisty, semifinalisty, poraženého finalistu a vítěze Poháru) a
uveřejní jejich výši v komuniké z jednání VV KFS.

SOUTĚŽE MLÁDEŽE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KFS
Hlava XI

Účastníci soutěží a podmínky soutěží mládeže Královéhradeckého KFS

Článek 1

Specifikace účastníků soutěží mládeže Královéhradeckého KFS

Účastníky soutěží mládeže pro soutěžní ročník 2016/2017 jsou kluby zařazené na základě výsledků losovacích
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aktivů Královéhradeckého KFS ve smyslu rozlosování soutěží uvedeném v příloze 1 Rozpisu soutěží
Královéhradeckého KFS pro soutěžní ročník 2016/2017.

Článek 2

Podmínky zařazení do soutěží mládeže Královéhradeckého KFS

Pro soutěžní ročník 2016/2017 se zařazení družstev klubů do příslušných soutěží řízených Královéhradeckým KFS
řídí v souladu se Soutěžním řádem fotbalu v platném znění (dále také SŘ) a dále rozhodnutími VV KFS a STK
KFS.

1.Trenérské licence v soutěžích mládeže Královéhradeckého KFS
Ve všech soutěžích Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (KFS KHK) jsou kluby povinny zajistit
vedení družstev kvalifikovanými trenéry s níže uvedenou platnou kvalifikací trenéra:
Kategorie

Minimální trenérská kvalifikace

Mládež

C

V případě nesplnění požadavků na kvalifikaci trenérů, musí oddíl splnit povinnost úhrady kompenzačního
finančního poplatku ve výši 2 000,-Kč v případě nesplnění licence C v soutěžích mládeže.
Oddílům, kteří nesplňují uvedené podmínky kvalifikace, povoluje VV KFS KHK lhůtu od 1. 7. 2016 do 31.ledna
2017 pro získání příslušné kvalifikace svých trenérů. V případě nesplnění získání kvalifikace v uvedené době, je
povinen příslušný oddíl provést úhradu uvedeného poplatku do 28. února 2017.
Kontrolu platnosti kvalifikace a platnosti licence trenérů v soutěžích KFS provede TMK KFS KHK do 20. září
2016 na základě Přihlášky do soutěží v soutěžním ročníku 2016/2017, ve které je stanovena povinnost klubu uvést
trenéra a jeho platnou licenci s kvalifikací.
Na základě rozhodnutí VV KFS KHK se trenérské průkazy předkládají k registračním průkazům jako součást
Zápisu o utkání. V případě nesplnění této povinnosti bude klubu, který tuto povinnost nesplnil, udělena pořádková
pokuta ve výši 500,-- Kč za každé utkání, kdy nebyl trenérský průkaz předložen.

Hlava XII

Organizace soutěží mládeže Královéhradeckého KFS

Článek 1

Struktura soutěží mládeže Královéhradeckého KFS

VV KFS stanovil pro soutěžní ročník 2016/2017 pro kategorie mládeže tuto strukturu soutěží:
- Východočeský přebor staršího dorostu U 19
- Premier Steel Krajský přebor staršího dorostu U 19
- Krajská soutěž staršího dorostu U 19
- Krajský přebor mladšího dorostu U 17 a Krajský přebor starších žáků U 15 (společná soutěž)
- AT Consult Krajská soutěž starších žáků U 15
- ČP Krajský přebor mladších žáků U 13, skupina A, skupina B, skupina C, skupina D
- APFREIGHT Krajský přebor starších přípravek U 11, skupina A, skupina B, skupina C
- Krajský pohár mladších přípravek U 9, skupina A, skupina B
- JUTA GRASS Pohár staršího dorostu U 19
- Pohár mladšího dorostu U 17
- DATALIFE Pohár U-15

Článek 2

Technické náležitosti soutěží mládeže Královéhradeckého KFS

1.Doba hry v soutěžích mládeže Královéhradeckého KFS
Mistrovská a pohárová utkání se v kategoriích mládeže hrají:
a) Utkání staršího dorostu se hrají 2x45 minut.
b) Utkání mladšího dorostu se hrají 2x40 minut.
c) Utkání starších žáků se hrají 2x35 minut.
d) Utkání mladších žáků se hrají 2x 15 minut v případě účasti 4 týmů na turnaji, v případě účasti 3 týmů v turnaji se
hraje 2 x 20 minut.
e) Utkání starších přípravek se hrají 2x 15 minut v případě účasti 4 týmů na turnaji, v případě účasti 3 týmů
v turnaji se hraje 2 x 20 minut.
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f) Utkání mladších přípravek se hrají 2 x 15 v případě účasti 4 týmů na turnaji a 2 x 15 minut v případě účasti
4 týmů v turnaji
Poločasová přestávka nesmí včetně odchodu a příchodu hráčů na hrací plochu přesáhnout 15 minut (při utkáních
mládeže je povinná, netýká se bodů d,e,f). Délku přestávky při utkání kontroluje hlavní rozhodčí.
V případě hrací doby podle písmen d), e) může STK na doporučení Komise mládeže KFS (dále také KM KFS)
hrací dobu snížit na 2x15 minut v případě konání mistrovských turnajů se čtyřmi účastníky.

2.Hlášení utkání
Rozlosování v příloze tohoto Rozpisu soutěží považuje Královéhradecký KFS za hlášení mistrovských utkání.
Změny provádí STK v souladu s ustanoveními Rozpisu soutěží.

3.Barvy dresů v soutěžních utkáních mládeže
Hostujícím družstvům v soutěžích mládeže se doporučuje projednat předem s pořadatelem mistrovského nebo
pohárového utkání nebo mistrovského turnaje barvu dresů domácího týmu, případně dalších týmů, a přizpůsobit se
při volbě dresů domácímu družstvu.

Hlava XIII
Článek 1

Start hráčů v soutěžích mládeže Královéhradeckého KFS
Podmínky startu hráčů v soutěžích mládeže Královéhradeckého KFS

1.Věková hranice
Věková hranice je uvedena v SŘ mládeže a žen § 2, článek 68, start ve vyšší věkové kategorii je upraven SŘ
mládeže a žen v platném znění, § 4
Účast cizinců v mistrovských soutěžích členských klubů FAČR upravuje SŘ v platném znění § 34
Výstroj hráčů musí být na zadní straně dresů opatřena zřetelnými, nejméně 25 cm vysokými číslicemi. Čísla na
výstroji hráčů musí souhlasit s čísly uvedenými u jejich jmen v Zápise o utkání. Správnost očíslování potvrdí
kapitán svým podpisem v Zápise o utkání. Hráči mohou v utkání startovat s jakýmkoliv číslem od 2 do 99 včetně
startu v základní sestavě. Číslo 1 může mít výhradně brankář nebo náhradní brankář.

2. Zdravotní způsobilost hráčů ve smyslu SŘ v platném znění, § 37
Lékařská prohlídka
1. Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci o své zdravotní
způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce.
2. V případě zdravotní způsobilosti pro hraní fotbalu je hráč povinen vlastnoručně podepsat prohlášení
následujícího znění: „Prohlašuji na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý
absolvovat fyzickou zátěž fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví.“
3. Prohlášení dle odstavce 2 musí být opatřeno datem a nesmí být starší než 1 rok. Kluby jsou povinny mít k
dispozici prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu prohlášení podle předchozí věty provádějí řídicí orgány
soutěží, které v případě nedostatků (prohlášení s prošlou lhůtou, chybějící prohlášení hráčů) jsou oprávněny
postihnout členský klub pořádkovou pokutou.
4. VV KFS doporučuje klubům provést u hráčů lékařskou prohlídku včetně zátěžového testu u odborného lékaře.

Článek 2

Střídání hráčů v soutěžích mládeže Královéhradeckého KFS

1.Střídání v soutěžích mládeže Královéhradeckého KFS
V soutěžích mládeže Královéhradeckého KFS, případně řízenými STK KFS, v soutěžním ročníku 2015/2016 je
možné střídat hráče takto:
a) Východočeský oblastní přebor staršího dorostu U 19, KP staršího dorostu U 19, Krajská soutěž staršího dorostu
U 19, Krajský přebor mladšího dorostu U 17 – maximálně 7 hráčů. V těchto soutěžích není povoleno opakované
střídání.
b) U ostatních mládežnických soutěží platí tzv. „opakované střídání“

2.Podmínky opakovaného střídání v soutěžích mládeže Královéhradeckého KFS
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a) V soutěžích mládeže Královéhradeckého KFS pro soutěžní ročník 2016/2017 je možné v soutěžích Krajský
přebor U 15, Krajská soutěž U 15, Krajský přebor U 13, Krajský přebor U 11 a Krajský pohár U 9 realizovat tzv.
„opakované střídání“ hráčů. Hráč, který byl vystřídán, se může v témže utkání znovu vrátit na hrací plochu a
zúčastnit se další hry.
b) „Opakované střídání“ je rovněž možné provádět v přátelských utkáních a turnajích schválených STK ve všech
kategoriích za předpokladu dohody mužstev a vyrozumění rozhodčích.
c) „Opakované střídání“ je možno provést v soutěžích mládeže uvedených v písmenu a) královéhradeckého KFS
v soutěžním ročníku 2016/2017 v počtu 7 hráčů, toto opatření se netýká kategorií mladších žáků, starších přípravek
a mladších přípravek hraných v rozestavení 7 + 1, 5 + 1 a 4 + 1.

3.Způsob realizace opakovaného střídání v soutěžích mládeže Královéhradeckého KFS
a) Výměna se týká všech hráčů uvedených v zápise o utkání (maximálně 18 hráčů)
b) Do Zápisu o utkání se uvedou čísla dresů jednotlivých hráčů, hráči, kteří jsou nasazeni od začátku nemusí již mít
čísla 1 – 11.
c) Výměnu hráčů (i více najednou) lze provést pouze v přerušené hře.
d) Výměna hráčů musí být oznámena hlavnímu rozhodčímu a při přerušení hry se provede co nejrychleji, aby
nedocházelo ke ztrátám hracího času.
e) Hráči, kteří jdou na hřiště, musí být připraveni u středové čáry.
f) Hráči, kteří ze hřiště odcházejí, opouští hřiště v prostoru středové čáry, kde jsou umístěny střídačky.
g) Není omezen počet střídání jednoho hráče, vyměněný hráč se může zapojit do hry kdykoliv výše uvedeným
způsobem.
h) Za správné provádění výměny hráčů i jejich správný počet na hrací ploše zodpovídá vedoucí družstva a trenér.
i) V případě, že rozhodčí zjistí vyšší počet hráčů z jednoho týmu na hrací ploše, hru přeruší, ze hry vykáže hráče,
který přišel jako poslední a uvedeného hráče potrestá napomenutím ŽK. Hru následně zahájí nepřímým volným
kopem v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry.
j) Rozhodčí nezaznamenává výměny hráčů do Zápisu o utkání.
k) Rozhodčí nemá za povinnost taxativně nastavit 30 sekund za každou provedenou výměnu, posoudí však, kolik
času bylo promarněno těmito výměnami a dobu hry z tohoto důvodu nastaví maximálně o 5 minut.
l) V soutěžích KFS KHK při opakovaném střídání může být do zápisu uvedeno max. 18 hráčů. Náhradníci, jejichž
jména nebyla do podpisu kapitánů před zahájením utkání napsána do zápisu, nesmí být nasazeni do hry (s výjimkou
doplňujících hráčů do 11).

Článek 4 – Hodnocení výsledků soutěží mládeže Královéhradeckého KFS
bod 1. Udělování bodů
Udělování bodů v mládežnických soutěžích (v ročníku 2016/2017 platí pro Krajský přebor U-19, Krajské soutěže
U-19 /skupina A, B, C/, Krajský přebor U-17 a U-15, Krajské soutěže U-15 /skupina A, B/):
→ 3 body – vítězství družstva v „základní“ hrací době
→ 2 body – vítězství družstva po kopech z pokutové značky, kdy utkání po „základní“ hrací době skončilo
nerozhodně
→ 1 bod – prohra družstva po kopech z pokutové značky, kdy utkání po „základní“ hrací době skončilo
nerozhodně
→ 0 bodů – prohra družstva v „základní“ hrací době

bod 2. Pokutové kopy – Základní ustanovení
Skončí-li utkání po „základní“ hrací době nerozhodně, následují kopy ze značky pokutového kopu pro určení vítěze
utkání.
Každé družstvo provádí kopy z pokutové značky dle Pravidel fotbalu, příloha „A“ s těmito upřesněními:
-

každé družstvo provádí 5 kopů
každý kop do dosažení pěti kopů provádí jiný hráč, který je oprávněn kopy provádět (v okamžiku ukončení
hry musí být na hrací ploše)
provedou-li obě družstva po pěti kopech a obě dosáhnou stejného počtu branek nebo nedosáhnou žádné
branky, pokračuje se v provádění kopů po jednom kopu ve stejném sledu, dokud při stejném počtu kopů
nedosáhne jedno z družstev o jednu branku více než druhé
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každý kop do počtu pěti kopů u obou družstev provádí jiný hráč. Nebude-li po pěti sériích rozhodnuto, smí
další kopy provádět postupně další hráči, kteří kop neprováděli, až do rozhodnutí, dokud při stejném počtu
kopů nedosáhne jedno z družstev o jednu branku víc než druhé
Rozhodčí jsou povinni uvádět do zápisu o utkání výsledek utkání a výsledek kopů z pokutové značky (např.
výsledek utkání: 2:2, PK 3:2, vítěz utkání: FK Újezd).
-

Hlava XIV

Soutěže staršího dorostu Královéhradeckého KFS

Článek 1

Struktura a systém soutěží staršího dorostu Královéhradeckého KFS

VV KFS stanovil pro soutěžní ročník 2016/2017 pro kategorii staršího dorostu tuto strukturu soutěží:
- Východočeský oblastní přebor staršího dorostu U 19
- Premier Steel Krajský přebor staršího dorostu U 19
- Krajská soutěž staršího dorostu U 19

1.Systém soutěží staršího dorostu
STK si vyhrazuje právo upravit počet účastníků Východočeského přeboru staršího dorostu U 19, Krajského
přeboru staršího dorostu U 19 a následně Krajských staršího dorostu soutěží U 19 v návaznosti na počet
přihlášených družstev pro soutěžní ročník 2016/2017. Počet účastníků v soutěži se řídí podanými přihláškami do
soutěží ročníku 2016/2017 a postupy a sestupy, případně zařazením nebo nezařazením družstev v soutěžích
KPŘFČ a FAČR. Toto ustanovení platí analogicky i pro následný soutěžní ročník 2016/2017.
V soutěžním ročníku 2016/2017 řídí Východočeský přebor staršího dorostu U 19 Sportovně-technická komise
Královéhradeckého krajského fotbalového svazu.
Disciplinární provinění v rámci Východočeského přeboru staršího dorostu oblastního U 19 projednává
Disciplinární komise Královéhradeckého krajského fotbalového svazu (adresa Královéhradecký krajský
fotbalový svaz, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové, mail: kralovehradeckykfs@khfotbal.cz

2.Hrací dny a začátky utkání v soutěžích staršího dorostu
Dorostenecká utkání v soutěžích kategorie U 19 se hrají v hracích dnech a dle nahlášených termínů jednotlivými
kluby v Přihláškách do soutěží a v rámci případných termínových změn se souhlasem STK.

Článek 2

Věková kategorie staršího dorostu a start hráčů v kategorii staršího dorostu

V soutěžích U 19 mohou startovat hráči zúčastněných klubů (oddílů) řádně registrovaní až do věku devatenácti let.
V soutěžním ročníku 2016/2017 startují v kategorii U 19 hráči narození 1. 1. 1998 a mladší.
Všichni dorostenci, kteří splňují jednotlivé věkové kategorie a rozehrají po 1. 7. 2016 nový ročník soutěže, mohou
celý soutěžní ročník D O H R Á T (tj. do 30. 6. 2017). Přechod hráčů v kategorii dorostu upravuje Soutěžní řád
fotbalu v platném znění, § 2, § 3, § 4

Hlava XV

Hodnocení výsledků soutěží staršího dorostu Královéhradeckého KFS

Článek 1

Tituly a ceny v soutěžích staršího dorostu Královéhradeckého KFS

a) Vítězi Východočeského přeboru staršího dorostu U 19 bude udělen titul „Přeborník Východočeského přeboru
staršího dorostu za soutěžní ročník 2016/2017“. Družstva z územní působnosti Královéhradeckého kraje, která
se umístí na 1. - 3. místě Východočeského přeboru staršího dorostu U 19, obdrží pohár za příslušné místo, pamětní
plakety a diplom.
b) Vítězi Krajského přeboru staršího dorostu U 19 se udělí titul „Přeborník Královéhradeckého kraje za
soutěžní ročník 2016/2017“. , družstvo obdrží pohár, diplom a pamětní plakety za 1.místo.
c) Vítěz „Skupiny o postup“ Krajské soutěže staršího dorostu U 19 obdrží pohár za 1. místo a diplom.
d) VV KFS může dále rozhodnout o ocenění dalších týmů v pořadí všech soutěží v kategorii U 19.
e) Poháry, plakety a diplomy předávají zástupci VV KFS, případně zástupci odborných komisí KFS, přímo po
odehrání posledního mistrovského utkání, je-li pořadí v soutěži jednoznačné.
f) Pokud předání poháru a diplomu není z jakýchkoliv důvodů možné podle písmena e), bude ocenění předáno
příslušnému klubu na losovacím aktivu.
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Hlava XVI

Pohár staršího dorostu (JUTA GRASS pohár U 19)

Článek 1

Řízení soutěže

Pohár staršího dorostu Královéhradeckého KFS JUTA GRASS pohár U 19 doplňuje mistrovské soutěže staršího
dorostu.
Soutěž vyhlašuje Výkonný výbor Královéhradeckého KFS (dále jen VV KFS), zimní část řídí Komise mládeže
Královéhradeckého KFS, jarní část řídí Sportovně-technická komise Královéhradeckého KFS (dále jen STK
KFS).

Článek 2

Systém soutěže

Zimní část
Zimní část soutěže se hraje před zahájením jarní části mistrovských soutěží staršího dorostu v kvalifikačních
skupinách na hřištích s umělým povrchem, složení skupin a pořadatele stanoví řídící komise zimní části poháru
složená ze sekretáře Komise mládeže KFS (dále jen KM KFS), pověřeného člena KM KFS, sekretáře KFS a
pověřeného člena VV KFS.
1. Podle nutného počtu účastníků, kteří doplní kluby startující v příslušném soutěžním ročníku ve Východočeském
oblastním přeboru staršího dorostu U 19 do počtu 16, se bude hrát příslušný počet základních kvalifikačních skupin
po třech týmech (každý s každým 2x45 minut) na umělých travách Královéhradeckého kraje v zimní přestávce
soutěžního ročníku.
2. V základních kvalifikačních skupinách budou vždy startovat všichni účastníci Krajského přeboru krajského
přeboru U 19 a na příslušný požadovaný počet je doplní nejlépe umístěné kluby z Krajské soutěže staršího dorostu
U 19 v rámci jednotlivých skupin.
3. V základních kvalifikačních skupinách startují hráči i na povolení mateřského klubu v jiném klubu, případně
hráči, kteří doposud nemají vyřízený přestup, hostování nebo střídavý start se souhlasem mateřského klubu.
4. V poháru je povoleno opakované střídání. Střídá se vždy v přerušené hře.
5. V zimní části vzhledem k probíhajícím jednáním o přestupech hráči startují na soupisku potvrzenou mateřským
klubem.
Hráči, kteří doposud nemají vyřízený přestup, mohou startovat pouze s písemným souhlasem mateřského klubu.
5. Zápisy o utkání se nepíší, povinnost napsat Zápis o utkání vzniká pouze v případě zranění hráče. V tomto případě
je povinností rozhodčího utkání poslat Zápis o utkání na adresu Královéhradecký krajský fotbalový svaz,
Habrmanova 192, 501 01 Hradec Králové.
6. K utkání je delegován vždy jeden hlavní rozhodčí. Tohoto rozhodčího deleguje KR VV Královéhradeckého
KFS. Hlavnímu rozhodčímu, kterého platí pořadatelský klub, náleží paušál ve výši 350,-- Kč + případné cestovné.
Povinností zúčastněných mužstev je zajistit pro svá utkání vždy jednoho asistenta rozhodčího.
7. Utkání základních kvalifikačních skupin nemají statut mistrovských, případně soutěžních zápasů a řídí se
Soutěžním řádem a Disciplinárním řádem pouze přiměřeně v odůvodněných případech z rozhodnutí řídícího
výboru zimní části poháru.
8. Složení řídícího výboru zimní části poháru
a) sekretář Komise mládeže KFS (dále jen KM KFS)
b) sekretář KFS
c) pověřený člen VV KFS.
9. Pořádající klub nahlásí výsledek a střelce branek bezprostředně po skončení utkání na email
kralovehradeckykfs@khfotbal.cz.

Jarní část
Jarní část soutěže řídí STK VV Královéhradeckého KFS. V jarní části soutěže se pohár hraje počínaje osmifinále
vylučovacím způsobem jednokolově. Pro všechna utkání platí ustanovení pravidel kopané, SŘ a ostatních platných
předpisů FAČR, nejsou-li v tomto rozpisu upravena odchylně, se zřetelem ke zvláštnostem pohárové soutěže.
Skončí-li utkání hrané od osmifinále dále v normální hrací době 2 x 45 minut nerozhodným výsledkem, utkání se
zásadně neprodlužuje a vítěze postupujícího určí kopy ze značky pro pokutový kop provedené dle Pravidel fotbalu.
Toto ustanovení platí i pro semifinálové a finálové utkání.
Do osmifinále vždy přímo postoupí všichni účastníci Východočeského oblastního přeboru staršího dorostu U 19,
podle zbývajícího počtu účastníků osmifinále do počtu 16 vyhlásí KFS základní skupiny v zimní části příslušného
soutěžního ročníku.
Všechna utkání jarní části jsou vložena do IS, před utkáním se píše Zápis o utkání.. Ke každému utkání osmifinále
a čtvrtfinále budou delegováni 3 rozhodčí. Rozhodčím, které platí pořadatelský klub, náleží paušál ve výši HR
350,-- Kč, AR1 200,-- Kč, AR2 200,-- Kč + případné cestovné.
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Pořádající klub nahlásí výsledek a střelce branek bezprostředně po skončení utkání na email
kralovehradeckykfs@khfotbal.cz
FINÁLE
1. Finálovou část poháru hrají čtyři nejlepší týmy, hraje se v měsíci červnu, příspěvek KFS na pořádání činí 10 000
Kč.
2. Finále je zahájeno dvěma semifinálovými utkáními hranými 2 x 40 minut, v případě nerozhodného výsledku
rozhoduje vždy série kopů ze značky pokutového kopu (5) s případným zahráváním do konečného rozhodnutí.
3. Finálový duel a utkání o 3.místo se hraje 2 x 40 minut, v případě nerozhodného výsledku rozhoduje vždy série
kopů ze značky pokutového kopu (5) s případným zahráváním do konečného rozhodnutí.
4. Utkání finále mají statut mistrovských, případně soutěžních zápasů a řídí se Soutěžním řádem a Disciplinárním
řádem.
5. Organizace finálového turnaje, kterého se zúčastní 4 nejlepší týmy bude upřesněna vydanými propozicemi.

Článek 3

Technická ustanovení soutěže

1.Zařazení účastníků do soutěže
Do zimní části JUTA GRASS poháru U 19 postupuje stanovený počet týmů podle umístění v Krajské soutěži
staršího dorostu po podzimní části v soutěžním ročníku 2016/2017 a povinně všichni účastníci Krajského přeboru
staršího dorostu U 19.
Do osmifinále postupují povinně všichni účastníci Východočeského oblastního přeboru staršího dorostu U 19
z Královéhradeckého kraje. Týmy jsou zařazeny do postupového schématu podle aktuální účasti v soutěžích
dospělých Královéhradeckého KFS.
Finálový turnaj nejlepších čtyř týmů se odehraje na místě stanoveném v rámci výběrového řízení organizovaném
VV KFS, VV KFS rovněž stanoví příspěvek pro pořadatele finálového turnaje JUTA GRASS poháru U 19.
Soutěže se účastní B týmy i C týmy klubů, které hrají soutěže staršího dorostu Královéhradeckého KFS, B týmy
mohou v pohárových soutěžích nastoupit pouze s hráči o rok mladšími (v soutěžním ročníku 2016/2017 s hráči
ročníku narození 1999 a mladší), C týmy mohou v pohárových soutěžích nastoupit pouze s hráči o dva roky
mladšími (v soutěžním ročníku 2014/2015 s hráči ročníku narození 2000 a mladší).

2.Los soutěže a pořad utkání v základních skupinách:
VV KFS na návrh řídícího výboru turnaje stanoví základní skupiny soutěže
Pořad utkání a jejich termíny jsou stanoveny termínovou listinou Královéhradeckého KFS pro jarní část
příslušného soutěžního ročníku, termíny odehrání základních skupin v zimním období stanoví po dohodě
s pořadateli skupin sekretariát KFS.

3.Termíny a hrací plochy utkání
Pohárové utkání lze v jarní části po dohodě oddílů předehrát, na uzavřenou dohodu se nevztahují žádné poplatky.
Pohárová utkání se v jarní části hrají na hřištích s travnatou plochou nebo na hřištích s umělým trávníkem
3.generace s příslušným atestem FAČR, výjimku povoluje pouze STK KFS. Zimní část se hraje výhradně na
umělých travách.

4.Pořadatel a místo osmifinálových a čtvrtfinálových utkání:
Losování dvojic pro osmifinálová a čtvrtfinálová utkání provádí vždy STK KFS. Výhodu domácího
prostředí má vždy klub hrající nižší soutěž.

5.Hlášení výsledků utkání
Pořádající klub nahlásí výsledek a střelce branek bezprostředně po skončení utkání na email
kralovehradeckykfs@khfotbal.cz .

Článek 4
Ekonomické náležitosti soutěže
1.Výše náhrad rozhodčím soutěže
Výše náhrad rozhodčím pohárových utkání je stanovena ve výši
a) 350 Kč za výkon funkce hlavního rozhodčího
b) 200 Kč za výkon funkce asistenta hlavního rozhodčího
Delegaci rozhodčích zajišťuje Komise rozhodčích Královéhradeckého KFS.
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2.Ekonomické vstupy účastníků soutěže
Pořadatel zápasu zajistí úhradu náhrad rozhodčích, případně delegátů zápasu, přípravu hrací plochy a technického
zabezpečení zápasu a zajistí občerstvení pro soupeře, rozhodčí a případně delegáta.
Hostující tým se zúčastní utkání na své náklady, náhrada cestovného mu není proplácena.
Královéhradecký KFS stanoví rozhodnutím VV KFS příspěvek pro pořadatele základních skupin v zimní části a
pro pořadatele finálového turnaje čtyř nejlepších týmů soutěže.

Článek 5

Disciplinární opatření

Při vyloučení hráče nebo při udělení červené karty se v pohárových utkáních /v jarní části soutěže – osmifinále,
čtvrtfinále, finálový turnaj/, veškeré přestupky postupuje shodně jako při mistrovských soutěžích
Královéhradeckého KFS, veškeré přestupky jednotlivců, družstev a klubů projednává Disciplinární komise
Královéhradeckého KFS při splnění všech podmínek zahájení disciplinárního řízení.

1.Převody trestů a započítávání trestů
Hráči, kterým je do soutěžního ročníku 2015/2016 převeden nepodmíněný trest, nemohou nastoupit v pohárových
utkáních počínaje jarním osmifinálem poháru a udělený převod nepodmíněného trestu se jim krátí o počet
odehraných utkání mateřského klubu v pohárové soutěži počínaje osmifinále poháru.

Článek 6

Titul a ceny

Vítěz finálového turnaje získává titul Vítěz JUTA GRASS poháru Královéhradeckého KFS v soutěžním ročníku
2016/2017, obdrží pamětní pohár, medaile, případnou věcnou cenu.
Poražený finalista obdrží pohár, medaile a případnou věcnou cenu, třetí tým pohár a medaile, čtvrtý tým pohár.

Hlava XVII Pohár mladšího dorostu (Pohár U 17)
Článek 1

Řízení soutěže

Pohár mladšího dorostu Královéhradeckého KFS U 17 doplňuje mistrovské soutěže mladšího dorostu.
Soutěž vyhlašuje Výkonný výbor Královéhradeckého KFS (dále jen VV KFS), zimní část řídí Komise mládeže
Královéhradeckého KFS, jarní část řídí Sportovně-technická komise Královéhradeckého KFS (dále jen STK KFS

Článek 2

Systém soutěže

Zimní část
Zimní část soutěže se hraje před zahájením jarní části mistrovských soutěží mladšího dorostu v kvalifikačních
skupinách na hřištích s umělým povrchem, složení skupin a pořadatele stanoví řídící komise zimní části poháru
složená ze sekretáře Komise mládeže KFS (dále jen KM KFS), sekretáře KFS a pověřeného člena VV KFS.
1. V základních kvalifikačních skupinách budou vždy startovat všichni účastníci Krajského přeboru mladšího
dorostu U 17, případně je na příslušný požadovaný počet doplní zájemci o start v této soutěži z jednotlivých OFS
na požadovaný počet 16 týmů, hraje se 2 x 40 minut.
2. V základních kvalifikačních skupinách startují hráči i na povolení mateřského klubu v jiném klubu, případně
hráči, kteří doposud nemají vyřízený přestup, se souhlasem mateřského klubu.
3. V poháru je povoleno opakované střídání. Střídá se vždy v přerušené hře.
4. V zimní části vzhledem k probíhajícím jednáním o přestupech, hráči startují na soupisku potvrzenou mateřským
klubem.
Hráči, kteří doposud nemají vyřízený přestup, mohou startovat pouze s písemným souhlasem mateřského klubu.
5. Zápisy o utkání se nepíší, povinnost napsat Zápis o utkání vzniká pouze v případě zranění hráče. V tomto případě
je povinností rozhodčího utkání poslat Zápis o utkání na adresu Královéhradecký krajský fotbalový svaz,
Habrmanova 192, 501 01 Hradec Králové.
6. K utkání je delegován vždy jeden hlavní rozhodčí. Tohoto rozhodčího deleguje KR VV Královéhradeckého
KFS. Hlavnímu rozhodčímu, kterého platí pořadatelský klub, náleží paušál ve výši 350,-- Kč + případné cestovné.
Povinností zúčastněných mužstev je zajistit pro svá utkání vždy jednoho asistenta rozhodčího.
7. Utkání základních kvalifikačních skupin nemají statut mistrovských, případně soutěžních zápasů a řídí se
Soutěžním řádem a Disciplinárním řádem pouze přiměřeně v odůvodněných případech z rozhodnutí řídícího
výboru zimní části poháru.
8. Složení řídícího výboru zimní části poháru
a) sekretář Komise mládeže KFS (dále jen KM KFS)
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b) sekretář KFS
b) pověřený člen VV KFS.
9. Pořádající klub nahlásí výsledek a střelce branek bezprostředně po skončení utkání na email
kralovehradeckykfs@khfotbal.cz.

Jarní část
Jarní část soutěže řídí STK VV Královéhradeckého KFS. Do jarní části postoupí vždy 2 nejlepší týmy z každé
skupiny V jarní části soutěže se čtvrtfinále poháru hraje vylučovacím způsobem jednokolově. Do závěrečného
turnaje postoupí 4 nejlepší týmy. Pro všechna utkání platí ustanovení pravidel kopané, SŘ a ostatních platných
předpisů FAČR, nejsou-li v tomto rozpisu upravena odchylně, se zřetelem ke zvláštnostem pohárové soutěže.
Skončí – li utkání čtvrtfinále dále v normální hrací době 2 x 40 minut nerozhodným výsledkem, utkání se zásadně
neprodlužuje a vítěze postupujícího určí kopy ze značky pro pokutový kop provedené dle Pravidel fotbalu. Toto
ustanovení platí i pro finálový turnaj.
FINÁLE
1. Finálovou část poháru hrají čtyři nejlepší týmy, hraje se v měsíci červnu, příspěvek KFS na pořádání činí
10 000,-- Kč.
2. Finále je zahájeno dvěma semifinálovými utkáními hranými 2 x 35 minut, v případě nerozhodného výsledku
rozhoduje vždy série kopů ze značky pokutového kopu (5) s případným zahráváním do konečného rozhodnutí.
3. Finálový duel a utkání o 3.místo se hraje 2 x 35 minut, v případě nerozhodného výsledku rozhoduje vždy série
kopů ze značky pokutového kopu (5) s případným zahráváním do konečného rozhodnutí.
4. Utkání finále mají statut mistrovských, případně soutěžních zápasů a řídí se Soutěžním řádem a Disciplinárním
řádem.
5. Organizace finálového turnaje, kterého se zúčastní 4 nejlepší týmy bude upřesněna dodatečně vydanými
propozicemi.

Článek 3

Technická ustanovení soutěže

1.Zařazení účastníků do soutěže
Do zimní části Poháru mladšího dorostu U 17 jsou povinně zařazena všechna mužstva startující v Krajském
přeboru mladšího dorostu U 17 v soutěžním ročníku 2016/2017. Na příslušný požadovaný počet 16 je doplní
zájemci o start v této soutěži z jednotlivých OFS.
Finálový turnaj nejlepších čtyř týmů se odehraje na místě stanoveném v rámci výběrového řízení organizovaném
VV KFS, VV KFS rovněž stanoví příspěvek pro pořadatele finálového turnaje Poháru mladšího dorostu U 17.

2.Los soutěže a pořad utkání v základních skupinách:
VV KFS na návrh řídícího výboru turnaje stanoví základní skupiny soutěže
Pořad utkání a jejich termíny jsou stanoveny termínovou listinou Královéhradeckého KFS pro jarní část
příslušného soutěžního ročníku, termíny odehrání základních skupin v zimním období stanoví po dohodě
s pořadateli skupin sekretariát KFS.

3.Termíny a hrací plochy utkání
Pohárové utkání lze v jarní části po dohodě oddílů předehrát, na uzavřenou dohodu se nevztahují žádné poplatky.
Pohárová utkání se v jarní části hrají na hřištích s travnatou plochou nebo na hřištích s umělým trávníkem
3.generace s příslušným atestem FAČR, výjimku povoluje pouze STK KFS. Zimní část se hraje výhradně na
umělých travách.

4.Pořadatel a místo osmifinálových a čtvrtfinálových utkání:
Losování dvojic pro čtvrtfinálová utkání provádí vždy STK KFS.

5.Hlášení výsledků utkání
Pořádající klub nahlásí výsledek a střelce branek bezprostředně po skončení utkání na email
kralovehradeckykfs@khfotbal.cz.
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Článek 4
Ekonomické náležitosti soutěže
1.Výše náhrad rozhodčím soutěže
Výše náhrad rozhodčím pohárových utkání je stanovena ve výši
a) 350 Kč za výkon funkce hlavního rozhodčího
b) 200 Kč za výkon funkce asistenta hlavního rozhodčího
Delegaci rozhodčích zajišťuje Komise rozhodčích Královéhradeckého KFS.

2.Ekonomické vstupy účastníků soutěže
Pořadatel zápasu zajistí úhradu náhrad rozhodčích, případně delegátů zápasu, přípravu hrací plochy a technického
zabezpečení zápasu a zajistí občerstvení pro soupeře, rozhodčí a případně delegáta.
Hostující tým se zúčastní utkání na své náklady, náhrada cestovného mu není proplácena.
Královéhradecký KFS stanoví rozhodnutím VV KFS příspěvek pro pořadatele základních skupin v zimní části a
pro pořadatele finálového turnaje čtyř nejlepších týmů soutěže.

Článek 5

Disciplinární opatření

Při vyloučení hráče nebo při udělení červené karty se v pohárových utkáních /v jarní části soutěže – čtvrtfinále,
finálový turnaj/, veškeré přestupky postupuje shodně jako při mistrovských soutěžích Královéhradeckého KFS,
veškeré přestupky jednotlivců, družstev a klubů projednává Disciplinární komise Královéhradeckého KFS při
splnění všech podmínek zahájení disciplinárního řízení.

1.Převody trestů a započítávání trestů
Hráči, kterým je do soutěžního ročníku 2016/2017 převeden nepodmíněný trest, nemohou nastoupit v pohárových
utkáních počínaje jarním čtvrtfinále poháru a udělený převod nepodmíněného trestu se jim krátí o počet
odehraných utkání mateřského klubu v pohárové soutěži počínaje osmifinále poháru.

Článek 6

Titul a ceny

Vítěz finálového turnaje získává titul Vítěz Poháru mladšího dorostu U 17 Královéhradeckého KFS v soutěžním
ročníku 2016/2017, obdrží pamětní pohár, medaile, případnou věcnou cenu.
Poražený finalista obdrží pohár, medaile a případnou věcnou cenu, třetí tým pohár a medaile, čtvrtý tým pohár .

Hlava XVIII Pohár starších žáků (DATALIFE pohár U-15)
Článek 1

Řízení soutěže

Pohár starších žáků Královéhradeckého KFS DATALIFE pohár U 15 doplňuje mistrovské soutěže starších žáků.
Soutěž vyhlašuje Výkonný výbor Královéhradeckého KFS (dále jen VV KFS), zimní část řídí Komise mládeže
Královéhradeckého KFS, jarní část řídí Sportovně-technická komise Královéhradeckého KFS (dále jen STK KFS
a KM KFS).

Článek 2

Systém soutěže

Zimní část
Zimní část soutěže se hraje před zahájením jarní části mistrovských soutěží starších žáků v kvalifikačních
skupinách na hřištích s umělým povrchem, složení osmi tříčlenných skupin a pořadatele stanoví řídící komise zimní
části poháru složená ze sekretáře Komise mládeže KFS (dále jen KM KFS), pověřeného člena KM KFS, sekretáře
KFS a pověřeného člena VV KFS.
1. Podle nutného počtu účastníků osmifinále se bude hrát osm základních kvalifikačních skupin po třech týmech
(každý s každým 2 x 35 minut) na umělých travách Královéhradeckého kraje v zimní přestávce soutěžního ročníku,
z každé skupiny postoupí dva první celky.
2. V základních kvalifikačních skupinách budou vždy startovat všichni účastníci Krajského přeboru U 15 a na
příslušný požadovaný počet je doplní nejlépe umístěné kluby z Krajské soutěže U 15 v rámci jednotlivých skupin,
v případě nemožnosti tohoto doplnění budou moci být vyzvány i kluby hrající soutěže SpSM v kategorii U 14.
3. V základních kvalifikačních skupinách startují hráči i na povolení mateřského klubu v jiném klubu, případně
hráči, kteří doposud nemají vyřízený přestup, se souhlasem mateřského klubu.
4. V poháru je povoleno opakované střídání. Střídá se vždy v přerušené hře.
5. V zimní části vzhledem k probíhajícím jednáním o přestupech hráči startují na soupisku potvrzenou mateřským
klubem.
Hráči, kteří doposud nemají vyřízený přestup, mohou startovat pouze s písemným souhlasem mateřského klubu.
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6. K utkání je delegován vždy jeden hlavní rozhodčí. Tohoto rozhodčího deleguje KR VV Královéhradeckého
KFS. Hlavnímu rozhodčímu, kterého platí pořadatelský klub, náleží paušál ve výši 200,- Kč + případné cestovné.
Povinností zúčastněných mužstev je zajistit pro svá utkání vždy jednoho asistenta rozhodčího.
7. Utkání základních kvalifikačních skupin nemají statut mistrovských, případně soutěžních zápasů a řídí se
Soutěžním řádem a Disciplinárním řádem pouze přiměřeně v odůvodněných případech z rozhodnutí řídícího
výboru zimní části poháru.
8. Složení řídícího výboru zimní části poháru
a) sekretář Komise mládeže KFS (dále jen KM KFS)
b) sekretáře KFS
c) pověřený člen VV KFS.
9. Pořádající klub nahlásí výsledek a střelce branek bezprostředně po skončení utkání na email
kralovehradeckykfs@khfotbal.cz.

Jarní část
Jarní část soutěže řídí STK VV Královéhradeckého KFS. V jarní části soutěže se pohár hraje počínaje osmifinále
vylučovacím způsobem jednokolově. Pro všechna utkání platí ustanovení pravidel kopané, SŘ a ostatních platných
předpisů FAČR, nejsou-li v tomto rozpisu upravena odchylně, se zřetelem ke zvláštnostem pohárové soutěže.
Skončí-li utkání hrané od osmifinále dále v normální hrací době 2 x 35 minut nerozhodným výsledkem, utkání se
zásadně neprodlužuje a vítěze postupujícího určí kopy ze značky pro pokutový kop provedené dle Pravidel fotbalu.
Toto ustanovení platí i pro semifinálové a finálové utkání.
Do osmifinále postoupí 16 nejlepších týmů ze základních skupin zimní části.
Všechna utkání jarní části jsou vložena do IS. Ke každému utkání osmifinále a čtvrtfinále budou delegováni 3
rozhodčí. Rozhodčím, které platí pořadatelský klub, náleží paušál ve výši HR 200,-- Kč, AR 1 150,-- Kč,
AR 2 150,-- Kč + případné cestovné.
Pořádající klub nahlásí výsledek a střelce branek bezprostředně po skončení utkání na email
kralovehradeckykfs@khfotbal.cz
FINÁLE
1. Finálovou část poháru hrají čtyři nejlepší týmy, hraje se v sobotu v předposlední víkend v měsíci červnu,
příspěvek KFS na pořádání činí 10 000,-- Kč.
2. Finále je zahájeno dvěma semifinálovými utkáními hranými 2 x 30 minut, v případě nerozhodného výsledku
rozhoduje vždy série kopů ze značky pokutového kopu (5) s případným zahráváním do konečného rozhodnutí.
3. Finálový duel a utkání o 3.místo se hraje 2 x 30 minut, v případě nerozhodného výsledku rozhoduje vždy série
kopů ze značky pokutového kopu (5) s případným zahráváním do konečného rozhodnutí.
4. Utkání finále mají statut mistrovských, případně soutěžních zápasů a řídí se Soutěžním řádem a Disciplinárním
řádem.
5. Organizace finálového turnaje, kterého se zúčastní 4 nejlepší týmy bude upřesněna vydanými propozicemi.

Článek 3

Technická ustanovení soutěže

1.Zařazení účastníků do soutěže
Do zimní části DATALIFE poháru STARŠÍCH ŽÁKŮ U 15 postupuje 24 týmů podle umístění v krajských
soutěžích starších žáků po podzimní části v soutěžním ročníku 2016/2017 a povinně všichni účastníci Krajského
přeboru starších žáků.
Finálový turnaj nejlepších čtyř týmů se odehraje na místě stanoveném v rámci výběrového řízení organizovaném
VV KFS, VV KFS rovněž stanoví příspěvek pro pořadatele finálového turnaje DATALIFE poháru STARŠÍCH
ŽÁKŮ U 15.
Soutěže se účastní B-týmy i C-týmy klubů, které hrají soutěže starších žáků Královéhradeckého KFS, B-týmy
mohou v pohárových soutěžích nastoupit pouze s hráči o rok mladšími (v soutěžním ročníku 2016/2017 s hráči
ročníku narození 2003 a mladší), C-týmy mohou v pohárových soutěžích nastoupit pouze s hráči o dva roky
mladšími (v soutěžním ročníku 2016/2017 s hráči ročníku narození 2004 a mladší).

2.Los soutěže a pořad utkání v základních skupinách:
VV KFS na návrh řídícího výboru turnaje a KM KFS stanoví základní skupiny soutěže .
Pořad utkání a jejich termíny jsou stanoveny termínovou listinou Královéhradeckého KFS pro jarní část
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příslušného soutěžního ročníku, termíny odehrání základních skupin v zimním období stanoví po dohodě
s pořadateli skupin sekretariát KFS.

3.Termíny a hrací plochy utkání
Pohárové utkání lze v jarní části po dohodě oddílů předehrát, na uzavřenou dohodu se nevztahují žádné poplatky.
Pohárová utkání se v jarní části hrají na hřištích s travnatou plochou nebo na hřištích s umělým trávníkem
3.generace s příslušným atestem FAČR, výjimku povoluje pouze STK KFS. Zimní část se hraje výhradně na
umělých travách.

4.Pořadatel a místo osmifinálových a čtvrtfinálových utkání:
Losování dvojic pro osmifinálová a čtvrtfinálová utkání provádí vždy STK KFS. Výhodu domácího
prostředí má vždy klub hrající nižší soutěž

5.Hlášení výsledků utkání
Pořádající klub nahlásí výsledek a střelce branek bezprostředně po skončení utkání na email
kralovehradeckykfs@khfotbal.cz.

Článek 4

Ekonomické náležitosti soutěže

Prodej vstupenek se řídí směrnicemi platnými pro organizaci mistrovských utkání Královéhradeckého KFS.

1.Výše náhrad rozhodčím soutěže
Výše náhrad rozhodčím pohárových utkání je stanovena ve výši
a) 200 Kč za výkon funkce hlavního rozhodčího
b) 150 Kč za výkon funkce asistenta hlavního rozhodčího
Delegaci rozhodčích zajišťuje Komise rozhodčích Královéhradeckého KFS.

2.Ekonomické vstupy účastníků soutěže
Pořadatel zápasu zajistí úhradu náhrad rozhodčích, případně delegátů zápasu, přípravu hrací plochy a technického
zabezpečení zápasu a zajistí občerstvení pro soupeře, rozhodčí a případně delegáta.
Hostující tým se zúčastní utkání na své náklady, náhrada cestovného mu není proplácena.
Královéhradecký KFS stanoví rozhodnutím VV KFS příspěvek pro pořadatele základních skupin v zimní části a
pro pořadatele finálového turnaje čtyř nejlepších týmů soutěže.

Článek 5

Disciplinární opatření

Při vyloučení hráče nebo při udělení červené karty se v pohárových utkáních /v jarní části soutěže – osmifinále,
čtvrtfinále, semifinále, finálový turnaj/ postupuje shodně jako při mistrovských soutěžích Královéhradeckého
KFS, veškeré přestupky jednotlivců, družstev a klubů projednává Disciplinární komise Královéhradeckého KFS při
splnění všech podmínek zahájení disciplinárního řízení.

1.Převody trestů a započítávání trestů
Hráči, kterým je do soutěžního ročníku 2015/2016 převeden nepodmíněný trest, nemohou nastoupit v pohárových
utkáních počínaje jarním osmifinále poháru a udělený převod nepodmíněného trestu se jim krátí o počet
odehraných utkání mateřského klubu v pohárové soutěži počínaje osmifinále poháru.

Článek 6

Titul a ceny

Vítěz finálového utkání získává titul Vítěz DATALIFE poháru starších žáků Královéhradeckého KFS v soutěžním
ročníku 2016/2017, obdrží pamětní pohár, medaile a případnou věcnou cenu.
Poražený finalista obdrží pohár, medaile a případnou věcnou cenu, třetí tým pohár a medaile, čtvrtý tým pohár.
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Hlava XIX

Soutěže mladšího dorostu a starších žáků Královéhradeckého KFS

Článek 1

Struktura a systém soutěží staršího dorostu Královéhradeckého KFS

VV KFS stanovil pro soutěžní ročník 2016/2017 pro kategorii mladšího dorostu a starších žáků tuto strukturu
soutěží:
- Krajský přebor mladšího dorostu U 17 a Krajský přebor starších žáků U 15 (společná soutěž)
- AT Consult Krajská soutěž starších žáků U 15

1.Systém soutěží mladšího dorostu a starších žáků
STK si vyhrazuje právo upravit počet účastníků Krajského přeboru U 17 a U 15 (společná soutěž) a následně
Krajských soutěží U 15 v návaznosti na počet přihlášených družstev pro soutěžní ročník 2016/2017. Do krajského
přeboru U 17 a U 15 může být zařazen pouze klub (oddíl), který splní podmínku startu obou kategorií v soutěži,
případně kluby (oddíly), které využijí institutu tzv. „souklubí“ ve smyslu SŘ FAČR
Počet účastníků v soutěži se řídí podanými přihláškami do soutěží ročníku 2016/2017 a postupy a sestupy
(zařazením nebo nezařazením družstev) v soutěžích KPŘFČ a FAČR. Toto ustanovení platí analogicky i pro
následný soutěžní ročník 2017/2018.

2.Hrací dny a začátky utkání v soutěžích mladšího dorostu a starších žáků
Soutěžní utkání v soutěžích kategorie U 17 a U 15 se hrají v hracích dnech a dle nahlášených termínů jednotlivými
kluby v Přihláškách do soutěží a v rámci případných termínových změn se souhlasem STK.

3.AT Consult Krajská soutěž starších žáků
AT Consult Krajská soutěž starších žáků U 15 se hraje v jedné skupině v počtu 16ti účastníků. Hraje se systémem
podzim – jaro.

Článek 2
Věkové kategorie mladšího dorostu a starších žáků a start hráčů v kategoriích
mladšího dorostu a starších žáků
V soutěžích mladšího dorostu U 17 mohou startovat hráči zúčastněných klubů (oddílů) řádně registrovaní až do
věku sedmnácti let. V soutěžním ročníku 2016/2017 startují v kategorii U 17 hráči narození po 1.1.2000 a mladší.
Všichni mladší dorostenci, kteří splňují jednotlivé věkové kategorie a rozehrají po 1. 7. 2016 nový ročník soutěže,
mohou celý soutěžní ročník D O H R Á T (tj. do 30. 6. 2017). Přechod hráčů v kategorii dorostu upravuje
Soutěžní řád fotbalu v platném znění.
V soutěžích starších žáků U 15 mohou startovat hráči zúčastněných klubů (oddílů) řádně registrovaní až do věku
patnácti let. V soutěžním ročníku 2016/2017 startují v kategorii U 15 hráči narození 1. 1. 2002 a mladší.
Všichni starší žáci, kteří splňují jednotlivé věkové kategorie a rozehrají po 1. 7. 2016 nový ročník soutěže, mohou
celý soutěžní ročník D O H R Á T (tj. do 30. 6. 2017). Přechod hráčů v kategorii žáků upravuje Soutěžní řád
fotbalu v platném znění.

Hlava XX Hodnocení výsledků soutěží mladšího dorostu a starších žáků Královéhradeckého KFS
Článek 1

Tituly a ceny v soutěžích mladšího dorostu a starších žáků Královéhradeckého KFS

a) Vítězi Krajského přeboru mladšího dorostu U 17 se udělí titul „Přeborník Královéhradeckého kraje za
soutěžní ročník 2016/2017“. družstvo obdrží pohár, diplom a pamětní plakety za 1.místo
b) Vítězi Krajského přeboru starších žáků U 15 se udělí titul „Přeborník Královéhradeckého kraje za soutěžní
ročník 2016/2017“. družstvo obdrží pohár, diplom a pamětní plakety za 1.místo
c) Vítěz Krajské soutěže starších žáků U 15 obdrží pohár za 1. místo a diplom.
d) VV KFS může dále rozhodnout o ocenění dalších týmů v pořadí všech soutěží v kategorii U 17 a U 15.
e) Poháry, plakety a diplomy předávají zástupci VV KFS, případně zástupci odborných komisí KFS, přímo po
odehrání posledního mistrovského utkání, je-li pořadí v soutěži jednoznačné.
f) Pokud předání poháru a diplomu není z jakýchkoliv důvodů možné, bude ocenění předáno příslušnému klubu na
losovacím aktivu.
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Hlava XXI

Soutěže mladších žáků a přípravek Královéhradeckého KFS

Soutěže mladších žáků se hrají v základním rozestavení 7 + 1, starších přípravek se hrají v základním rozestavení
5 + 1, Krajský pohár mladších přípravek v základním rozestavení 4 + 1.
Rozlosování těchto uvedených soutěží včetně termínových listin bude provedeno na samostatném losovacím
aktivu, bude vloženo do IS dále bude zveřejněné na internetových stránkách KFS jako příloha k tomuto RS KFS
2016/2017 a zasláno všem zúčastněným klubům.
Pravidla těchto soutěží jsou uvedena v příloze 8, 9 a 10 Rozpisu soutěží Královéhradeckého KFS pro soutěžní
ročník 2016/2017.
Veškeré změny termínů, začátků utkání a hracích míst miniturnajů musí být včas a řádně nahlášeny a odsouhlaseny
soupeři a musí být odsouhlaseny STK KFS.

HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KFS
Hlava XXII Hlášení výsledků a podrobností o utkáních soutěží Královéhradeckého KFS
1.Hlášení výsledků soutěží dospělých
Pořádající klub (oddíl) je povinen ihned po skončení mistrovského zápasu hlásit dále k výsledku utkání (konečný
výsledek utkání vkládá předepsaným způsobem hlavní rozhodčí) stanovené podrobnosti o utkání na webové
stránky KFS www.khfotbal.cz (vyplněním formuláře v zabezpečené zóně systému ve smyslu pokynů uvedených
v manuálu zveřejněném na webových stránkách).
Uvedený způsob hlášení výsledků a podrobností o utkání je nutno realizovat bezprostředně po skončení utkání,
nejpozději však do neděle do 20.30 hodin, v utkáních hraných v týdnu nejpozději do následujícího dne do
9,00. Nesplnění níže uvedených povinností s výjimkou konečného výsledku utkání (vkládá hlavní rozhodčí
utkání) bude podrobeno sankci ve výši 200 Kč.
a) krajský přebor dospělých, 1.A a 1.B třída dospělých:
 výsledek utkání včetně výsledku poločasu
 střelce branek domácích i hostů
 jména hráčů, kteří obdrželi červené karty domácích i hostí
 počet udělených ŽK (např. ŽK 3:4)
 počet diváků
 sestavy včetně střídajících hráčů
 jména rozhodčích
 povinné trenérské ohlasy z utkání /každý klub si povinně vkládá své ohlasy sám/

2.Hlášení výsledků soutěží mládeže
Pořádající klub (oddíl) je povinen ihned po skončení mistrovského zápasu hlásit další podrobnosti k výsledku
utkání na webové stránky KFS www.khfotbal.cz (vyplněním formuláře v zabezpečené zóně systému ve smyslu
pokynů uvedených v manuálu zveřejněném na webových stránkách). ). Uvedený způsob hlášení výsledků a
podrobností o utkání je nutno realizovat bezprostředně po skončení utkání, nejpozději však do neděle do 20.30
hodin, v utkáních hraných v týdnu nejpozději do následujícího dne do 9,00. Nesplnění níže uvedených
povinností s výjimkou konečného výsledku utkání (vkládá hlavní rozhodčí utkání) bude podrobeno sankci ve
výši 200 Kč.
a) Vč přebor dorostu, krajské soutěže staršího a mladšího dorostu a starších žáků:
- výsledek utkání včetně výsledku poločasu (konečný výsledek utkání vkládá předepsaným způsobem hlavní
rozhodčí)
- střelce branek domácích i hostí
- nepovinně sestavy a trenérské ohlasy z utkání
b) turnajová utkání soutěží mladších žáků a starších přípravek
Pořádající klub (oddíl) je povinen ihned po skončení turnaje vložit výsledky všech turnajových utkání na
webové stránky KFS www.khfotbal.cz (vyplněním formuláře v zabezpečené zóně systému ve smyslu pokynů
uvedených v manuálu zveřejněném na webových stránkách). Uvedený způsob hlášení výsledků je jediný možný
s termínem nejpozději do neděle do 20.30 hodin, v utkáních hraných v týdnu nejpozději do následujícího dne
do 9,00.
- střelce vkládá každý zúčastněný klub sám
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3.Hlášení výsledků Okresních fotbalových svazů
Okresní fotbalové svazy zasílají výsledky svých soutěží pro zpracování do časopisu Fotbal v kraji vždy v neděli
nejpozději do 22.00 hodin a to emailem na adresu redakce@fotbalvkraji.cz a zimova@fotbalvkraji.cz.

4.Hlášení výsledků sportovní redakci Deníku
V rámci propagace kopané v Královéhradeckém kraji doporučuje hlásit výsledky utkání dospělých a staršího
dorostu i do sportovní redakce Deníku, telefon 495 800 849, 495 800 840, 495 800 842, e-mail
petr.tomes@denik.cz

5.Upozornění
V případě nejasností s vkládáním výsledků volejte pana Jiřího Hubálka, telefon 605 931 729, nebo pište na email
hubalek.jiri.rk@seznam.cz.
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1
Soutěže Královéhradeckého KFS v soutěžním ročníku 2016/2017
Pořadové Počet
číslo
družstev
1.
16
2.
16
3.
14
4.
14
5.
14
6.
15
7.
12
8.
11
9.
11
10.
16
11.
7
12.
7
13.
7
14.
7
15.
8
16.
9
17.
8
18.
8
19.
9
20.
21.
22.
23.

Kód
soutěže

A1A
A2A
A3A
A3B
C1A
C1B
C2A
D1A
E1A
E2A
F1A
F1B
F1C
F1D
G1A
G1B
G1C
H1A
H1B

Název soutěže

VOTROK Krajský přebor mužů
JAKO 1. A třída mužů
JAKO 1. B třída mužů, skupina A
JAKO 1. B třída mužů, skupina B
Východočeský přebor staršího dorostu U 19
Premier Steel Krajský přebor staršího dorostu U 19
Krajská soutěž staršího dorostu U 19
Krajský přebor mladšího dorostu U 17
Krajský přebor starších žáků U 15
AT Consult Krajská soutěž starších žáků U 15
ČP Krajský přebor mladších žáků (7 + 1) U 13, skupina A
ČP Krajský přebor mladších žáků (7 + 1) U 13, skupina B
ČP Krajský přebor mladších žáků (7 + 1) U 13, skupina C
ČP Krajský přebor mladších žáků (7 + 1) U 13, skupina D
APFREIGHT Krajský přebor starších přípravek (2 x 5 + 1) U 11, skupina A
APFREIGHT Krajský přebor starších přípravek (2 x 5 + 1) U 11, skupina B
APFREIGHT Krajský přebor starších přípravek (2 x 5 + 1) U 11, skupina C

Krajský pohár mladších přípravek U 9 (2 x 4 + 1), skupina A
Krajský pohár mladších přípravek U 9 (2 x 4 + 1), skupina B
Krajský pohár mužů – O pohár hejtmana Královéhradeckého kraje
Krajský pohár staršího dorostu – JUTAGRASS pohár U 19
Krajský pohár mladšího dorostu – pohár U 17
Krajský pohár starších žáků – DATALIFE pohár U 15
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Příloha č. 2
Termínová listina Královéhradeckého KFS v soutěžním ročníku 2016/2017 – podzimní část
Muži
Den

NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
ST
SO
NE
ST
SO
NE
ST
SO
NE
SO
NE
SO
NE
ST
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE

Datum

31.07.
06.08.
07.08.
13.08.
14.08.
20.08.
21.08.
24.08.
27.08.
28.08.
31.08.
03.09.
04.09.
07.09.
10.09.
11.09.
17.09.
18.09.
24.09.
25.09.
28.09.
01.10.
02.10.
08.10.
09.10.
15.10.
16.10.
22.10.
23.10.
29.10.
30.10.
05.11.
06.11.
12.11.
13.11.

Čas

U19
Vč
P

U15

U13
U11

U9

KP

KS

KP

KP

Poznámka

KP,
1.A

1.B

17,30

PP

PP

předkolo Pohár KFS muži

17,30

P1

P1

1.kolo Pohár KFS muži

17,00
17,00
17,00
17,00
17,30
17,00
17,00
17,30
17,00
17,00
17,30
17,00
17,00
17,00
17,00
16,30
16,30
16,30
16.30
16.30
16.00
16.00
16,00
16.00
15,30
15,30
14,30
14.30
14,00
14,00
13,30
13,30

KP
HK

U17
U15

1

1

1

2

2

2

KS

1
2

2

2
3

3

3

4

14
4

3

3
4
4
P2

2

3
3
1

4

14
4

1

5

2

1

6

3

2

7

4

3

15
8

5

4

9

6

5

10

7

6

11

8

7

12

9

8

13

10

4
P2
5

2. kolo Poháru mužů
5

5

5

5

5
6

6

6

6

6

6
7

7

7

8

15
8

7
15
8

7
7
14
8

8

Přebory OFS U 11, U 12

8
9

9

9

9

9

9
10

10

10

10

11

11

11

11

10

10

11

11
12

12

12

13

13

13

12

12

12

13

13
1

14
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Příloha č. 3
Personální složení Výkonného výboru Královéhradeckého KFS
Sekretariát Královéhradeckého KFS, Fotbal v kraji o.s.
Předsedové odborných komisí Královéhradeckého KFS
Předsedové Okresních fotbalových svazů v rámci Královéhradeckého KFS
Funkcionáři ŘKFČ a Fotbalové asociace České republiky
Výkonný výbor Královéhradeckého krajského fotbalového svazu
předseda KFS
1.místopředseda KFS
2.místopředseda KFS
VV, člen
VV, člen
VV, člen
VV, člen
VV, člen

Václav
Vladimír
Vladan
Michaela
Jiří
Miloš
Petr
Jan

Andrejs
Blažej
Haleš
Zimová
Jeník
Židík
Vítek
Neumann

sekretář KFS

Ladislav

Brož

trenér mládeže KFS

Jan

Míl

Mgr.
Ing.
Ing.
Bc.
Ing.
MUDr.

Rodov 76, 503 03 Smiřice
Havlíčkova 66, 504 01 Nový Bydžov
Štefánikova 392, 500 011 Hradec Králové
Mírová 1535, 516 01 Rychnov n.K.
Přátelství 552, 506 01 Jičín
Pitkova 594, 517 73 Opočno
Přibyslavská 630,549 01 Nové Město n.M
Nemyčeves 90, 506 01 Jičín

777939977
604251209
606699288
606948587
602747201
602479421
608200631
604461942

vandrejs@centrum.cz
vladimir.blazej@post.cz
vh-fotbal@centrum.cz
michi.zimova@seznam.cz
j.jenik@centrum.cz
miloszidik@seznam.cz
ingpetrvitek@seznam.cz
billy.nn@centrum.cz

FAČR profesionální sekretariát KFS
Mgr.

Markovická 652, 500 03 Hradec Králové

602276501 kralovehradeckyKFS@khfotbal.cz.c

U Hřiště 682, 541 02 Trutnov

603522967 ptm@khfotbal.cz

Předsedové odborných komisí Královéhradeckého krajského fotbalového svazu
předseda ORK KFS
předseda STK KFS
předseda KR KFS
předseda DK KFS
předseda KM KFS

Jan
Ladislav
Zbyněk
Josef
Martin

Staněk
Brož
Novotný
Koňák
Zbořil

Mgr.

Ing.
Ing.

Ječná 507/6, 120 00 Praha 2
Hradec Králové, Markovická 652
V Lukách 444, 543 01 Hradec Králové
Riegrova 1559, 508 01 Hořice
M.Pujmanové 224, 500 11 Hradec Král.

737689357
602276501
724526689
603210216

jan.stanek.hk@seznam.cz
labroz@seznam.cz
zibi-corp@seznam.cz
josef.konak@email.cz
605537217 zboril.fotbal@centrum.cz

Obsazovací úseky Královéhradeckého KFS
Delegáti KFS

František

Hubička

Růžová 1951, 547 01 Náchod

733354955 františek.hubicka@seznam.cz

Rozhodčí KFS

Zbyněk

Novotný

V Lukách 444, 543 01 Hradec Králové

724526689 zibi-corp@seznam.cz

o.s.Fotbal v kraji
o.s.Fotbal v kraji

Michaela
Jan

Zimová
Střížka

Fotbal v kraji, občanské sdružení, kontaktní osoby
Ing.

Mírová 1535, 516 01 Rychnov n.K.
Husova 5, 508 01 Hořice v Podkrkonoší

606948587 zimova@fotbalvkraji.cz
731478479 j.strizka@seznam.cz

Okresní fotbalové svazy Královéhradeckého kraje, předsedové OFS, kontakty na sekretariáty OFS
OFS Hradec Králové
OFS Trutnov
OFS Rychnov n.K.
OFS Jičín

Martin
Jaroslav
Miloš
Jan

Zbořil
Havlina
Židík
Šotek

Ing.

Habrmanova 192, 501 01 Hradec Králové
Na Nivách 589, 541 01 Trutnov
U Stadionu 1498, 516 01 Rychnov n.K.
Revoluční 1061, 506 01 Jičín

606699290
603203800
732775252
493533025

OFS Náchod

Petr

Vítek

Ing.

Pražská 1759, 547 01 Náchod

723479966 ofsnachod@fotbal.cz

sekretar@ofshk.cz
j.havlina@seznam.cz
cstv.rk@worldonline.cz
predsedaofsjicin@seznam.cz

Fotbalová asociace České republiky, Diskařská 100, 160 17 Praha 6-Strahov
FAČR sekretariát
FAČR gen.sekretář
FAČR ředitel OMNF
FAČR ŘKFČ

Rudolf
Otakar
Jan

Řepka
Mestek
Hořejší

FAČR centr.registrace

Mgr.
Mgr.

Diskařská 100, 160 17 Praha 6-Strahov
Diskařská 100, 160 17 Praha 6-Strahov
Diskařská 100, 160 17 Praha 6-Strahov
Diskařská 100, 160 17 Praha 6-Strahov

233029111
737688888
737556245
603151094

Diskařská 100, 160 17 Praha 6-Strahov

233029122 hadrbolcova@fotbal.cz

facr@fotbal.cz
repka@fotbal.cz
mestek@fotbal.cz
horejsi@fotbal.cz

FA ČR – Řídicí komise soutěží v Čechách

Diskařská 100, 160 17 Praha 6, P.O. BOX 11, tel: Jan Hořejší (vedoucí sekretář) tel. 233 029 142, Jaroslava
Švecová (sekretářka) tel. 233 029 138
Fax: 233 029 128, www.fotbal.cz, e-mail: horejsi@fotbal.cz , svecova@fotbal.cz
Centrální registrace FA ČR

Diskařská 100, 169 00 Praha 6 – Strahov , vedoucí: Hana Hadrbolcová, tel.: 233 029122, fax 233 029 222
FOTBAL V KRAJI, o.s.

Kontaktní e-mailová adresa na redakci časopisu Fotbal v kraji je fotbalvkraji@seznam.cz
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Příloha č. 4
Adresář rozhodčích Královéhradeckého KFS
Příjmení
Jméno
Arnošt
Zdeněk
Bačo
Ondřej
Bečvář
Lubomír
Beránek
David
Bouz
Tomáš
Buchta
Petr
Čejchan
Ondřej
Doubic
Patrik
Dujsík
Martin Ing.
Duřt
Daniel
Erlebach
Jiří Bc.
Filip
Miroslav
Fišer
Pavel
Franěk
Jakub
Franěk
Tomáš
Frič
David
Fryš
Milan
Gereg
Tomáš
Haleš
Vladan Ing.
Havlík
Aleš
Hlaváč
Martin
Hlavsa
Václav
Hofman
Miloš
Horský
Leonard
Hron
Miroslav

Mobil
Email

Adresa
Sekaninova 405/16
500 11 Hradec Králové
Jungmannova 1443
500 02 Hradec Králové
Dolní Roveň 264
533 71 Dolní Roveň
Rybova 832
541 01 Trutnov
Staré náměstí 78
560 02 Česká Třebová
Kracíkova 17
55101 Jaroměř
Kostelecká 1828
547 01 Náchod
Tkalcovská 410
541 01 Trutnov
Durychova 1383
500 12 Hradec Králové
Jičíněves 126
507 31 Jičíněves
Vidochov 75
509 01 Nová Paka
Na trávníku 1232
516 01 Rychnov n.Kn.
5. května 830
549 41 Červený Kostelec
Provodov 85
549 08 Provodov
Provodov 85
549 08 Provodov
Masarykovo nám. 510
500 02 Hradec Králové
Nyklíčkova 192
53345 Opatovice nad Labem
J. Masaryka 170
542 34 Malé Svatoňovice
Slunečná 2085/9
500 12 Hradec Králové
Úpská 554
54101 Trutnov
Okružní 905
517 21 Týniště n.Orlicí
Prostějovská 1082
500 12 Hradec Králové
T.G.M 543
549 01 Nové Město n. M.
Smetanova 606
517 21 Týniště n.O.
Dobrá Voda 233
507 73 Dobrá Voda

737 507 722
arnost.zdenek@centrum.cz
777 349 314
ondrej.baco@seznam.cz
737 251 622
svejs@seznam.cz
608 946 209
daberanek@seznam.cz
731 659 998
tomas.bouz@seznam.cz
776 711 000
loko.buchta@seznam.cz
777 009 465
ondrej.cejchan@centrum.cz
730 148 736
doubic11@seznam.cz
773 670 480
mihajlovicdraza@seznam.cz
737 945 465
d.durtak@gmail.com
721 798 964
jirka.erlebach@gmail.com
605 743 707
mirekrk@seznam.cz
775 327 047
paja.fisa@seznam.cz
729 588 912
franikjakoubek@seznam.cz,
603 418 405
mlyn.nachod@tiscali.cz
731 039 991
fric.david@seznam.cz
603 899 514
frys.milan@email.cz
737 046 566
tomas.gereg@seznam.cz
606 699 288
vh-fotbal@centrum.cz
603 924 901
havlik08@seznam.cz
733 195 551
mlahvac@seznam.cz
774 671 477
vaclav.hlavsa@seznam.cz
777 050 321
mildahofi@seznam.cz
725 257 284
lehoty@seznam.cz
732 711 290
mirahronhc@seznam.cz
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Členství

82011699
92011293
85081926
83111855
70080154
75100071
85090142
94081952
80041762
96011420
89040920
75060551
91062044
98031479
75040883
92110209
57090242
88082212
66040749
61010298
72080092
62120480
57070171
68090097
70020243

Hrušková
Monika
Hůlka
Lukáš
Janata
Lukáš
Janeček
Štěpán
Janota
Josef
Jansa
Petr
Jedlička
Martin
Jehlička
František
Ježek
Václav Ing.
Jiříček
Adam
Junek
Matěj
Kalaš
Radek
Kánská
Blažena
Kazda
Jan Mgr.
Kiezler
Vlastislav
Klečka
Ivan
Korec
Pavel
Kos
Kristián
Kout
Jaroslav
Koutník
Michal
Krotil
Ondřej
Krucký
Dušan
Kubálek
Lukáš
Kubišta
Josef
Kudláček
Milan
Lavrenčíková
Jindra
Linhart
Lukáš
Ludvík
Jakub

Sekaninova 410
500 11 Hradec Králové
Vachkova 863
50009 Hradec Králové
Palackého 626
500 03 Hradec Králové
Nádražní 222
55101 Jaroměř
Lánovská 1268
543 01 Vrchlabí
Palachova 1042
547 01 Náchod
Lidická 89
517 54 Vamberk
Svobody 1141
516 01 Rychnov n.K.
Jílovice
517 72 Jílovice
Ohnišťany 57
503 54 Ohnišťany
Spojovací 203
503 21 Stěžery
náměstí A. Jiráska 279
549 57 Teplice nad Metují
Pod Zámečkem 1520
500 12 Hradec Králové
5. května 187
507 52 Ostroměř
Hořičky 144
552 05 Hořičky
Zámečnická 472
541 01 Trutnov
Staré Buky 124
542 43 Staré Buky
Nad Zvonicí 653
516 01 Rychnov n.K.
Jiráskova 423
517 73 Opočno
Sekaninova 407
500 11 Hradec Králové
Sekaninova 404
500 11 Hradec Králové
Náhon 122/28
500 09 Hradec Králové
Dřevařská 514
541 03 Trutnov
Kosičky 109
503 65 Kosičky
Na Rybníkách 267
517 42 Doudleby n.O.
Voletinská 317
541 03 Trutnov
Mírová 209
549 54 Police n.M.
Severní 716
500 03 Hradec Králové

724 538 737
hruskovamonika@centrum.cz
774 130 104
lucaash@hotmail.com
603 702 080
janatic2@seznam.cz
725 321 467
bertol.brecht@seznam.cz
734 276 459
pepino1980.vrch@seznam.cz
775 620 582
letak9@centrum.cz
607 678 824
jedlickamartin97@seznam.cz
732 775 252
f.jehlicka@seznam.cz
728 713 971
jezekvasek@seznam.cz
720 183 841
adam.jiricek@seznam.cz
776 031 995
junek.matej@seznam.cz
777 818 277
kobra33@tiscali.cz
603 423 782
kanskab@seznam.cz
775 198 941
kazdajan@seznam.cz
603 419 954, 608 902 690
vkiezler@seznam.cz
775 032 252
ivan.klecka@seznam.cz
604 842 284
korec.pavel@tiscali.cz
739 454 842
kristiankos@seznam.cz
608 522 790
jerrykout@seznam.cz
728 656 422
mickout@seznam.cz
607 110 106
ondrakrotil@seznam.cz
728 683 583
d.krucky@seznam.cz
737 978 048
kubalek.lukas@seznam.cz
775 280 871
josefkubista@seznam.cz
774 713 131
kudlacekmilan@seznam.cz
721 751 752
jindralavrencikova@seznam.cz
777 947 275
lukaslinhart@seznam.cz
776 298 882
kubikl92@seznam.cz
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93060785
81010754
91082015
78111399
80080965
87072259
97080764
54090040
90080995
96060516
95031916
70040774
73050405
83091210
87021357
84011301
83100782
76120490
91032130
89100747
88120445
89011211
93021544
75121283
68030307
86091068
78030348
92011638

Martínek
Miroslav
Medlík
Karel
Mervart
Jan
Miškář
Karel
Mlynář
Michal
Mucha
Tomáš
Novák
Michal
Novotný
Matěj
Novotný
Zbyněk
Nožka
Lukáš
Nývlt
Roman
Odvárko
Jakub
Orel
Pavel
Otava
Marian
Pešava
Otakar
Prokůpek
Jan
Průcha
Petr
Rychtár
Tomáš
Říha
Luboš Mgr.
Říha
Michal
Skřivánek
Miloš
Slavíček
Leoš
Slavíček
Lukáš
Smrček
Jakub
Soukup
Pavel
Stejskal
Luboš
Stieber
Filip
Styblík

Nádražní 553
517 73 Opočno
Třebnouševes 60
508 01 Hořice v P.
Pohoří 168
518 01 Dobruška
Dohalice 28
503 13 Dohalice
Sládkova 900
542 32 Úpice
Vojenice 33
517 21 Vojenice
K Hájku 1709
509 01 Nová Paka
Korneliova 61
504 01 Nový Bydžov
V Lukách 444
503 41 Hradec Králové
Nádražní 351
549 01 Nové Město n.Metují
Úpská 556
541 02 Trutnov
Cholenice 12
507 32 Kopidlno
Pod Vinicí 475
503 31 Vysoká nad Labem
Budčeves 65
507 32 Kopidlno
Kubelíkova 964
503 46 Třebechovice p.O.
Karlov 2674
544 01 Dvůr Králové n. L.
28.října 1675
504 01 Nový Bydžov
Formánkova 520
500 11 Hradec Králové
Františka Halase 2001/9b
500 09 Hradec Králové
Slévárenská 604
541 01 Trutnov
Železničářská 742
506 01 Jičín
Zahrádkářská 321
50311 Hradec Králové
Zahrádkářská 321
50311 Hradec Králové
Bratří Štefanů 809
500 03 Hradec Králové
Na Vinici 312
507 03 Vysoké Veselí
Dřevěnice 85
507 13 Železnice
Lukavice 16
516 03 Lukavice
Slatiny 13

724 967 846, 739 363 244
miroslav.martinek.opocno@seznam.cz
603 307 618
karlmedl@seznam.cz
604 442 334
home98@seznam.cz
737 686 570
miskark@seznam.cz
732 589 789
miky.mlynar@seznam.cz
777 277 288
musoun@seznam.cz
608 002 011
novak.np@seznam.cz
737 039 437
novotny.nb@gmail.com
608 979 095
zibi-corp@seznam.cz
607 258 113
kris188@seznam.cz
607 168 631
nyvlt6@seznam.cz
737 632 712
jakub.odvarko@seznam.cz
605 134 409
orlikp@seznam.cz
731 500 675
otava.marian@seznam.cz
732 265 022
opesava@seznam.cz
737 885 829
mazal999@seznam.cz
606 847 908
spravce.prucha@seznam.cz
720 287 785
rychtar.tomas@volny.cz
604 148 629
lubos-riha@seznam.cz
776 741 170
rihis@seznam.cz
728 448 164
milos.kopecek@seznam.cz
777 583 155
slavicek.leos@seznam.cz
728 130 137
slavajda7@seznam.cz
775 269 518
jakub.smrcek@gmail.com
721 074 421
pavlicek.soukup@seznam.cz
603 336 978
drevenice85@seznam.cz
739 496 406
filip.pro@seznam.cz
739 144 886
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70020321
75020772
98071410
91122063
89100772
92020857
86041229
92021986
68020513
86091986
67030478
90110745
88100710
76091776
80101324
93101414
74090915
95071098
84071932
79031353
86080485
70070963
94121617
94012192
95011192
69020806
89090868
72020342

Jaromír
Svoboda
Filip
Svoboda
Radek Ing.
Šiling
Karel
Šedivý
Michal
Šlezingr
Lukáš
Šob
Aleš
Špaček
Ladislav
Trejbal
Adam
Tryzna
Lukáš
Vít
Petr
Vítek
Petr Ing.
Vítek
Pavel
Vitvar
Martin
Vojtěch
Lukáš
Vrba
Radek
Zlámal
Vít
Žerovnický
David

506 01 Jičín
Větrník 1186
549 41 Červený Kostelec
Bezručova 1692
500 02 Hradec Králové
K Bělidlu 91
541 02 Trutnov
Růžová 1965
547 01 Náchod
Štechova 274/2
50009 Hradec Králové
Jana Masaryka 1366
500 12 Hradec Králové
Mistrovice 43
561 64 Jablonné n. O.
Komenského 255
500 03 Hradec Králové
Koubovka 868
549 41 Červený Kostelec
U Trati 954
506 01 Jičín
Přibyslavská 630
549 01 Nové Město n.M.
Václavická 1277
547 01 Náchod
Heřmanická 594
509 01 Nová Paka
Herbenova 1107
500 02 Hradec Králové
Černíkovice 198
517 04
Poděbradova 2008
544 01 Dvůr Králové n. L.
Polská 186
541 01 Trutnov

styblik.kempes@seznam.cz
774 652 266
filip.freedom@seznam.cz
777 069 280
er.svob@centrum.cz
605 176 200
siling@zsnachtu.cz
773 166 995
sedivacek5@seznam.cz
736 275 879
slezalukas@seznam.cz
604 954 153
ales.sob@seznam.cz
732 951 341
l.spacek@seznam.cz
777 105 799
adamtr@centrum.cz
777 658 681
lukas.tryzna@seznam.cz
777 707 724
petr.vit@centrum.cz
608 200 631
ingpetrvitek@seznam.cz
777 180 126
pavitek.jun@seznam.cz
603 722 695
evil-fish@seznam.cz
737 028 821
vojtesna@seznam.cz
732 684 343
radekvrba@seznam.cz
730 993 816
vit.zlamal@gmail.com
737 509 546
david.zerda@seznam.cz
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93091894
80011476
70110074
96071663
93060672
67010504
91011065
91110156
85100240
87032466
72040681
74050048
93082421
87061627
93070790
95061475
76091155

Příloha č. 5
Adresář delegátů Královéhradeckého KFS
Delegáti Královéhradeckého krajského fotbalového svazu 2016/2017
51030158
66040749
69040282
62040472
49100130
65110222
62090265
62060151
66050596
54010161
51050157
68020513
48090094
70070963
64090710
67010504
75020270
69100737
59100178
57040320

Josef
Vladan
Pavel
František
Milan
Jiří
Josef
Milan
Pavel
Jaroslav
Vilém
Zbyněk
Miroslav
Leoš
Jan
Aleš
Jan
Antonín
Zbyněk
Miloš

Bajer
Urxova 295, 500 06 Hradec Králové
Haleš
Ing. Slunečná 2085/9,500 12 Hradec Králové
Holbík
Anglická 380, 547 01 Náchod
Hubička
Růžová 1951, 547 01 Náchod
Jindáček
Struha 790, 517 54 Vamberk
Jiřík
Čajkovského 945, 500 09 Hradec Králové
Koňák
Ing. Riegrova 1559, 508 01 Hořice
Mazura
Na Rybníkách 471, 517 42 Doudleby n.O.
Moník
M.D.Rettigové 310, 541 01 Trutnov
Mudruňka
Gagarinova 686, 500 03 Hradec Králové
Novák
Rettigové 1065, 500 02 Hradec Králové
Novotný
V Lukách 444, 503 41 Hradec Králové
Přibyl
Ing. Štefánikova 308, Hradec Králové, 500 11
Slavíček
Zahrádkářská 321, 503 11 Hradec Králové
Střížka
Husova 5, 508 01 Hořice
Šob
Mgr. J.Masaryka 1366, 500 02 Hradec Králové
Šotek
Pod Lipou 1659, 508 01 Hořice
Vancl
Deštné v Orl. h. 193E, 517 91
Wolf
Vrchlického 589, 544 01 Dvůr Králové n.L.
Židík
Pitkova 594, 517 73 Opočno
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733776335
606699288
777810626
733354955
604988132
602618448
603210216
732704595
731462651
607006260
732551658
608979095
602475462
777583155
731478479
604954153
777077802
603524658
605233245
602479421

josef.bajer@seznam.cz
vh-fotbal@centrum.cz
pavel.holbik@seznam.cz
frantisek.hubicka@seznam.cz
jindacekmilan@quick.cz
jirka.jirik65@seznam.cz
josef.konak@email.cz
mazuramilan@email.cz
pavelmonik@centrum.cz
mudrovi@email.cz
vilemnovak19@seznam.cz
zibi-corp@seznam.cz
mirda.pribyl@seznam.cz
slavicek.leos@seznam.cz
j.strizka@seznam.cz
ales.sob@seznam.cz
predsedaofsjicin@seznam.cz
a.vancl@tiscali.cz
wolf.zbynek@gmail.com
miloszidik@seznam.cz

Příloha č. 6

Sdružený start družstev /souklubí/
1.Rozpis soutěže může obsahovat ustanovení, které stanoví, že v soutěžích, kde řídícím orgánem soutěže je okresní
fotbalový svaz, krajský fotbalový svaz nebo Pražský fotbalový svaz, je povolen sdružený start družstev /souklubí/.
2. Sdružený start hráčů lze uskutečnit za podmínek, že:
a) se jedná o start hráčů nejvýše dvou klubů za jedno družstvo v mládežnické kategorii;
b) členské kluby podají žádost o povolení sdruženého startu družstev /souklubí/ řídícímu orgánu soutěže a společně
s touto žádostí předloží smlouvu o sdruženém startu družstev /souklubí/;
smlouva podle písmena b) bude předložena na tiskopise vydaném řídícím orgánem soutěže a bude podepsána
statutárními zástupci obou členských klubů. Přílohou této smlouvy bude seznam hráčů, kteří budou startovat
ve sdruženém družstvu /souklubí/ a bude vyhotoven zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jarní část soutěžního
ročníku, s tím, že seznamu hráčů sdruženého startu družstev /souklubí/ lze v průběhu soutěžního ročníku
měnite.
c) smlouva o sdruženém startu družstev /souklubí/ a seznam hráčů splňuje požadované náležitostí a je schválena
řídící orgánem soutěže; schválení je účinné pouze pro soutěžní ročník, pro který byla žádost podána;
d) termín podání žádosti o povolení sdruženého startu družstev /souklubí/ a smlouvy o sdruženém startu družstev
/souklubí/ shoduje s termínem podání přihlášek do soutěží;
e) hráč uvedený na seznamu hráčů sdruženého startu družstev /souklubí/ je oprávněn startovat v družstvu klubu,
pro který má sdružený start družstvo povolení;
f) hráč, uvedený na seznamu hráčů sdruženého startu družstev/ souklubí/ není oprávněn startovat ve svém
mateřském klubu za družstvo shodné kategorie, pro kterou byl sdružený start družstev povolen /souklubí/, pokud
takové družstvo mateřský klub má. Za ostatní družstva mateřského klubu je hráč oprávněn startovat, pokud splní
ostatní podmínky dané tímto řádem;
g) seznam hráčů sdruženého startu družstev /souklubí/ nesmí obsahovat hráče, kteří jsou v klubu na
hostování nebo střídavý start.
3. Kluby jsou povinny označit v elektronickém informačním systému hráče sdruženého startu družstev
/souklubí/ dle přílohy smlouvy o sdruženém startu družstev /souklubí/.
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Příloha č. 7
Pravidla pro organizaci a konání Poháru Královéhradeckého KFS mladších přípravek 4+1
Startují: Hráči mladší přípravky narození 1. 1. 2008 a mladší. V případě startu dívek je povolen start
dívek o jeden rok starších oproti věkové kategorii chlapců – maximální počet starších dívek jsou 4.
Každé družstvo je povinno odehrát turnaj se dvěma týmy /A + B/.
Hráč může absolvovat turnaj vždy pouze za jeden tým!
Hraje se v rozestavení 4+1.
V soutěží startuje 17 týmů, které absolvují 8 miniturnajů o 3 nebo 4 účastnících. V soutěži je povolen
start hráčů na střídavý start, v počtu maximálně 5 hráčů jednoho klubu v utkání /viz. Úprava RS KFS
HK/. V souklubí není povolen start hráčů na střídavý start.
Hraje se v rozestavení 4 + 1, souběžně hraje mužstvo A a mužstvo B, o poločasové přestávce se
mužstvo vedené jako domácí tým prohodí, aby druhý poločas hrálo proti druhému týmu. Výsledky
se poté sčítají, viz. herní systém žákovské ligy U12 a U13 (např. výsledek na hř.“A“ A1-B1 3:3, na
hřišti „B“ A2-B2 2:4, celkový výsledek 5:7 a tři body pro mužstvo „B“)
Zápis o utkání: Na každé utkání miniturnaje jsou administrátoři družstev povinni vyplnit Zápis o utkání
v IS, vedoucí družstev jsou povinni mít s sebou Listinu hráčů pro případnou kontrolu, nebo konfrontaci.
Branky: 2 x 5 metrů, musí být pevně ukotveny.
Míč: Velikost 4 odlehčený, je možné použít i míč velikosti 3.
Hrací doba: 2 x 15 minut při účasti čtyř týmů, 2 x 20 minut při účasti tří týmů
Hřiště: Umístění hrací plochy – 2 minihřiště na hrací ploše velkého hřiště.
Velikost: 35 x 25 metrů (tolerance plus mínus 2 metry), 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. Pokutové území může být vymezeno i čarami jako
na „velkém hřišti“, v tom případě má obdélník rozměr 16 x 5,5 metrů.
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.
Autové vhazování: klasické vhazování, rozehrání, vyvedení. Přímo z autového vhazování, vyvedení či
rozehrání nesmí být dosaženo branky. Při vyvedení míče může být dosaženo branky, minimálně třetím
dotekem míče. Bránící hráč musí být ve vzdálenosti min. 2 metry od vhazujícího, rozehrávajícího či míč
vyvádějícího hráče. V případě porušení se aut opakuje. Pokud se hráč rozhodne k provedení rozehrání
autu nohou či vyvedení míče nohou, musí být míč v klidu max. 1 metr od postranní čáry, kde míč opustil
hřiště.
Hra brankaře: Před zahájením turnaje zajistí pořadatel krátkou poradu rozhodčích a trenérů, na které se
sjednotí výklad ke hře brankaře.
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Malá domů: je v této kategorii povolena, brankař MŮŽE vzít míč do ruky. Výjimkou však je situace při
házeném autu, to brankář míč chytit do rukou nesmí!
Rozehrání autu od branky: Kop od branky přes půlku bez dotyku země či spoluhráče není povolen,
brankář smí dále míč „vyvážet“ nebo vhodit rukou (bez omezení), první volná přihrávka v PÚ
Každé zahrání rukou brankaře mimo pokutové území se trestá nařízením přímého kopu z místa přestupku.
Hra brankaře přes půlící čáru: Nohou z vlastního PÚ není povolena bez dotyku země či spoluhráče,
rukou neomezeně.
Hráči bránícího mužstva musí být při zahrávání volného kopu vzdáleni nejméně 5 metrů od míče.
Všechny kopy jsou přímé.
Střídání: Opakované, v přerušené i nepřerušené hře pouze v prostoru střídaček. Střídaný hráč musí
nejprve opustit hrací plochu, teprve poté může nastoupit střídající hráč
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 doporučujeme dohodu o
barvách dresů dopředu, v týdnu před zahájením turnaje. V případě shody barevnosti dresů zajistí
pořadatel rozlišovací trika.
Každý hráč hraje se stejným číslem dresu po celou dobu turnaje.
Hospodářské náležitosti: Každému delegovanému HR náleží odměna 600,-Kč za celý turnaj v případě
účasti 4 účastníků, 300,-- Kč v případě účasti 3 účastníků.
Odměna proškoleným rozhodčím-laikům (OZP) činí 200,-- Kč za celý turnaj.
Turnaje se hrají na dvou minihřištích !
Příkladový časový pořad turnaje se 4 účastníky (hrací doba 2 x 15 minut)
09,00
09,40
10,20
11,00
11,40
12,20

1–4
2–3
4–3
1–2
2–4
3–1

Příkladový časový pořad turnaje se 3 účastníky (hrací doba 2 x 15 minut)
09,00
10,00
11,00

1–2
2–3
3–1

Každý účastník musí mít k dispozici dva týmy pro rozestavení 4 + 1.
Minimální počet hráčů pro účast v turnaji = 10, doporučený počet hráčů = 14
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Minimální počet hráčů na hrací ploše = 3 + brankař
Pořadatelům jednotlivých turnajů bude poskytnut příspěvek ve výši 500,-- Kč na odměny pro
hráče.
„Klubový rozhodčí“:
Každý klub je povinen mít OZP (osoba znalá pravidel).
Tento rozhodčí musí být starší 15ti let. Jeho proškolení, podle návrhu účastníka soutěže, zrealizuje KR
VV Královéhradeckého KFS zdarma. Každý klub musí nahlásit k proškolení minimálně 2 OZP
Delegovaný rozhodčí řídí utkání na hřišti A, OZP na hřišti B.
Proškolení OZP se bude konat před zahájením mistrovských soutěží /v rozsahu cca 2 hodin/. O termínu a
místě konání školení budou „kluboví rozhodčí/ informováni zvláštní pozvánkou, kterou obdrží na
emailovou adresu uvedenou v Evidenčním listu.
Pokud si klub nezajistí vlastní OZP nebude moci být pořadatelem turnaje, popřípadě turnajů na
domácím hřišti.
Pokud k turnaji nebude delegován rozhodčí, nebo se rozhodčí nedostaví, za řádné vyplnění Zápisů o
utkání a jeho vložení do IS zodpovídá pořadatelský klub.
STK:
Veškeré dohody o změnách termínů, začátků a místech konání turnajů mladších přípravek musí
projít jednáním STK KFS !
V případě nedostavení se na turnaj bude postupováno v souladu se SŘ a RS, se všemi herními a
dalšími důsledky.
DOPLŇUJÍCÍ NAŘÍZENÍ

-

Rozhodčí nezahájí miniturnaj v případě, že nebudou řádně ukotveny branky a splněny další
náležitosti uvedené v tomto dodatku.

-

Povinností zúčastněných mužstev, je být v místě konání miniturnaje minimálně 30 minut před jeho
zahájením.

-

Pořadatel miniturnaje zajistí osobu znalou pravidel (dále jen OZP) k delegovanému rozhodčímu
výhradně z listiny OZP, která bude předána všem družstvům před počátkem soutěží.

-

Rozhodčí a OZP se na miniturnaj dostaví nejpozději 45 minut před jeho zahájením. Společně
provedou přípravu na miniturnaj. Rozhodčí je za tuto přípravu zodpovědný a jeho rozhodnutí jsou
směrodatná. Pokud nebude Rozhodčí delegován, nebo se nedostaví, veškeré pravomoci a
zodpovědnost za vedení miniturnaje přebírá OZP.

-

Pořádající oddíl je povinen nejpozději jednu hodinu před zahájením miniturnaje zpřístupnit areál +
šatny a sociální zařízení pro zúčastněné mužstva.

-

Kabinu pro rozhodčího a OZP zpřístupní pořádající oddíl 45 minut před zahájením miniturnaje.

-

Hřiště musí být připravena 45 minut před zahájením miniturnaje.
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-

Rozhodčí delegovaný KR VV Královéhradeckého KFS, popřípadě OZP uspořádá organizační poradu
(krátkou, cca v rozsahu 5 minut) nejpozději 15 minut před úředním začátkem miniturnaje. Na této
poradě se rozhodčí, popřípadě OZP dohodne s hlavním pořadatelem a vedoucími jednotlivých
družstev o požadavcích na řádnou organizaci miniturnaje (například postavení hlavního pořadatele,
diváků, členů realizačních týmů, atd.). Rozhodčí, popřípadě OZP vyslechne případné připomínky a
následně vydá konečné stanovisko.

-

Hlavní pořadatel miniturnaje zajistí minimálně další dva pořadatele. Všichni tři budou řádně označeni
vestami pořadatelské služby. Tyto osoby musí být starší 18 let a jejich základní povinností bude
zajistit hladký průběh miniturnaje s ohledem na respektování zóny pro trenéry a další příslušníky
družstev, respektování postavení a chování diváků na stadionu. U každé „malé hrací plochy“ bude po
celé konání miniturnaje minimálně 1 řádně označený člen pořadatelské služby.

-

Pořadatel miniturnaje zajistí postavení diváků za ohrazením „velké hrací plochy“.

-

Pořadatel miniturnaje zajistí, aby se trenéři a příslušníci družstev (v maximálním počtu 5 osob)
nacházeli pouze poblíže místa, kde se střídají hráči. Není možné akceptovat postavení kdekoliv podél
hrací plochy (např. za brankou, atd.) mimo tento prostor. Všichni trenéři a příslušníci družstev do
počtu maximálně 5 osob musí být uvedeni v Zápise o utkání. Zároveň musí být všichni opatřeni
viditelnou visačkou s uvedením vykonávané funkce (trenér, 2x asistent trenéra, vedoucí družstva,
zdravotník).

-

Hlavní pořadatel je zodpovědný za zajištění zdravotní služby po celou dobu trvání miniturnaje.

-

Případné nedostatky v organizaci miniturnaje, závady v činnosti pořadatelské služby, chování členů
realizačních týmů, diváků, nebo zdravotní služby zapíše rozhodčí do Zápisu o utkání Nedostatky a
závady budou následně řešeny příslušnými komisemi KFS KHK.
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Příloha č. 8

Pravidla pro organizaci a konání AP FREIGHT krajského přeboru
starších přípravek 5 + 1
Startují:
Hráči narození 1. 1. 2006 a mladší. .
V případě startu dívek je povolen start dívek o jeden rok starších oproti věkové kategorii chlapců –
maximální počet starších dívek = 4.
Každé družstvo je povinno odehrát turnaj se dvěma týmy /A + B/.
Hráč může absolvovat turnaj vždy pouze za jeden tým !
Hraje se v rozestavení 5 + 1.
V soutěži je povolen start hráčů na střídavý start, v počtu maximálně 5 hráčů jednoho klubu v utkání /viz.
Úprava RS KFS HK/.
V souklubí není povolen start hráčů na střídavý start.
Herní systém:
V soutěží startuje 25 týmů rozdělených do 3 skupin (skupina A = 8 účastníků, skupina B = 9 účastníků,
skupina C = 8 účastníků), které absolvují 10 miniturnajů o 3 nebo 4 účastnících, výsledky se budou
započítávat do tabulky. Do jarní části budou týmy rozděleny do tří skupin: do jedné finálové skupiny
o 8 účastnících (tam postoupí vždy 2 nejlepší týmy ze skupin A,B,C + 2 nejlepší týmy ze 3. míst podle
počtu získaných bodů) a do dvou regionálních skupin o 8 a 9 účastnících.
Hraje se v rozestavení 5 + 1, souběžně hraje mužstvo A a mužstvo B, o poločasové přestávce se
mužstvo vedené jako domácí tým prohodí, aby druhý poločas hrálo proti druhému týmu. Výsledky
se poté sčítají, viz. herní systém žákovské ligy U12 a U13 (např. výsledek na hř.“A“ A1-B1 3:3, na
hřišti „B“ A2-B2 2:4, celkový výsledek 5:7 a tři body pro mužstvo „B“)
Zápis o utkání: Na každé utkání miniturnaje jsou administrátoři družstev povinni vyplnit Zápis o utkání
v IS, vedoucí družstev jsou povinni mít s sebou Listinu hráčů pro případnou kontrolu, nebo konfrontaci.
Branky: 2 x 5 metrů, musí být pevně ukotveny.
Míč: Velikost 4, je možné použít i míč velikosti 3.
Hrací doba: 2 x 15 minut (turnaj čtyř týmů), 2 x 20 minut (turnaj tří týmů)
Hřiště: Umístění hrací plochy – 2 minihřiště na hrací ploše velkého hřiště.
Velikost: 42 x 26 (metrů plus mínus 2 metry), 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. Pokutové území může být vymezeno i čarami jako
na „velkém hřišti“, v tom případě má obdelník rozměr 16x5,5 metrů.
Pokutový kop: 7 metrů od brankové čáry do hloubky hrací plochy – dát z každé strany klobouček
Rohový kop: z rohu hřiště – kopíruje průsečík brankové a postranní čáry. Vyznačit kloboučkem.
Pomyslná středová čára je vyznačena z obou stran kloboučkem
Vyznačení pokutového území čarami je prozatím doporučeno, závazné je vyznačení kloboučky.
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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: Kop od branky přes půlku bez dotyku země či spoluhráče není povolen,
brankář smí dále míč „vyvážet“ nebo vhodit rukou (neomezeně), první volná přihrávka v PÚ
Hra brankáře přes půlící čáru: Nohou z vlastního PÚ není povolena bez dotyku země či spoluhráče,
rukou neomezeně.
Každé zahrání rukou brankaře mimo pokutové území se trestá nařízením přímého volného kopu z místa
přestupku.
Míč musí být uveden do hry do 6 vteřin.
Hráči bránícího mužstva musí být při zahrávání volného kopu vzdáleni nejméně 5 metrů od míče.
Kopy jsou přímé, nepřímé nebo pokutové-dle pravidel fotbalu.
Ofsajdy v této kategorii neplatí.
Turnaje se hrají na dvou minihřištích !
Příkladový časový pořad turnaje se 4 účastníky (hrací doba 2 x 15 minut)
09,00
09,40
10,20
11,20
11,40
12.20

1–4
2–3
4–3
1–2
2–4
3–1

Příkladový časový pořad turnaje se 3 účastníky (hrací doba 2 x 20 minut)
09.00
10.00
11.00

1–2
2–3
3–1

Střídání: Hokejové, opakované, v přerušené i nepřerušené hře pouze v prostoru střídaček. Střídaný hráč
musí nejprve opustit hrací plochu, teprve poté může nastoupit střídající hráč.
Hospodářské náležitosti: Každému delegovanému HR náleží odměna 600,-Kč za celý turnaj v případě
účasti 4 účastníků, 300,-- Kč v případě účasti 3 účastníků.
Odměna proškoleným rozhodčím-laikům (OZP) činí 200,-Kč za celý turnaj.
Disciplinární opatření: dle pravidel fotbalu

Hlášení výsledků:
Pořádající klub (oddíl) je povinen ihned po skončení mistrovského zápasu vložit výsledek utkání na
webové stránky KFS www.khfotbal.cz (vyplněním formuláře v zabezpečené zóně systému ve smyslu
pokynů uvedených v manuálu zveřejněném na webových stránkách). Uvedený způsob hlášení výsledků je
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jediný možný s termínem nejpozději do neděle do 20.30 hodin, v utkáních hraných v týdnu nejpozději
do následujícího dne do 9,00.
Zdravotní způsobilost: Potvrzení o zdravotní způsobilosti – dle Soutěžního řádu fotbalu, § 37
Minimální počet hráčů: Minimální počet hráčů na hrací ploše je 4 + brankař

Dresy: Každé mužstvo si na turnaj přiveze minimálně 1 sadu dresů. Popřípadě doporučujeme dohodu o
barvách dresů dopředu, v týdnu před zahájením turnaje. V případě shody barevnosti dresů zajistí
pořadatel rozlišovací trika
STK:
Veškeré dohody o změnách termínů, začátků a místech konání turnajů starších přípravek musí
projít jednáním STK KFS !
V případě nedostavení se na turnaj bude postupováno v souladu se SŘ a RS, se všemi herními a
dalšími důsledky.
„Klubový rozhodčí:
Každý klub je povinen mít OZP (osoba znalá pravidel).
Tento rozhodčí musí být starší 15ti let. Jeho proškolení, podle návrhu účastníka soutěže, zrealizuje KR
VV Královéhradeckého KFS zdarma. Každý klub musí nahlásit k proškolení minimálně 2 OZP
V turnaji čtyř týmů delegovaný rozhodčí řídí utkání na hřišti A, OZP na hřišti B. V tříčlenném turnaji řídí
všechna utkání delegovaný rozhodčí.
Proškolení OZP se bude konat před zahájením mistrovských soutěží /v rozsahu cca 2 hodin/. O termínu a
místě konání školení budou „kluboví rozhodčí/ informováni zvláštní pozvánkou, kterou obdrží na
emailovou adresu uvedenou v Evidenčním listu.
Pokud si klub nezajistí vlastní OZP nebude moci být pořadatelem turnaje, popřípadě turnajů na
domácím hřišti.
Pokud k turnaji nebude delegován rozhodčí, nebo se rozhodčí nedostaví, za řádné vyplnění Zápisů o
utkání a jeho vložení do IS zodpovídá pořadatelský klub.
DOPLŇUJÍCÍ NAŘÍZENÍ
- Rozhodčí nezahájí miniturnaj v případě, že nebudou řádně ukotveny branky a splněny další náležitosti
uvedené v tomto dodatku.
-

Povinností zúčastněných mužstev, je být v místě konání miniturnaje minimálně 30 minut před jeho
zahájením.

-

Pořadatel miniturnaje zajistí osobu znalou pravidel (dále jen OZP) k delegovanému rozhodčímu
výhradně z listiny OZP, která bude předána všem družstvům před počátkem soutěží.

-

Rozhodčí a OZP se na miniturnaj dostaví nejpozději 45 minut před jeho zahájením. Společně
provedou přípravu na miniturnaj. Rozhodčí je za tuto přípravu zodpovědný a jeho rozhodnutí jsou
směrodatná. Pokud nebude Rozhodčí delegován, nebo se nedostaví, veškeré pravomoci a
zodpovědnost za vedení miniturnaje přebírá OZP.
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-

Pořádající oddíl je povinen nejpozději jednu hodinu před zahájením miniturnaje zpřístupnit areál +
šatny a sociální zařízení pro zúčastněné mužstva.

-

Kabinu pro rozhodčího a OZP zpřístupní pořádající oddíl 45 minut před zahájením miniturnaje.

-

Hřiště musí být připravena 45 minut před zahájením miniturnaje.

-

Rozhodčí delegovaný KR VV Královéhradeckého KFS, popřípadě OZP uspořádá organizační poradu
(krátkou, cca v rozsahu 5 minut) nejpozději 15 minut před úředním začátkem miniturnaje. Na této
poradě se rozhodčí, popřípadě OZP dohodne s hlavním pořadatelem a vedoucími jednotlivých
družstev o požadavcích na řádnou organizaci miniturnaje (například postavení hlavního pořadatele,
diváků, členů realizačních týmů, atd.). Rozhodčí, popřípadě OZP vyslechne případné připomínky a
následně vydá konečné stanovisko.

-

Hlavní pořadatel miniturnaje zajistí minimálně další dva pořadatele. Všichni tři budou řádně označeni
vestami pořadatelské služby. Tyto osoby musí být starší 18 let a jejich základní povinností bude
zajistit hladký průběh miniturnaje s ohledem na respektování zóny pro trenéry a další příslušníky
družstev, respektování postavení a chování diváků na stadionu. U každé „malé hrací plochy“ bude po
celé konání miniturnaje minimálně 1 řádně označený člen pořadatelské služby.

-

Pořadatel miniturnaje zajistí postavení diváků za ohrazením „velké hrací plochy“.

-

Pořadatel miniturnaje zajistí, aby se trenéři a příslušníci družstev (v maximálním počtu 5 osob)
nacházeli pouze poblíže místa, kde se střídají hráči. Není možné akceptovat postavení kdekoliv podél
hrací plochy (např. za brankou, atd.) mimo tento prostor. Všichni trenéři a příslušníci družstev do
počtu maximálně 5 osob musí být uvedeni v Zápise o utkání. Zároveň musí být všichni opatřeni
viditelnou visačkou s uvedením vykonávané funkce (trenér, 2x asistent trenéra, vedoucí družstva,
zdravotník).

-

Hlavní pořadatel je zodpovědný za zajištění zdravotní služby po celou dobu trvání miniturnaje.

-

Případné nedostatky v organizaci miniturnaje, závady v činnosti pořadatelské služby, chování členů
realizačních týmů, diváků, nebo zdravotní služby zapíše rozhodčí do Zápisu o utkání Nedostatky a
závady budou následně řešeny příslušnými komisemi KFS KHK.
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Příloha č. 9
Pravidla pro organizaci a konání ČP Krajského přeboru mladších žáků 7 + 1
Startují:
Hráči narození 1. 1. 2004 a mladší. .
V případě startu dívek je povolen start dívek o jeden rok starších oproti věkové kategorii chlapců –
maximální počet starších dívek = 4.
Hraje se v rozestavení 7 + 1.
Herní systém:
V soutěží startuje 28 týmů rozdělených do 4 skupin po 7 účastnících, které absolvují 10 miniturnajů o
4 nebo 3 účastnících, výsledky se budou započítávat do tabulky. Do jarní části budou týmy rozděleny do
čtyř skupin: do jedné finálové skupiny o 8 účastnících (tam postoupí vždy 2 nejlepší týmy ze skupin
A,B,C,D) a do tří regionálních skupin, které budou mít 7 + 7 + 6 účastníků.
Zápis o utkání: Na každé utkání miniturnaje jsou administrátoři družstev povinni vyplnit Zápis o utkání
v IS, vedoucí družstev jsou povinni mít s sebou Listinu hráčů pro případnou kontrolu, nebo konfrontaci.
Branky: 2 x 5 metrů, musí být pevně ukotveny !!!
Míč: velikost č. 4
Hrací doba: 2 x 20 minut v případě účasti 3 týmů a 2 x 15 minut v případě účasti 4 týmů
Hřiště: Hraje se na šířku hrací plochy, která je z jedné strany zúžena vyznačením postranní 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 12,5 metrů od brankové čáry do hloubky pole (hloubka pokutového
území). Čára ofsajdového pásma je vyznačena kloboučkem.
Šířka pokutového území je přes celou šíři hřiště. Vyznačení pokutového území čarami je prozatím
doporučeno, závazné je vyznačení kloboučky. Pokutové území může být vymezeno i čarami jako na
„velkém hřišti“, v tom případě má obdelník rozměr 20 x 12,5 metrů.
Hloubka pokutového území je 12,5 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 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.
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Rozehrání autu od branky: Brankář může rozehrávat pouze nohou, stojící míč 5-8 m před brankovou
čárou, míč nemusí opustit PÚ. Kop od branky přes půlku bez dotyku země či spoluhráče není povolen
Hra brankáře přes půlící čáru: NE z vlastního PÚ nohou bez dotyku země či spoluhráče (ani ze hry !!),
jinak neomezeně.
Každé zahrání rukou brankaře mimo pokutové území se trestá nařízením přímého volného kopu z místa
přestupku.
Míč musí být uveden do hry do 6 vteřin.
Hráči bránícího mužstva musí být při zahrávání volného kopu vzdáleni nejméně 6 metrů od míče.
Kopy jsou přímé, nepřímé nebo pokutové-dle pravidel fotbalu.
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 přestupku. Hráči soupeře musí být nejméně 6
metrů od míče. Míč je ve hře, když opustí pokutové území směrem do hrací plochy.
Rozhodčí: V utkání je 1 HR delegovaný KR KFS KHK a jeden OZP.
Střídání: Hokejové, opakované, v přerušené i nepřerušené hře pouze v prostoru střídaček. Střídaný hráč
musí nejprve opustit hrací plochu, teprve poté může nastoupit střídající hráč
Vyplňuje se pouze výsledkový protokol s uvedením střelců branek v utkání.
Hospodářské náležitosti: Každému delegovanému HR náleží odměna 300,-Kč za celý turnaj v případě
účasti 4 účastníků (hraje se na dvou hřištích zároveň, HR píská 3 utkání), 300,-- Kč v případě účasti 3
účastníků.
Odměna proškoleným rozhodčím-laikům činí 200,-Kč za celý turnaj.
Disciplinární opatření: dle pravidel fotbalu
Hlášení výsledků:
Pořádající klub (oddíl) je povinen ihned po skončení mistrovského zápasu vložit výsledek utkání na
webové stránky KFS www.khfotbal.cz (vyplněním formuláře v zabezpečené zóně systému ve smyslu
pokynů uvedených v manuálu zveřejněném na webových stránkách). Uvedený způsob hlášení výsledků je
jediný možný s termínem nejpozději do neděle do 20.30 hodin, v utkáních hraných v týdnu nejpozději
do následujícího dne do 9,00.
Zdravotní způsobilost: Potvrzení o zdravotní způsobilosti – dle Soutěžního řádu fotbalu, § 37.
Minimální počet hráčů: Minimální počet hráčů na hrací ploše je 6 + brankař
Dresy: Každé mužstvo si na turnaj přiveze 1 sadu dresů. Popřípadě doporučujeme dohodu o barvách
dresů dopředu, v týdnu před zahájením turnaje. V případě shody barevnosti dresů zajistí pořadatel
rozlišovací trika.
Každý hráč hraje se stejným číslem dresu po celou dobu turnaje.

58

Příkladový časový pořad turnaje se 4 účastníky (hrací doba 2 x 15 minut)
09,00
10,00
11,00

1–4 2–3
4–3 1–2
2–4 1–3

Příkladový časový pořad turnaje se 3 účastníky (hrací doba 2 x 20 minut)
09.00
10.00
11.00

1–2
2–3
3–1

Poznámky, další ustanovení:
STK:
Veškeré dohody o změnách termínů, začátků a místech konání turnajů mladších žáků musí projít
jednáním STK KFS !
V případě nedostavení se na turnaj bude postupováno v souladu se SŘ a RS, se všemi herními a
dalšími důsledky.
„Klubový rozhodčí:
Každý klub je povinen mít OZP (osoba znalá pravidel).
Tento rozhodčí musí být starší 15ti let. Jeho proškolení, podle návrhu účastníka soutěže, zrealizuje KR
VV Královéhradeckého KFS zdarma. Každý klub musí nahlásit k proškolení minimálně 2 OZP
Při turnaji čtyř týmů delegovaný rozhodčí řídí utkání na hřišti A, OZP na hřišti B. Při turnaji tří týmů řídí
utkání delegovaný rozhodčí.
Proškolení OZP se bude konat před zahájením mistrovských soutěží /v rozsahu cca 2 hodin/. O termínu a
místě konání školení budou „kluboví rozhodčí/ informováni zvláštní pozvánkou, kterou obdrží na
emailovou adresu uvedenou v Evidenčním listu.
Pokud si klub nezajistí vlastní OZP nebude moci být pořadatelem turnaje, popřípadě turnajů na
domácím hřišti.
Pokud k turnaji nebude delegován rozhodčí, nebo se rozhodčí nedostaví, za řádné vyplnění Zápisů o
utkání a jeho vložení do IS zodpovídá pořadatelský klub.
DOPLŇUJÍCÍ NAŘÍZENÍ
- Rozhodčí nezahájí miniturnaj v případě, že nebudou řádně ukotveny branky a splněny další náležitosti
uvedené v tomto dodatku.
-

Povinností zúčastněných mužstev, je být v místě konání miniturnaje minimálně 30 minut před jeho
zahájením.

-

Pořadatel miniturnaje zajistí osobu znalou pravidel (dále jen OZP) k delegovanému rozhodčímu
výhradně z listiny OZP, která bude předána všem družstvům před počátkem soutěží.
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-

Rozhodčí a OZP se na miniturnaj dostaví nejpozději 45 minut před jeho zahájením. Společně
provedou přípravu na miniturnaj. Rozhodčí je za tuto přípravu zodpovědný a jeho rozhodnutí jsou
směrodatná. Pokud nebude Rozhodčí delegován, nebo se nedostaví, veškeré pravomoci a
zodpovědnost za vedení miniturnaje přebírá OZP.

-

Pořádající oddíl je povinen nejpozději jednu hodinu před zahájením miniturnaje zpřístupnit areál +
šatny a sociální zařízení pro zúčastněné mužstva.

-

Kabinu pro rozhodčího a OZP zpřístupní pořádající oddíl 45 minut před zahájením miniturnaje.

-

Hřiště musí být připravena 45 minut před zahájením miniturnaje.

-

Rozhodčí delegovaný KR VV Královéhradeckého KFS, popřípadě OZP uspořádá organizační poradu
(krátkou, cca v rozsahu 5 minut) nejpozději 15 minut před úředním začátkem miniturnaje. Na této
poradě se rozhodčí, popřípadě OZP dohodne s hlavním pořadatelem a vedoucími jednotlivých
družstev o požadavcích na řádnou organizaci miniturnaje (například postavení hlavního pořadatele,
diváků, členů realizačních týmů, atd.). Rozhodčí, popřípadě OZP vyslechne případné připomínky a
následně vydá konečné stanovisko.

-

Hlavní pořadatel miniturnaje zajistí minimálně další dva pořadatele. Všichni tři budou řádně označeni
vestami pořadatelské služby. Tyto osoby musí být starší 18 let a jejich základní povinností bude
zajistit hladký průběh miniturnaje s ohledem na respektování zóny pro trenéry a další příslušníky
družstev, respektování postavení a chování diváků na stadionu. U každé „malé hrací plochy“ bude po
celé konání miniturnaje minimálně 1 řádně označený člen pořadatelské služby.

-

Pořadatel miniturnaje zajistí postavení diváků za ohrazením „velké hrací plochy“.

-

Pořadatel miniturnaje zajistí, aby se trenéři a příslušníci družstev (v maximálním počtu 5 osob)
nacházeli pouze poblíže místa, kde se střídají hráči. Není možné akceptovat postavení kdekoliv podél
hrací plochy (např. za brankou, atd.) mimo tento prostor. Všichni trenéři a příslušníci družstev do
počtu maximálně 5 osob musí být uvedeni v Zápise o utkání. Zároveň musí být všichni opatřeni
viditelnou visačkou s uvedením vykonávané funkce (trenér, 2x asistent trenéra, vedoucí družstva,
zdravotník).

-

Hlavní pořadatel je zodpovědný za zajištění zdravotní služby po celou dobu trvání miniturnaje.

-

Případné nedostatky v organizaci miniturnaje, závady v činnosti pořadatelské služby, chování členů
realizačních týmů, diváků, nebo zdravotní služby zapíše rozhodčí do Zápisu o utkání Nedostatky a
závady budou následně řešeny příslušnými komisemi KFS KHK.
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Příloha č. 10
Postup při provedení dechové zkoušky u rozhodčích na přítomnost alkoholu
1.) Žadatel o provedení zkoušky musí být vedoucí družstva uvedený v ZOU (bude-li se domáhat
zkoušky jiná osoba, uvede rozhodčí do zápisu její celé jméno – bude-li mu známo)
2.) Žadatel se prokáže osobním dokladem delegátu utkání, v případě jeho nedelegování hlavnímu
pořadateli
3.) Hlavní pořadatel zajistí účast u zkoušky i vedoucího družstva soupeře
4.) Požádá-li delegáta (resp. hlavního pořadatele) vedoucí družstva o provedení zkoušky, musí být tato
provedena:
a) požádá-li před zahájením utkání - provedena před utkáním, ale zahajovací
výkop se nesmí zdržet (v případě pozitivního nálezu přebírá řízení utkání AR1
atd., R se nesmí zúčastnit jako R ani AR!)
b) požádá-li o poločasové přestávce - provedena o pol. přestávce, ale zahájení
2. poločasu se nesmí zdržet (v případě pozitivního nálezu přebírá řízení utkání AR1
atd., R se nesmí zúčastnit jako R ani AR!)
c) požádá-li ihned po skončení utkání - provedena ihned po utkání, max. do 15
minut po utkání
d) není-li z časových důvodů možné provést zkoušku před utkáním nebo o
přestávce, zkouška se provede ihned po utkání, max. do 15 minut po utkání
5.) V případě žádosti vedoucího družstva o dechovou zkoušku, je R povinen zkoušku provést
6.) Požádá-li o provedení zkoušky jiná osoba (vyjma bodu 12), než vedoucí družstev uvedeni v ZOU,
nemusí R zkoušku provést
7.) Před utkáním, o poločasové přestávce, případně ihned po skončení utkání (ještě před podpisy
kapitánů) se dostaví delegát, HP s oběma VD a přítomnou Policií ČR do kabiny rozhodčích, kde
rozhodčímu oznámí žádost vedoucího družstva „XY“ o provedení zkoušky.
O zkoušku může požádat VD i bez PČR, ale musí být k dispozici funkční a certifikovaný zkušební
přístroj, včetně platného osvědčení (atestu) tohoto přístroje a doby platnosti.
R doplní ZOU o náležitosti utkání, kapitáni podepíší ZOU a zúčastní se provedení
zkoušky
8.) R ještě před zkouškou napíše na zadní stranu ZOU :
„Na žádost vedoucího družstva XY pana ZZ, Č.OP…… provedena za účasti PČR (bez účasti), přístrojem
č. …… orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu u
rozhodčího XY. Žadatel zkoušky i rozhodčí berou na vědomí, že výsledek zkoušky
bude předmětem dalšího šetření“.
Podpis žadatele (VD + kapitána), VD + kapitána soupeře, delegáta, HP, rozhodčího a přítomných AR
9.) Po podepsání všemi zúčastněnými je rozhodčí povinen zkoušku provést!
10.) Po provedení zkoušky R, případně AR doplní „Výsledek zkoušky (pozitivní X
negativní) + naměřená hodnota“ včetně podpisů obou VD, kpt, DEL, HP, R, AR a případně zástupce
PČR, který zkoušku prováděl, včetně čísla jeho služebního průkazu
11.) V případě pozitivní zkoušky rozhodčího (nebo odmítnutí zkoušky rozhodčím přes splnění
popsaných podmínek) bude rozhodčí předán k šetření KR a DK, v případě negativní zkoušky
rozhodčího bude předán k šetření do DK vedoucí družstva žadatele a klub žadatele
12.) Dechové zkoušce se musí R podrobit také na výzvu osoby pověřené předsedou VV KFS.
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Příloha č. 11

A1A VOTROK Krajský přebor mužů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

RMSK Cidlina Nový Bydžov, z. s. A
FC Spartak Rychnov n. Kněžnou
Sportovní klub Jičín z.s. A
TJ Slovan Broumov, z.s.
TJ Lázně Bělohrad, z.s.
SK Libčany
FK Vysoká n/L.
Fotbalový klub Jaroměř, z.s. A
SK Dobruška z.s.
Sokol Provodov, z.s.
Fotbalový klub Kostelec nad Orlicí
TJ Jiskra Hořice
TJ Červený Kostelec, z.s.
Městský fotbalový klub Nové Město nad Metují, .z.s.
Fotbalový club Slavia Hradec Králové, z.s.
Fotbalový klub Chlumec nad Cidlinou A

NE
NE
SO
NE
NE
SO
SO
NE
SO
NE
SO
NE
NE
SO
SO
SO

ÚZ
ÚZ
- 2,30 ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ
10,15
ÚZ

UMT Rychnov
UMT Jičín

UMT Nové Město

Adresář
5210501 RMSK Cidlina Nový Bydžov, z.s. A
Dr. M.Tyrše 112
50401 Nový Bydžov

Doležal Rostislav Mgr.
U kopečka 554
50401 Nový Bydžov
Mob: 732 455 349
Fax: 495 900 016
EP:
roro@seznam.cz
S:

EP:
sstrnb.blazej@seznam.cz
Web:
rmskcidlina.com
ZP:
na sekretáře
BS:
ČSOB,pob. Nový Bydžov, č.ú. 107473828/0300
HP:
Nový Bydžov, tráva
HP:
Chudonice UMT
HD:
Dres – modrý Trenýrky – bílé Stulpny – bílé
__________________________________________________________________________________________

5240261 FC Spartak Rychnov n. Kněžnou, z.s.
Městský st.
51601 Rychnov n. K.

Petrlák Tomáš
Mírová 1458
51601 Rychnov n. K.
Mob: 777 187 138
EP:
tomasrybar@seznam.cz
S:

EP:
Web:
rychnov.fotbal.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČSOB pob. Rychnov n. K., č.ú. 162711622/0300
HP:
Městský stadion - tráva
HP:
Městský stadion - UMT
HD:
Dres – bíločerný Trenýrky – černé Stulpny – černé
__________________________________________________________________________________________
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5220011 Sportovní klub Jičín, z.s. A
Přátelství 552
50601 Jičín 1

Zeman Štěpán
Štrauchova 591
50601 Jičín
Mob: 603 735 908
EP:
zeman.intrex@seznam.cz
S:

EP:
Web:
skjicin.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČSOB, pob. Jičín, č.ú. 101028635/0300
HP:
Jičín - Městský st. - UMT
HP:
Jičín - Městský st. - tráva
HD:
Dres – modrobílý Trenýrky – černé Stulpny – bílé
__________________________________________________________________________________________

5230031 TJ Slovan Broumov, z.s.
Střelnická 81
55001 Broumov

ing. Možný Petr
Křinické sidliště 211
55001 Broumov
Mob: 603 106 395
EP:
mozny@tiscali.cz
S:

EP:
mozny@tiscali.cz
Web:
fotbalbroumov.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, pob. Broumov, č.ú. 1180756319/0800
HP:
Broumov - tráva
HP:
Otovice - tráva
HD:
Dres – modrý Trenýrky – modré Stulpny – modré
__________________________________________________________________________________________

5220091 TJ Lázně Bělohrad, z.s.
Bažantnice
50781 Lázně Bělohrad

Bičiště Jiří
Dolní Nová Ves 136
50781 Lázně Bělohrad
Mob: 737 063 214
EP:
biciste.j@seznam.cz
S:

EP:
Web:
fotbalbelohrad.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, pob. Lázně Bělohrad, č.ú. 1162096329/0800
HP:
Lázně Bělohrad - Bažantnice - tráva č. 1
HP:
Lázně Bělohrad - Bažantnice - tráva č. 2
HD:
Dres – předek bíločerné svislé pruhy, záda černá Trenýrky – bílé Stulpny – bílé
__________________________________________________________________________________________

5210211 SK Libčany
Kunčar Vojtěch
Libčany 111
50322 Libčany
Mob: 604 342 112
EP:
vojta.kuncar@centrum.cz
S:
50322

Libčany

EP:
jan@schejbal.info
Web:
sklibcany.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS., č.ú. 1081527369/0800
HP:
Libčany - tráva č. 1
HP:
Libčany - tráva č. 2
HD:
Dres – modrý Trenýrky – modré Stulpny – modré
__________________________________________________________________________________________
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5210531 FK Vysoká n/L.
Píša Jan
Vysoká n. Labem 286
50331 Vysoká n. Labem
Mob: 728 159 703
EP:
info@fkvysoka.cz
S:
50331

Web:
ZP:
BS:
HP:
HP:
HD:

Vysoká n. Labem

www.fkvysoka.cz
na sekretáře
ČS. pob. Hradec Králové, č.ú. 1091963359/0800
Vysoká n/L - tráva
Třebeš - tráva
Dres – bíločerný Trenýrky – černé Stulpny – černé

_________________________________________________________________________________________________________________

5230101 Fotbalový klub Jaroměř, z.s. A
Krátká 926
55101 Jaroměř

Červenka Jiří
Palackého 172
55101 Jaroměř
Mob: 605 253 010
EP:
autodilycervenka.jaromer@seznam.cz
S:

EP:
autodilycervenka.jaromer@seznam.cz
Web:
fotbaljaromer.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
GE Money Bank č.ú. 209229332/0600
HP:
Jaroměř - Růžová ul. - tráva č. 1
HP:
Jaroměř - Růžová ul. - tráva č. 2
HD:
Dres – červenobílý Trenýrky – modré Stulpny – červené
__________________________________________________________________________________________

5240091 SK Dobruška z.s.
Mělčanská 118
51801 Dobruška

ing. Lukáš Petr
V Zahradách 188
51801 Dobruška
Mob: 604 544 759
EP:
fotbal.dobruska@seznam.cz
S:

EP:
fotbal.dobruska@seznam.cz
Web:
fotbal-dobruska.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, pob. Dobruška, č.ú. 1241376239/0800
HP:
Dobruška - tráva č. 1
HP:
Dobruška – UMT
HD:
Dres – žlutý Trenýrky – modré Stulpny – modré
__________________________________________________________________________________________

5230231 Sokol Provodov
Králíček Bohumil
Provodov 55
54908 Provodov
Mob: 605 179 078
EP:
bohumilkralicek@seznam.cz
S:
54908

Web::
ZP:
BS:
HP:
HP:
HD:

Provodov 55

sokolprovodov.websnadno.cz
na sekretáře
ČS., Náchod, č.ú. 1180213349/0800
Provodov - tráva č. 1
Provodov - tráva č. 2 , Velká Jesenice - tráva
Dres – modrobílé svislé pruhy /Argentina/ Trenýrky – černé Stulpny – černé

___________________________________________________________________________
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5240121 Fotbalový klub Kostelec nad Orlicí z.s.
Stadion 543
51741 Kostelec nad Orlicí

Žežule Tomáš
Na Spravedlnosti 1297
517 41 Kostelec nad Orlicí
Mob: 732 125 417
EP:
zezule.tomas@gmail.com
S:

Web:
fkkostelec.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
KB, pob. Kostelec n. O, č.ú. 270814750257/0100
HP:
Kostelec n. O. - tráva
HD:
Dres – bílý Trenýrky – bílé Stulpny – modré
__________________________________________________________________________________________

5220121 TJ Jiskra Hořice, z.s.
Na Gothardě
50801 Hořice v Podkrkonoší

EP:
Web:
ZP:
BS:
HP:
HP:
HP:
HD:

Gottwald Oldřich
Žižkova 630
50801 Hořice v Podkrkonoší
Mob: 605 323 472
EP:
Josef.vydra@mileta.cz
S:

Josef.vydra@mileta.cz
horickyfotbal.cz
na sekretáře
ČSOB,pob. Hořice, č.ú. 255985876/0300
Hořice - Na Gothardě - tráva č. 1
Hořice - Na Gothardě - tráva č. 2
Bříšťany
Dres – modrý Trenýrky – bílé Stulpny – černé

___________________________________________________________________________
5230041 TJ Červený Kostelec, z.s.
17. listopadu
54941 Červený Kostelec

S:

ing. Ladislav Jančík
U Kaštánku 931
54941 Červený Kostelec
Mob: 608 841 921
EP:
fotbaltj.ck@seznam.cz

EP:
fotbaltjck@seznam.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, pob. Červený Kostelec, č.ú. 1180924319/0800
HP:
Červený Kostelec - tráva
HD:
Dres – černobílý Trenýrky – bílé Stulpny – černé
__________________________________________________________________________________________

5230181 Městský fotbalový klub Nové Město nad Metují, z.s.
DDM Malecí 588
54901 Nové Město n. M.

Macháček Jaroslav
Nad Stadionem 1321
54901 Nové Město nad Metují 1
Mob: 773 969 983
EP:
jar.machacek123@seznam.cz
S:

EP:
hable@novemestonm.cz
Web:
mfknm.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
KB, pob. Nové Město n. M., č.ú. 78-8866530287/0100
HP:
Nové Město - UMT
HP:
Nové Město - tráva
HD:
Dres – žlutý Trenýrky – tmavěmodré Stulpny – žluté
__________________________________________________________________________________________
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5210111 Fotbalový club Slavia Hradec Králové z.s.
Tř. Víta Nejedlého 1216
50003 Hradec Králové

S:

Walencik Leszek
Tř. Víta Nejedlého 1216
50003 Hradec Králové
Mob: 723 433 614
EP:
fcslaviahk@seznam.cz

EP:
fcslaviahk@seznam.cz
Web:
fcslaviahk.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, pob. Hradec Králové, č.ú. 1080226329/0800
HP:
Slavia HK – tráva
HP:
Slavia HK – UMT
HD:
Dres – tyrkysovotmavěmodrý Trenýrky – tmavěmodré Stulpny – tmavěmodré
__________________________________________________________________________________________

5210131 Fotbalový klub Chlumec nad Cidlinou A
Na hatích
50351 Chlumec n. C.

S:

ing. Heger Karel
Sadová 559
50351 Chlumec n. C.
Mob: 721 437 912
EP:
hegerk@volny.cz

Web:
chlumecky-fotbal.com
ZP:
na sekretáře
BS:
KB, pob. Chlumec n. C., č.ú. 270308820267/0100
HP:
Chlumec n. C. – tráva
HP:
Klamoš – tráva
HD:
Dres – bleděmodrý Trenýrky – tmavěmodré Stulpny – bleděmodré
__________________________________________________________________________________________
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A2A 1.A třída mužů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

TJ Tatran Hostinné spolek .
SK Sparta Úpice, z.s.
Tělovýchovná jednota Lokomotiva Hradec Králové
MFK Trutnov, z.s. B
Tělovýchovná jednota Sokol Třebeš, z.s.
TJ Sokol Nepolisy, z.s.
SK Roudnice, z.s.
FK Náchod s.r.o. B
FC Vrchlabí z.s.
FK Černilov
SK Bystřian Kunčice
Sportovní klub Sobotka, z.s.
Sportovní klub Třebechovice pod Orebem z.s.
FC Nový Hradec Králové
Sportovní klub Týniště nad Orlicí
TJ Sokol Bílá Třemešná, z.s.

SO
SO
SO
hlášenka
hlášenka
SO
SO
NE
NE
NE
SO
SO
SO
SO
NE
SO

ÚZ
ÚZ
ÚZ

ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ

UMT Náchod
UMT Vrchlabí

Adresář
5250091 TJ Tatran Hostinné spolek
Závodí 627
54371 Hostinné

Polomčák Milan
Sídliště 738
54371 Hostinné
Mob: 603 829 773
EP:
milanpolomcak@seznam.cz
S:

EP:
Web:
tatranhostinne.obaltisk.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČSOB-pošt. spořitelna, č.ú. 228382797/0300
HP:
Hostinné - tráva
HP:
Lánov - tráva
HD:
Dres – zelenobílé Trenýrky – zelenobílé Stulpny – bílé
__________________________________________________________________________________________

5250341 SK Sparta Úpice, z.s.
Regnerova 769
54232 Úpice

S:

Kafka Bohumil
Pod Skalkou 1012
54232 Úpice
Mob: 776 595 557
EP:
sparta-upice@seznam.cz

EP:
sparta-upice@seznam.cz
Web:
sparta-upice.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
GE Capital bank, pob. Úpice, č.ú. 535235594/0600
HP:
Úpice - tráva
HP:
Trutnov - UMT
HD:
Dres – červený Trenýrky – červené Stulpny – červené
__________________________________________________________________________________________
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5210081 Tělovýchovná jednota Lokomotiva Hradec Králové
Šubrt Michal
Dykova 30
50002 Hradec Králové
Mob: 774 803 100
EP:
lokomotivahk@seznam.cz
S:
50002

Hradec Králové

EP:
lokomotivahk@seznam.cz
Web:
lokomotivahk.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, č.ú. 1080040399/0800
HP:
Loko Hradec - tráva
HP:
HD:
Dres – modrý Trenýrky – modré Stulpny – modré
__________________________________________________________________________________________

5250321 MFK Trutnov z.s. B
Na Lukách 466
54101 Trutnov

Matěna Zdeněk
Pod Svahem 632
54102 Trutnov 4
Mob: 777 799 666
EP:
mfktrutnov@centrum.cz
S:

EP:
info@mfktrutnov.cz
Web:
mfktrutnov.cz
BS:
ČS, pob. Trutnov, č.ú. 2904740369/0800
HP:
Trutnov - tráva
HP:
Trutnov - UMT
HP:
H.S.M. - tráva
HD:
Dres – bílý Trenýrky – modré Stulpny – modré
__________________________________________________________________________________________

5210451 Tělovýchovná jednota Sokol Třebeš, z.s.
Školská 734/8
50012 Hradec Králové

Kozlovská Radoslava
Hradecká 401
50011 Hradec Králové 11
Mob: 731 186 739
EP:
trebeshk@centrum.cz
S:

EP:
trebeshk@centrum.cz
Web:
trebes.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, pob. Hradec Králové, č.ú. 1080282339/0800
HP:
Třebeš – tráva č. 1
HP:
Třebeš – tráva č. 2
HD:
Dres – bílý Trenýrky – černé Stulpny – černé
__________________________________________________________________________________________

5210281 TJ Sokol Nepolisy, z.s.
503 63 Nepolisy 132

Havlík Milan
50363 Nepolisy 111
Mob: 606 662 152
EP:
milan.nepolisy@seznam.cz
S:

Web:
nepolisy.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČSOB, č. ú. 189964435/0300
HP:
Nepolisy - tráva
HD:
Dres – světlezelený Trenýrky – černé Stulpny – černé
__________________________________________________________________________________________
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5210381 SK Roudnice, z.s.
Rejl Tomáš
Roudnice 15
50327 Lhota pod Libčany
Mob: 737 539 356
EP:
rejl.tomas@seznam.cz
S:
50327

Roudnice

EP:
rejl.tomas@seznam.cz
Web:
sk-roudnice.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, pob. Hradec Králové, č.ú. 1080289389/0800
HP:
Roudnice - tráva
HP:
Lhota p. Libčany - tráva č. 2
HD:
Dres – žlutomodrý Trenýrky – modré Stulpny – žlutomodré
__________________________________________________________________________________________

5230321 FK Náchod s. r. o. B
S:

Panenka Jaroslav
Vítkova 298
54701 Náchod
Mob: 774 179 279
EP:
fotbal@fknachod.cz

EP:
Web:
fknachod.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
KB Náchod č.ú. 27-1523300277/0100
HP:
Náchod - tráva
HP:
Náchod - UMT
HD:
Dres – modrobílý Trenýrky – modré Stulpny – modrobílé
__________________________________________________________________________________________

5250371 FC Vrchlabí z.s.
Na Bělidle
54301 Vrchlabí

S:

Fictum Roman
Tyršova 936
54301 Vrchlabí
Mob: 603 430 666
EP:
fcvrchlabi@seznam.cz

EP:
fcvrchlabi@seznam.cz
Web:
fcvrchlabi.krkonose.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
KB, č.ú. 115-2919830287/0100
HP:
Vrchlabí – UMT
HP:
Vrchlabí – tráva
HD:
Dres – bílý Trenýrky – modré Stulpny – modré
__________________________________________________________________________________________

5210021 FK Černilov
ing. Horák Slavoj
50343 Černilov 88
Mob: 602 211 592
EP:
info@fkcernilov.cz
S:

EP:
info@fkcernilov.cz
Web:
fkcernilov.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
Fio banka, pob. Hradec Králové, č.ú. 2400403756/2010
HP:
Černilov - tráva č.1
HP:
Černilov - tráva č. 2
HD:
Dres – černožlutý Trenýrky – černé Stulpny – žluté
__________________________________________________________________________________________
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5210191 SK Bystřian Kunčice
Kunčice
50315 Kunčice

Šulc Zdeněk
Rašínova 422
50315 Nechanice
Mob: 606 279 975
EP:
zde.sulc@seznam.cz
S:

EP:
bystrian.kuncice@seznam.cz
Web:
bystriankuncice.info
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, pob. Hradec Králové, č.ú. 1082143359/0800
HP:
Kunčice - tráva č. 1
HP:
Kunčice - tráva č. 2
HD:
Dres – bílozelený Trenýrky – bílozelené Stulpny – bílozelené
__________________________________________________________________________________________

5220061 Sportovní klub Sobotka, z.s.
Předměstská 198
50743 Sobotka

Čepička Martin
Březenská 637
50743 Sobotka
Mob: 774 549 222
EP:
martincepicka@seznam.cz
S:

Web:
sksobotka.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, pob. Sobotka, č.ú. 1162712339/0800
HP:
Sobotka - tráva
HP:
Libuň - tráva
HD:
Dres – bílý Trenýrky – bílé Stulpny – bílé
__________________________________________________________________________________________

5210441 Sportovní klub Třebechovice pod Orebem z.s.
Vitoušova 959
50346 Třebechovice p. Orebem

S:

Pavelka Miroslav
Moravská 481
50346 Třebechovice p. Orebem
Mob: 736 651 595
EP:
miroslav.pavelka@centrum.cz

Web:
sktrebechovice-fotbal.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, pob. Třebechovice p. O., č.ú. 1082546369/0800
HP:
Třebechovice p. O. – tráva
HP:
Třebechovice p. O. – tráva č. 2
HD:
Dres – modrobílý /pruhy/ Trenýrky modré Stulpny – bílé
__________________________________________________________________________________________

5210301 FC Nový Hradec Králové
Husova 201
50008 Hradec Králové

Bc. Vopálka Jan
Pod Zámečkem 381
50006 Hradec Kálové
Mob: 721 415 887
EP:
fcnhk@volny.cz
S:

EP:
fcnhk@volny.cz
Web:
fcnhk.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
Unicredit Bank, pob. HK, č.ú. 6533559074/2700
HP:
Nový HK - tráva
HP:
Slavia HK - UMT
HD:
Dres – černobílý Trenýrky – černé Stulpny – černé
__________________________________________________________________________________________
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5240291 Sportovní klub Týniště nad Orlicí
ing. Šrajer Jan
Na bělidle 946
517 21 Týniště nad Orlicí
773 682 142
EP:
fotbal.tyniste@seznam.cz
S:

Mob:

EP:
Web:
www.fotbal-tyniste.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
KB Týniště n. O. č.ú. 10006-23330-571/0100
HP:
Olšina - tráva
HP:
atletický stadion – tráva
HD:
Dres – modrý Trenýrky – modré Stulpny – modré
__________________________________________________________________________________________

5250021 TJ Sokol Bílá Třemešná, z.s.
Bílá Třemešná 315
54472 Bílá Třemešná

Záruba Martin
Sochorova 1549
54401 Dvůr Králové nad Labem 1
Mob: 737 164 889
EP:
zaruba.martin@mudk.cz
S:

Web:
sokolbilatremesna.wz.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS,pob. Dvůr Králové n. L., č.ú. 1301200369/0800
HP:
Bílá Třemešná Dubina - tráva
HP:
Trutnov - UMT
HD:
Dres – bíločerný Trenýrky – černé Stulpny – černobílé
__________________________________________________________________________________________
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A3A JAKO 1. B třída mužů – skupina A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

TJ Rudník, z.s.
Tělovýchovná jednota Jiskra Kocbeře z.s.
Sportovní klub Jičín, z.s. B
Tělovýchovná jednota SKP Valdice, z.s.
FK Kratonohy, z.s. B
Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem,z.s. B
RMSK Cidlina Nový Bydžov, z.s. B
FK Dolní Kalná, z.s.
TJ Sokol Malšovice, z.s.
FC Spartak Kobylice
Sportovní klub Miletín, z.s.
MFK Trutnov, z.s. C
1. Fotbalový klub Nová Paka.
Fotbalový klub Chlumec nad Cidlinou B

SO ÚZ
hlášenka
SO ÚZ
SO ÚZ
NE ÚZ
hlášenka
SO ÚZ
SO ÚZ
SO ÚZ
SO ÚZ
SO ÚZ
hlášenka
SO ÚZ
NE ÚZ

Poříčí u Trutnova
UMT Jičín

Hlušice

Adresář
5250281 TJ Rudník, z.s.
Gašpar Pavel
54372 Rudník 423
TZ:
499 500 260
Mob: 724 549 288
EP:
gaspar.p@tiscali.cz
S:

EP:
gaspar.p@tiscali.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
KB, č.ú. 38931601/0100
HP:
Rudník - tráva
HD:
Dres – červenočerný Trenýrky – černé Stulpny – bílé
__________________________________________________________________________________________

5250131 Tělovýchovná jednota Jiskra Kocbeře, z.s.
Štěpař Jiří
Nové Kocbeře 42
544 64 Kocbeře
Mob: 608 180 793
EP:
fotbal.kocbere@seznam.cz
S:

EP:
ZP:
na sekretáře
BS:
KB, č.ú. 213263840/0300
HP:
Poříčí u Trutnova - tráva
HD:
Dres – červenobílý Trenýrky – bílé Stulpny – červené
__________________________________________________________________________________________

5220011 Sportovní klub Jičín, z.s. B
Přátelství 552
50601 Jičín 1

Zeman Štěpán
Štrauchova 591
50601 Jičín
Mob: 603 735 908
EP:
zeman.intrex@seznam.cz
S:

EP:
Web:
skjicin.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČSOB, pob. Jičín, č.ú. 101028635/0300
HP:
Jičín - Městský st. - UMT
HP:
Jičín - Městský st. - tráva
HD:
Dres – modrobílý Trenýrky – světlemodré Stulpny – světlemodré
__________________________________________________________________________________________
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5220081 Tělovýchovná jednota SKP Valdice, z.s.
Pitthard Ondřej
Přátelství 141
50711 Valdice
Mob: 731 648 739
EP:
Pitthard.O@stpa.cz
S:
507 11

Valdice

EP:
Web:
tjskpvaldice.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
Česká spořitelna, č.ú. 1161405329/0800
HP:
Valdice - tráva
HP:
Valdice - tráva
HD:
Dres – modrobílý předek, modrá záda Trenýrky – modré Stulpny – modré
__________________________________________________________________________________________

5210181 FK Kratonohy, z.s. B
S:
50324

Jedlička Martin

Kratonohy
50324 Kratonohy 71
Mob: 777 583 177
EP:
martin@vojedlicka.cz ,

EP:
info@fotbal-kratonohy.cz
Web:
fotbal-kratonohy.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČSOB, pob.HK, č.ú. 257468709/0300
HP:
Kratonohy - tráva
HP:
Dobřenice - tráva
HD:
Dres – bílý Trenýrky – bílé Stulpny – bílé
__________________________________________________________________________________________

5250071 Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z.s. B
Pod Hankovým domem
54401 Dvůr Králové nad Labem
TZ:

Dis. Otradovský Tomáš
Eduarda Zbroje 2961
54401 Dvůr Králové nad Labem
724 717 854
Mob: 604 125 228
EP:
tomas.otradovsky@denik.cz
S:

Web:
fotbal-dvur.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČSOB, pob. Dvůr Králové n. L., č.ú. 221951221/0300
HP:
Dvůr Králové - tráva
HP:
HD:
Dres – modrý Trenýrky – modré Stulpny – modré
_____________________________________________________________________________________________

5210501 RMSK "Cidlina" Nový Bydžov, z.s. B
Dr. M.Tyrše 112
50401 Nový Bydžov

Doležal Rostislav Mgr.
U kopečka 554
50401 Nový Bydžov
Mob: 732 455 349
Fax: 495 900 016
EP:
roro@seznam.cz
S:

EP:
sstrnb.blazej@seznam.cz
Web:
rmskcidlina.com
ZP:
na sekretáře
BS:
ČSOB,pob. Nový Bydžov, č.ú. 107473828/0300
HP:
Hlušice
HP:
Chudonice UMT
HD:
Dres – bílý Trenýrky – bílé Stulpny – bílé
__________________________________________________________________________________________
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5250061 FK Dolní Kalná, z.s.
Slemeno 25
54371 Hostinné

Navrátil Tomáš
Slemeno 25
54371 Dolní Kalná
Mob: 731 470 390
EP:
tomas.navratil@centrum.cz
S:

Web:
www.fkdolnikalna.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČSOB, č. ú. 197403048/0300
HP:
Dolní Kalná - tráva č. 1
HP:
Dolní Kalná - tráva č. 2
HD:
Dres – žlutý Trenýrky – černé Stulpny – žluté
__________________________________________________________________________________________

5210251 TJ Sokol Malšovice, z.s.
Úprkova 31
50009 Hradec Králové

Libřický Stanislav
Gollova 498
50009 Hradec Králové 9
Mob: 606 662 070
EP:
Stan.libricky@seznam.cz
S:

ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, pob. Hradec Králové, č.ú. 1080079349/0800
HP:
Malšovice - tráva
HP:
Malšova Lhota - tráva
HD:
Dres – červenomodrý Trenýrky – modré Stulpny – modré
__________________________________________________________________________________________

5210161 FC Spartak Kobylice
S:
50401

Valenta Jaroslav

Kobylice
50401 Kobylice
Mob: 777 080 419
EP:
jv.com@seznam.cz

EP:
Web:
fcsk.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, pob. Nový Bydžov, č.ú. 1082178359/0800
HP:
Kobylice - tráva č. 1
HP:
Kobylice - tráva č. 2
HD:
Dres – bílý Trenýrky – bílé Stulpny – bílé
__________________________________________________________________________________________

5220201 Sportovní klub Miletín, z.s.
Jiřího z Poděbrad 219
50771 Miletín

S:

ing. Jukl Petr
Zdobín 7
54401 Dvůr Králové nad Labem
Mob: 721 677 481
EP:
petr.jukl@email.cz

Web:
skmiletin.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČSOB, pob. Lázně Bělohrad, č.ú. 199165602/0300
HP:
Miletín - tráva
HD:
Dres – tmavěmodrobílý Trenýrky – tmavěmodré Stulpny – tmavěmodré
__________________________________________________________________________________________

74

5250321 MFK Trutnov z.s. C
Na Lukách 466
54101 Trutnov

Matěna Zdeněk
Pod Svahem 632
54102 Trutnov 4
Mob: 777 799 666
EP:
mfktrutnov@centrum.cz
S:

EP:
info@mfktrutnov.cz
Web:
mfktrutnov.cz
BS:
ČS, pob. Trutnov, č.ú. 2904740369/0800
HP:
Trutnov Horní Staré Město - tráva
HP:
Trutnov - UMT
HP:
H.S.M. - tráva
HD:
Dres – bílé Trenýrky – modré Stulpny – modré
__________________________________________________________________________________________

5220021 1. Fotbalový klub Nová Paka, z.s.
Havlova 1363
50901 Nová Paka

Horák Václav
Na Vyhlídce 920
50901 Nová Paka
Mob: 737 960 853
EP:
horak.vasek@seznam.cz
S:

Web:
fotbalnp.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČSOB, č. ú. 1646675602/0300
HP:
Nová Paka - tráva
HP:
Nová Paka – UMT
HD:
Dres – bílý Trenýrky – modré Stulpny – modré
__________________________________________________________________________________________

5210131 Fotbalový klub Chlumec nad Cidlinou B
Na hatích
50351 Chlumec n. C.

S:

ing. Heger Karel
Sadová 559
50351 Chlumec n. C.
Mob: 721 437 912
EP:
hegerk@volny.cz

Web:
chlumecky_fotbal.com
ZP:
na sekretáře
BS:
KB, pob. Chlumec n. C., č.ú. 270308820267/0100
HP:
Chlumec n. C. – tráva
HP:
Klamoš – tráva
HD:
Dres – bílý Trenýrky - modré Stulpny – modré
__________________________________________________________________________________________
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A3B JAKO 1. B třída mužů – skupina B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Spartak Police nad Metují, z.s.
SK Albrechtice nad Orlicí z.s.
TJ Baník Vamberk, z.s.
Tělovýchovná jednota Slavoj Předměřice nad Labem
Tělovýchovná jednota Spartak Opočno
SK Smiřice z.s.
TJ Sokol Lípa n. O. občanské sdružení
Sportovní klub Solnice
Fotbalový klub Jaroměř, z.s. B
Tělovýchovná jednota Start Ohnišov
Tělovýchovná jednota Sokol Černíkovice
TJ Velešov Doudleby nad Orlicí, z.s.
TJ Velké Poříčí, z.s.
Fotbalový klub FC České Meziříčí

NE
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
hlášenka
SO

ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ

Adresář
5230221 Spartak Police nad Metují, z.s.
Velká Ledhuje 249
54954 Police nad Metují

Ticháček Jan
Machov 146
54963 Machov
Mob: 737 353 852
EP:
police.fotbal@seznam.cz
S:

EP:
police.fotbal@seznam.cz
Web:
policefotbal.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
GE Capital bank, pob. Police, č.ú. 133201594/0600
HP:
Police n. M. - tráva
HP:
Hronov - tráva
HD:
Dres – bíločerný Trenýrky – černé Stulpny – černé
__________________________________________________________________________________________

5240011 SK Albrechtice nad Orlicí, z.s.
Lesní 279
51722 Albrechtice n.Orlicí

Koblmüller Jiří
Lesní 279
51722 Albrechtice n.Orlicí
Mob: 603 908 493
EP:
skalbrechticenadorlici@seznam.cz
S:

Web:
skalbrechtice.wz.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
KB, pob. Týniště n. O., č.ú. 28035571/0100
HP:
Albrechtice - tráva č. 1
HP:
Žďár n. O. - tráva
HD:
Dres – zelenobílé pruhy Trenýrky – zelené Stulpny – zelené
__________________________________________________________________________________________

5240301 TJ Baník Vamberk, z.s.
Žamberecká 785
51754 Vamberk

S:

Barvínek Stanislav
Žamberecká 785
51754 Vamberk
Mob: 725 109 942
barvinekstanda@seznam.cz

EP:
Web:
fotbalvamberk.estranky.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, pob. Vamberk, č.ú. 1243017389/0800
HP:
Vamberk - tráva
HD:
Dres – žlutomodrý Trenýrky – modrožluté Stulpny – žluté
__________________________________________________________________________________________
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5210361 Tělovýchovná jednota Slavoj Předměřice nad Labem
Školská 290
50302 Předměřice n. Labem

S:

Landa Ladislav
Jiráskovo náměstí 596/5
50002 Hradec Králové 2
Mob: 604 300 428
EP:
ladlanda@seznam.cz

EP:
ladlanda@seznam.cz
Web:
tjslavojpredmerice.cz
ZP:
na oddíl
BS:
č.ú. 2900270232/2010
HP:
Předměřice n. L. - tráva č. 1
HP:
Předměřice n. L. - tráva č. 2
HD:
Dres – červený Trenýrky – modré Stulpny – modré
__________________________________________________________________________________________

5240191 Tělovýchovná jednota Spartak Opočno
Pohořská ul.
51773 Opočno

S:

Dvořák Petr
Solnická 821
51801 Dobruška
Mob: 737 359 507
fotbal.opocno@centrum.cz

EP:
Web:
fotbal.opocno.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČSOB, pob. Opočno, č.ú. 257051110/0300
HP:
Opočno - tráva
HP:
Dobruška - tráva č. 2
HD:
Dres – bordó Trenýrky – bílé Stulpny – bílé
__________________________________________________________________________________________

5210411 SK Smiřice, z.s.
U stadionu
50303 Smiřice

S:

Obst Ladislav
Zámek 621
50303 Smiřice
Mob: 602 108 463
EP:
ladislav.obst@seznam.cz

EP:
ladislav.obst@seznam.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, pob. Smiřice, č.ú. 108239399/0800
HP:
Smiřice - tráva
HP:
Černilov – tráva č. 2
HD:
Dres – žlutý Trenýrky – modré Stulpny – žluté
__________________________________________________________________________________________

5240171 TJ Sokol Lípa nad Orlicí, z.s.
Rázek Bohumír
51721 Lípa n. O. 62
Mob: 733 119 811
EP:
sokol.lipa@seznam.cz
S:

ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, č.ú. 1107250389/0800
HP:
Lípa n. O. - tráva
HP:
Křivice - tráva
HD:
Dres – modrobílé vodorovné pruhy Trenýrky – bílé Stulpny – bílé
__________________________________________________________________________________________
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5240161 Sportovní klub Solnice, z.s.
Komenského 594
51701 Solnice

Štěpán Martin
Vodárenská 590
51701 Solnice
Mob: 732 294 159
EP:
martin-solnice@seznam.cz
S:

ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, č.ú. 1242578379/800
HP:
Solnice - tráva č. 1
HP:
Solnice - tráva č. 2
HD:
Dres – červenobílé svislé pruhy Trenýrky – červené Stulpny – červené
__________________________________________________________________________________________

5230101 Fotbalový klub Jaroměř, z.s. B
Krátká 926
55101 Jaroměř

Červenka Jiří
Palackého 172
55101 Jaroměř
Mob: 605 253 010
EP:
autodilycervenka.jaromer@seznam.cz
S:

EP:
autodilycervenka.jaromer@seznam.cz
Web:
fotbaljaromer.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
GE Money Bank č.ú. 209229332/0600
HP:
Jaroměř - Růžová ul. - tráva č. 1
HP:
Jaroměř - Růžová ul. - tráva č. 2
HD:
Dres – červený Trenýrky – červené Stulpny – červené
__________________________________________________________________________________________

5240351 Tělovýchovná jednota Start Ohnišov
S:
51784

Kárník Josef

Ohnišov 203
51784 Ohnišov 203
Mob: 603 393 114
EP:
vladimir.zrzavy@seznam.cz

Web:
ohnisov.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, pob. Náchod, č.ú. 1243939359/0800
HP:
Ohnišov - tráva
HP:
Deštné - tráva
HD:
Dres – červený Trenýrky – černé Stulpny – červené
__________________________________________________________________________________________

5240051 Tělovýchovná jednota Sokol Černíkovice
S:
51704

Dušek Václav

Černíkovice
51704 Černíkovice 6
Mob: 724 179 755
EP:
dusektj@tiscali.cz

EP:
Web:
cernikovice.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, pob. Rychnov n. K., č.ú. 1242600329/0800
HP:
Černíkovice - tráva
HP:
Černíkovice - UMT
HD:
Dres – červenočerný Trenýrky – černé Stulpny – červené
__________________________________________________________________________________________
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5240101 TJ Velešov Doudleby nad Orlicí z.s.
Prachař Václav
Rudé armády 18
51742 Doudleby n. O.
Mob: 737 502 784
EP:
prachar@orlice.net
S:
51742

Doudleby nad Orlicí

EP:
prachar@orlice.net
Web:
tjvelesovdoudlebynadorlici.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, pob. Rychnov n. K., č.ú. 35-1243144329/0800
HP:
Doudelby n. O. - tráva
HD:
Dres – černobílé svislé pruhy Trenýrky – bílé Stulpny – černobílé
__________________________________________________________________________________________

5230311 TJ Velké Poříčí, z.s.
Náměstí
54923 Velké Poříčí

Jakoubek František
Poříčská 131
54931 Velké Poříčí
Mob: 604 102 323
EP:
tjvelkeporici@seznam.cz
S:

EP:
tjvelkeporici@seznam.cz
Web:
velkeporici.cz/kopana
ZP:
na sekretáře
BS:
ČSOB, č. ú. 223464400/0300
HP:
Velké Poříčí - tráva
HP:
Babí - tráva
HD:
Dres – bíločerný Trenýrky – černé Stulpny – černé
__________________________________________________________________________________________

5240061 Fotbalový klub FC České Meziříčí
Hlavsová Eva
Osvobození 188
51771 České Meziříčí
Mob: 608 072 395
EP:
fotbalcm@seznam.cz
S:
51771

České Meziříčí

EP:
fotbalcm@seznam.cz
Web:
fotbalcm.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČSOB, pob. Dobruška, č.ú. 107350641/0300
HP:
České Meziříčí - tráva č.1
HP:
České Meziříčí - tráva č. 2
HD:
Dres – modrobílý Trenýrky – modré Stulpny – modré
__________________________________________________________________________________________
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C1A Východočeský přebor dorostu U 19
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

RMSK Cidlina Nový Bydžov, z.s. A
Fotbalový klub Pardubice B
Tělocvičná jednota Sokol Živanice
MFK Trutnov, z.s.
Tělovýchovná jednota Sokol Třebeš, z.s.
Městský fotbalový klub Nové Město nad Metují, .z.s.
FK Letohrad z.s.
Fotbalový klub Jaroměř, z.s.
FC Vrchlabí, z.s.
TJ Svitavy, z.s.
SK Vysoké Mýto z.s.
SK Pardubičky, z.s.
Fotbalový club Slavia Hradec Králové z.s. A
FK Náchod s.r.o. B

NE
hlášenka
NE
hlášenka
hlášenka
hlášenka
SO
NE
hlášenka
NE
hlášenka
SO
SO
hlášenka

- 3,00

Nový Bydžov
Dolíček

10,30

10,15
- 2,45

UMT Nové Město
UMT Letohrad
UMT Vrchlabí

- 3,00
10,15
13,00
UMT Náchod

Adresář
5210501 RMSK idlina Nový Bydžov, z.s. A
Dr. M.Tyrše 112
50401 Nový Bydžov

EP:
Web:
ZP:
BS:
HP:
HP:

Doležal Rostislav Mgr.
U kopečka 554
50401 Nový Bydžov
Mob: 732 455 349
Fax: 495 900 016
EP:
roro@seznam.cz
S:

sstrnb.blazej@seznam.cz
rmskcidlina.com
na sekretáře
ČSOB,pob. Nový Bydžov, č.ú. 107473828/0300
Nový Bydžov, tráva
Chudonice UMT

___________________________________________________________________________
5320481 Fotbalový klub Pardubice a. s. „B“
K Vinici 1901
53002 Pardubice

Ouředník Lukáš
Husova 1676
53003 Pardubice
Mob: 724 092 917
EP:
ourednik@fotbalpardubice.cz
S:

EP:
Web:
fkpardubice.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
KB, č. ú. 107-5353710297/0100
HP:
Na Dolíčku - tráva
HP:
Ohrazenice - UMT
__________________________________________________________________________________________

5320471 Tělocvičná jednota Sokol Živanice
Polák Richard
Sokolovna 137
53342 Živanice
Mob: 606 543 425
EP:
fotbalzivanice@seznam.cz
S:

EP:
Web:
sokolzivanice.webnode.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
KB, č. ú. 200960369/0800
HP:
Živanice - tráva
__________________________________________________________________________________________
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5250321 MFK Trutnov z.s.
Na Lukách 466
54101 Trutnov

EP:
Web:
BS:
HP:
HP:
HP:

info@mfktrutnov.cz
mfktrutnov.cz
ČS, pob. Trutnov, č.ú. 2904740369/0800
Trutnov - tráva
Trutnov - UMT
H.S.M. - tráva

Matěna Zdeněk
Pod Svahem 632
54102 Trutnov 4
Mob: 777 799 666
EP:
mfktrutnov@centrum.cz
S:

___________________________________________________________________________
5210451 Tělovýchovná jednota Sokol Třebeš
Školská 734/8
50012 Hradec Králové

Kozlovská Radoslava
Hradecká 401
50011 Hradec Králové 11
Mob: 731 186 739
EP:
trebeshk@centrum.cz
S:

EP:
trebeshk@centrum.cz
Web:
trebes.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, pob. Hradec Králové, č.ú. 1080282339/0800
HP:
Třebeš – tráva č. 1
HP:
Třebeš – tráva č. 2
__________________________________________________________________________________________

5230181 Městský fotbalový klub Nové Město nad Metují, z.s.
DDM Malecí 588
54901 Nové Město n. M.

EP:
Web:
ZP:
BS:
HP:
HP:

Macháček Jaroslav
Nad Stadionem 1321
54901 Nové Město nad Metují 1
Mob: 773 969 983
EP:
jar.machacek123@seznam.cz
S:

hable@novemestonm.cz
mfknm.cz
na sekretáře
KB, pob. Nové Město n. M., č.ú. 78-8866530287/0100
Nové Město - UMT
Nové Město - tráva

___________________________________________________________________________
5340181 FK Letohrad z.s.
Šedivská 538
56151 Letohrad
TB: 465 620 759

S:

Faltus Jaroslav
U Dvora 741
56101L etohrad
Mob: 728 054 724
EP:
faltus@letohrad.cz

ZP:
na sekretáře
BS:
KB, č. ú. 27-3097130277/0100
HP:
Letohrad – UMT
HP:
Letohrad – tráva
__________________________________________________________________________________________

81

5230101 Fotbalový klub Jaroměř, z.s.
Krátká 926
55101 Jaroměř

EP:
Web:
ZP:
BS:
HP:
HP:

autodilycervenka.jaromer@seznam.cz
fotbaljaromer.cz
na sekretáře
GE Money Bank č.ú. 209229332/0600
Jaroměř - Růžová ul. - tráva č. 1
Jaroměř - Růžová ul. - tráva č. 2

Červenka Jiří
Palackého 172
55101 Jaroměř
Mob: 605 253 010
EP:
autodilycervenka.jaromer@seznam.cz
S:

___________________________________________________________________________
5250371 FC Vrchlabí z.s.
Na Bělidle
54301 Vrchlabí

S:

Fictum Roman
Tyršova 936
54301 Vrchlabí
Mob: 603 430 666
EP:
fcvrchlabi@seznam.cz

EP:
fcvrchlabi@seznam.cz
Web:
fcvrchlabi.krkonose.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
KB,č.ú. 115-2919830287/0100
HP:
Vrchlabí – UMT
HP:
Vrchlabí – tráva
__________________________________________________________________________________________

5330391 TJ Svitavy, z.s.
Mgr. Petr Jiří
Okružní 39/5
56802 Svitavy
Fax: 461 532 141
Mob: 721 342 303
EP:
petr@svitavy.cz
S:

Web:
tjsvitavy.net
ZP:
na sekretáře
BS:
ČSOB, č. ú. 222364686/0300
HP:
Svitavy – tráva
HP:
Svitavy – UMT
__________________________________________________________________________________________

5340391 SK Vysoké Mýto o.s.
Husova 117
56601 Vysoké Mýto
Fax:

465 420 445

Dvořák Pavel
Českých bratří 378/III
56601 Vysoké Mýto
Mob: 724 228 991
EP:
pavel.dvorak@tsvmyto.cz
S:

Web:
skvm.wbs.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČSOB, č. ú. 107283944/0300
HP:
Vysoké Mýto – tráva č. 1
HP:
Vysoké Mýto – tráva č. 2
__________________________________________________________________________________________
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5320561 SK Pardubičky, z.s.
Bc. Mrázek Tomáš
Dašická 1250
53003 Pardubice
Mob: 602 842 116
EP:
mrazek.skpardubicky@seznam.cz
S:

Web:
www.skpardubicky@cz
ZP:
na sekretáře
BS:
KB č. ú. 19-2516580287/0100
HP:
Pardubičky – tráva
HP:
Ohrazenice – UMT
__________________________________________________________________________________________

5210111 Fotbalový club Slavia Hradec Králové z.s.
Tř. Víta Nejedlého 1216
50003 Hradec Králové

S:

Walencik Leszek
Tř. Víta Nejedlého 1216
50003 Hradec Králové
Mob: 723 433 614
EP:
fcslaviahk@seznam.cz

EP:
fcslaviahk@seznam.cz
Web:
fcslaviahk.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, pob. Hradec Králové, č.ú. 1080226329/0800
HP:
Slavia HK – tráva
HP:
Slavia HK – UMT
__________________________________________________________________________________________

5230321 FK Náchod s. r. o. B
S:

Panenka Jaroslav
Vítkova 298
54701 Náchod
Mob: 774 179 279
EP:
fotbal@fknachod.cz

EP:
Web:
www.fknachod.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
KB Náchod č.ú. 27-1523300277/0100
HP:
Náchod - tráva
HP:
Náchod - UMT
__________________________________________________________________________________________
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C1B Premier Steel Krajský přebor dorostu U 19
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sportovní klub Solnice, z.s.
TJ Baník Vamberk/FC Spartak Rychnov n. Kn.
Sportovní klub Třebechovice pod Orebem z.s.
TJ Jiskra Hořice, z.s.
TJ Slovan Broumov, z.s.
SK Smiřice, z.s.
Fotbalový club Slavia Hradec Králové z.s. B
FC Olympia HK B/RMSK Cidlina B
TJ Slavoj Skřivany, z.s.
TJ Červený Kostelec/SK Česká Skalice
Sportovní klub Jičín, z.s.
Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z.s.
Sportovní klub Týniště nad Orlicí
1. Fotbalový klub Nová Paka/TJ Sokol Stará Paka
VOLNÝ LOS
Fotbalový klub Chlumec nad Cidlinou

SO
NE
NE
hlášenka
NE
SO
hlášenka
hlášenka
NE
NE
hlášenka
SO
SO
SO

- 3,00
- 3,00
ÚZ

SO

- 2,15

Vamberk

- 2,30
- 2,15

10,00
- 2,30
10,15
- 2,15
- 2,30

UMT Nová Paka

Adresář
5240161 Sportovní klub Solnice, z.s.
Komenského 594
51701 Solnice

Štěpán Martin
Vodárenská 590
51701 Solnice
Mob: 732 294 159
EP:
martin-solnice@seznam.cz
S:

ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, č.ú. 1242578379/800
HP:
Solnice - tráva č. 1
HP:
Solnice - tráva č. 2
__________________________________________________________________________________________

52403015240261 TJ Baník Vamberk, z.s./FC Spartak Rychnov n. Kněžnou, z.s.
Žamberecká 785
51754 Vamberk

S:

Barvínek Stanislav
Žamberecká 785
51754 Vamberk
Mob: 725 109 942
barvinekstanda@seznam.cz

EP:
Web:
fotbalvamberk.estranky.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, pob. Vamberk, č.ú. 1243017389/0800
HP:
Vamberk - tráva
__________________________________________________________________________________________

5210441 Sportovní klub Třebechovice pod Orebem z.s.
Vitoušova 959
50346 Třebechovice p. Orebem

S:

Pavelka Miroslav
Moravská 481
50346 Třebechovice p. Orebem
Mob: 736 651 595
EP:
miroslav.pavelka@centrum.cz

Web:
sktrebechovice-fotbal.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, pob. Třebechovice p. O., č.ú. 1082546369/0800
HP:
Třebechovice p. O. – tráva
HP:
Třebechovice p. O. – tráva č. 2
__________________________________________________________________________________________
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5220121 TJ Jiskra Hořice, z.s.
Na Gothardě
50801 Hořice v Podkrkonoší

Gottwald Oldřich
Žižkova 630
50801 Hořice v Podkrkonoší
Mob: 605 323 472
EP:
Josef.vydra@mileta.cz
S:

EP:
Josef.vydra@mileta.cz
Web:
horickyfotbal.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČSOB,pob. Hořice, č.ú. 255985876/0300
HP:
Hořice - Na Gothardě - tráva č. 1
HP:
Hořice - Na Gothardě - tráva č. 2
HP:
Bříšťany
__________________________________________________________________________________________

5230031 TJ Slovan Broumov, z.s.
Střelnická 81
55001 Broumov

ing. Možný Petr
Křinické sidliště 211
55001 Broumov
Mob: 603 106 395
EP:
mozny@tiscali.cz
S:

EP:
mozny@tiscali.cz
Web:
fotbalbroumov.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, pob. Broumov, č.ú. 1180756319/0800
HP:
Broumov - tráva
HP:
Otovice - tráva
__________________________________________________________________________________________

5210411 SK Smiřice, z.s.
U stadionu
50303 Smiřice

S:

Obst Ladislav
Zámek 621
50303 Smiřice
Mob: 602 108 463
EP:
ladislav.obst@seznam.cz

EP:
ladislav.obst@seznam.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, pob. Smiřice, č.ú. 108239399/0800
HP:
Smiřice - tráva
HP:
Černilov – tráva č. 2
__________________________________________________________________________________________

5210111 Fotbalový club Slavia Hradec Králové z.s. B
Tř. Víta Nejedlého 1216
50003 Hradec Králové

S:

Walencik Leszek
Tř. Víta Nejedlého 1216
50003 Hradec Králové
Mob: 723 433 614
EP:
fcslaviahk@seznam.cz

EP:
fcslaviahk@seznam.cz
Web:
fcslaviahk.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, pob. Hradec Králové, č.ú. 1080226329/0800
HP:
Slavia HK – tráva
HP:
Slavia HK – UMT
__________________________________________________________________________________________
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5210601 FC Olympia Hradec Králové a.s. B/RMSK Cidlina Nový Bydžov, z.s. B
Pardubická 768/8a

Lesák Michal
50324 Kratonohy 144
Mob: 724 834 608
EP: lesak@fcolympia.cz
S:

50004 Hradec Králové 4
EP:
Web:
fcolympia.cz
ZP:
na oddíl
BS:
FiO Banka č.ú. 2300714442/2010
HP:
Olympia HK – tráva
HP:
Slavia HK – UMT
__________________________________________________________________________________________

5210391 Tělovýchovná jednota SLAVOJ Skřivany
Sportovní
50352 Skřivany

S:

Tomášek Jiří
Havlíčkova 65
50401 Nový Bydžov
Mob: 737 265 200
slavojskrivany@seznam.cz

EP:
Web:
slavojskrivany.estranky.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, č. ú. 1082306349/0800
HP:
Skřivany - tráva
HP:
Ohnišťany - tráva
__________________________________________________________________________________________

5230041/5230051 TJ Červený Kostelec, z.s. /SK Česká Skalice, z.s.
17. listopadu
54941 Červený Kostelec

S:

ing. Ladislav Jančík
U Kaštánku 931
54941 Červený Kostelec
Mob: 608 841 921
EP:
fotbaltj.ck@seznam.cz

EP:
fotbaltjck@seznam.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, pob. Červený Kostelec, č.ú. 1180924319/0800
HP:
Červený Kostelec - tráva
HD:
Dres – černobílý Trenýrky – bílé Stulpny – černé
__________________________________________________________________________________________

5220011 Sportovní klub Jičín, z.s.
Přátelství 552
50601 Jičín 1

Zeman Štěpán
Štrauchova 591
50601 Jičín
Mob: 603 735 908
EP:
zeman.intrex@seznam.cz
S:

EP:
Web:
skjicin.cz
ZP:
JUDr. Jan Malý, Denisova 504, 50601 Jičín
BS:
ČSOB, pob. Jičín, č.ú. 101028635/0300
HP:
Jičín - Městský st. - UMT
HP:
Jičín - Městský st. - tráva
__________________________________________________________________________________________
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5250071 Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z.s.
Pod Hankovým domem
54401 Dvůr Králové nad Labem
TZ:

Dis. Otradovský Tomáš
Eduarda Zbroje 2961
54401 Dvůr Králové nad Labem
724 717 854
Mob: 604 125 228
EP:
tomas.otradovsky@denik.cz
S:

Web:
fotbal-dvur.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČSOB, pob. Dvůr Králové n. L., č.ú. 221951221/0300
HP:
Dvůr Králové – tráva
__________________________________________________________________________________________

5240291 Sportovní klub Týniště nad Orlicí
ing. Šrajer Jan
Na bělidle 946
517 21 Týniště nad Orlicí
773 682 142
EP:
fotbal.tyniste@seznam.cz
S:

Mob:
EP:
Web:
www.fotbal-tyniste.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
KB Týniště n. O. č.ú. 10006-23330-571/0100
HP:
Olšina - tráva
HP:
atletický stadion – tráva
__________________________________________________________________________________________

5220021/5220261 1. Fotbalový klub Nová Paka, z.s./TJ Sokol Stará Paka A
Havlova 1363
50901 Nová Paka

Horák Václav
Na Vyhlídce 920
50901 Nová Paka
Mob: 737 960 853
EP:
horak.vasek@seznam.cz
S:

Web:
fotbalnp.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČSOB, č. ú. 1646675602/0300
HP:
Nová Paka – UMT
HP:
Nová Paka – tráva
__________________________________________________________________________________________

5210131 Fotbalový klub Chlumec nad Cidlinou A
Na hatích
50351 Chlumec n. C.

S:

ing. Heger Karel
Sadová 559
50351 Chlumec n. C.
Mob: 721 437 912
EP:
hegerk@volny.cz

Web:
chlumecky-fotbal.com
ZP:
na sekretáře
BS:
KB, pob. Chlumec n. C., č.ú. 270308820267/0100
HP:
Chlumec n. C. – tráva
HP:
Chlumec n. C. – tráva 2
__________________________________________________________________________________________
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C2A Krajská soutěž dorostu U 19
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Tatran Hostinné spolek
SK Sparta Úpice/TJ Baník Žacléř
TJ Rudník, z.s.
Tělovýchovná jednota Slavoj Předměřice nad Labem
AFK Hronov/TJ Sokol Stárkov
1. Fotbalový klub Nová Paka/TJ Sokol Stará Paka B
SK Dobruška/TJ Spartak Opočno
SK Babí/TJ Velké Poříčí
Tělovýchovná jednota Lokomotiva Borohrádek
TJ Lokomotiva Meziměstí/Teplice nad Metují
TJ Rasošky, z.s.
Fotbalový klub FC České Meziříčí

SO
hlášenka
SO
NE
NE
NE
SO
hlášenka
SO
SO
hlášenka
SO

- 2,30
- 2,45
ÚZ
- 2,15
- 2,45
- 2,15
14,00
- 3,00

Stará Paka
Dobruška
Babí
Teplice n. O.

- 2,15

Adresář
5250091 TJ Tatran Hostinné spolek
Závodí 627
54371 Hostinné

Polomčák Milan
Sídliště 738
54371 Hostinné
Mob: 603 829 773
EP:
milanpolomcak@seznam.cz
S:

EP:
Web:
tatranhostinne.obaltisk.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČSOB-pošt. spořitelna, č.ú. 228382797/0300
HP:
Hostinné - tráva
HP:
Lánov - tráva
__________________________________________________________________________________________

5250341/5250381 SK Sparta Úpice, z.s./TJ Baník Žacléř
Regnerova 769
54232 Úpice

S:

Kafka Bohumil
Pod Skalkou 1012
54232 Úpice
Mob: 776 595 557
EP:
sparta-upice@seznam.cz

EP:
sparta-upice@seznam.cz
Web:
sparta-upice.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
GE Capital bank, pob. Úpice, č.ú. 535235594/0600
HP:
Úpice - tráva
HP:
Trutnov - UMT
__________________________________________________________________________________________

5250281 TJ Rudník, z.s.
Gašpar Pavel
54372 Rudník 423
TZ:
499 500 260
Mob: 724 549 288
EP:
gaspar.p@tiscali.cz
S:

EP:
gaspar.p@tiscali.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
KB, č.ú. 38931601/0100
HP:
Rudník - tráva
__________________________________________________________________________________________
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5210361 Tělovýchovná jednota Slavoj Předměřice nad Labem
Školská 290
50302 Předměřice n. Labem

S:

Landa Ladislav
Jiráskovo náměstí 596/5
50002 Hradec Králové 2
Mob: 604 300 428
EP:
ladlanda@seznam.cz

EP:
ladlanda@seznam.cz
Web:
tjslavojpredmerice.cz
ZP:
na oddíl
BS:
č.ú. 2900270232/2010
HP:
Předměřice n. L. - tráva č. 1
HP:
Předměřice n. L. - tráva č. 2
__________________________________________________________________________________________

5230091/ 5230261 AFK Hronov, z.s./Tělovýchovná jednota Sokol Stárkov, z.s.
Padolí 188
54931 Hronov

ing. Pohl Václav
Padolí 188
54931 Hronov - Zbečník
Mob: 739 040 700
EP:
vaclav.pohl@seznam.cz
S:

EP:
afk.hronov@seznam.cz
Web:
afkhronov.webnode.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
KB, pob. Náchod, č.ú. 8230670217/0100
HP:
Hronov - tráva
HP:
Police n. M. - tráva
__________________________________________________________________________________________

5220021/5220261 1. Fotbalový klub Nová Paka, z.s./TJ Sokol Stará Paka B
Havlova 1363
50901 Nová Paka

Horák Václav
Na Vyhlídce 920
50901 Nová Paka
Mob: 737 960 853
EP:
horak.vasek@seznam.cz
S:

Web:
fotbalnp.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČSOB, č. ú. 1646675602/0300
HP:
Stará Paka – tráva
HP:
Nová Paka – UMT
__________________________________________________________________________________________

5240091/5240191 SK Dobruška z.s./Tělovýchovná jednota Spartak Opočno
Mělčanská 118
51801 Dobruška

ing. Lukáš Petr
V Zahradách 188
51801 Dobruška
Mob: 604 544 759
EP:
fotbal.dobruska@seznam.cz
S:

EP:
fotbal.dobruska@seznam.cz
Web:
fotbal-dobruska.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, pob. Dobruška, č.ú. 1241376239/0800
HP:
Dobruška - tráva č. 1
HP:
Dobruška – UMT
__________________________________________________________________________________________

89

5230011/523 0311 SK Babí, z.s./TJ Velké Poříčí, z.s.
Broumovská ulice
54701 Babí-Náchod

S:

Balcar Josef
Příčná 186
54701 Náchod

TB: 491 433 076
Mob: 737 561 945
EP:
pepa.balcar@seznam.cz

Web:
fotbalskbabi
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, č. ú. 1180095389/0800
HP:
Babí - tráva
HP:
Velké Poříčí - tráva
__________________________________________________________________________________________

5240021 Tělovýchovná jednota Lokomotiva Borohrádek
S:
51724

Borohrádek

Kapusta Miroslav
517 23 Žďár nad Orlicí 15
Mob: 773 151 301
EP:
tjlokoborohradek@gmail.com

EP:
tjlokoborohradek@gmail.com
Web:
lokomotivaborohradek.estranky.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, č. ú. 1241289399/0800
HP:
Borohrádek - tráva
HP:
Zdelov - tráva
__________________________________________________________________________________________

5230161/ 5230281 TJ Lokomotiva Meziměstí o.s./TJ Slavoj Teplice nad Metují
Školní 225
54981 Meziměstí

S:

Dušánek Kamil
549 83 Jetřichov 136
Mob: 722 909 603
Kamil.D.-Loko-Slavia@seznam.cz

EP:
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, č. ú 1182308309/0800
HP:
Teplice n. M. - tráva
HP:
Meziměstí - tráva
_________________________________________________________________________________________

5230241 TJ Rasošky, z.s.
S:

Rezek Jan
Vlkov 114
55101 Jaroměř
Mob: 773 234 343
EP:
tjrasosky@seznam.cz
ZP:
na oddíl
BS:
ČSOB, č. ú. 265606681/0300/
HP:
Rasošky - tráva
HP:
Libřice - tráva
__________________________________________________________________________________________

90

5240061 Fotbalový klub FC České Meziříčí
Hlavsová Eva
Osvobození 188
51771 České Meziříčí
Mob: 608 072 395
EP:
fotbalcm@seznam.cz
S:
51771

České Meziříčí

EP:
fotbalcm@seznam.cz
Web:
fotbalcm.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČSOB, pob. Dobruška, č.ú. 107350641/0300
HP:
České Meziříčí - tráva č.1
HP:
České Meziříčí - tráva č. 2
__________________________________________________________________________________________
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D1A Krajský přebor mladšího dorostu U 17
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

FC Vrchlabí, z.s.
VOLNÝ LOS
FC Spartak Rychnov n. Kn./TJ Baník Vamberk
TJ Červený Kostelec, z.s.
SK Jičín/FKM Javorka
FK Chlumec n. C./TJ Sokol Lovčice
FC Nový Hradec Králové
Fotbalový klub Jaroměř, z.s.
FK Kostelec nad Orlicí/AFK Častolovice
Tělovýchovná jednota Sokol třebeš, z.s.
MFK Trutnov, z.s.
MFK Nové Město/SK Česká Skalice

SO 11,15

UMT Vrchlabí

SO 10,45
SO 11,15
hlášenka
NE 11,15
SO 11,15
SO
SO 11,15
hlášenka
hlášenka
hlášenka

UMT Rychnov
Lázně Bělohrad

- 2,45

Česká Skalice

E1A Krajský přebor starších žáků U 15
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

FC Vrchlabí, z.s.
VOLNÝ LOS
FC Spartak Rychnov n. Kn.
TJ Červený Kostelec, z.s.
SK Jičín/FKM Javorka
FK Chlumec n. C./TJ Sokol Lovčice
FC Nový Hradec Králové
Fotbalový klub Jaroměř, z.s.
FK Kostelec nad Orlicí/AFK Častolovice
Tělovýchovná jednota Sokol třebeš, z.s.
TJ Slovan Broumov
MFK Nové Město/SK Rozkoš Česká Skalice

SO 09,30

UMT Vrchlabí

SO 09,00
SO 09,30
hlášenka
NE 09,30
SO 09,30
SO
SO 09,30
hlášenka
SO 09,30
hlášenka

UMT Rychnov
Lázně Bělohrad

- 4,45

Česká Skalice

Adresář:
5250371 FC Vrchlabí z.s.
Na Bělidle
54301 Vrchlabí

S:

Fictum Roman
Tyršova 936
54301 Vrchlabí
Mob: 603 430 666
EP:
fcvrchlabi@seznam.cz

EP:
fcvrchlabi@seznam.cz
Web:
fcvrchlabi.krkonose.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
KB, č.ú. 115-2919830287/0100
HP:
Vrchlabí – UMT
HP:
Vrchlabí – tráva
__________________________________________________________________________________________

5240261/5240301 FC Spartak Rychnov n. Kněžnou, z.s./TJ Baník Vamberk
Městský st.
51601 Rychnov n. K.

Petrlák Tomáš
Mírová 1458
51601 Rychnov n. K.
Mob: 777 187 138
EP:
tomasrybar@seznam.cz
S:

EP:
Web:
rychnov.fotbal.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČSOB pob. Rychnov n. K., č.ú. 162711622/0300
HP:
Městský stadion - tráva
HP:
Městský stadion - UMT
_________________________________________________________________________________________
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5230041 TJ Červený Kostelec, z.s.
17. listopadu
54941 Červený Kostelec

S:

ing. Ladislav Jančík
U Kaštánku 931
54941 Červený Kostelec
Mob: 608 841 921
EP:
fotbaltj.ck@seznam.cz

EP:
fotbaltjck@seznam.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, pob. Červený Kostelec, č.ú. 1180924319/0800
HP:
Červený Kostelec - tráva
__________________________________________________________________________________________

5220011/5220311 Sportovní klub Jičín, z.s./ Fotbalový klub mládeže Javorka z.s.
Přátelství 552
50601 Jičín 1

Zeman Štěpán
Štrauchova 591
50601 Jičín
Mob: 603 735 908
EP:
zeman.intrex@seznam.cz
S:

EP:
Web:
skjicin.cz
ZP:
JUDr. Jan Malý, Denisova 504, 50601 Jičín
BS:
ČSOB, pob. Jičín, č.ú. 101028635/0300
HP:
Lázně Bělohrad č. 1
HP:
Lázně Bělohrad č. 2
__________________________________________________________________________________________

5210131/5210231 Fotbalový klub Chlumec n. C./Tělovýchovná jednota Sokol Lovčice
Na hatích
50351 Chlumec n. C.

S:

ing. Heger Karel
Sadová 559
50351 Chlumec n. C.
Mob: 721 437 912
EP:
hegerk@volny.cz

Web:
chlumecky-fotbal.com
ZP:
na sekretáře
BS:
KB, pob. Chlumec n. C., č.ú. 270308820267/0100
HP:
Chlumec n. C. – tráva
HP:
Chlumec n. C. – tráva 2
__________________________________________________________________________________________

5210301 FC Nový Hradec Králové
Husova 201
50008 Hradec Králové

Bc. Vopálka Jan
Pod Zámečkem 381
50006 Hradec Kálové
Mob: 721 415 887
EP:
fcnhk@volny.cz
S:

EP:
fcnhk@volny.cz
Web:
fcnhk.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
Unicredit Bank, pob. HK, č.ú. 6533559074/2700
HP:
Nový HK - tráva
HP:
Slavia HK - UMT
__________________________________________________________________________________________
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5230101 Fotbalový klub Jaroměř, z.s.
Krátká 926
55101 Jaroměř

Červenka Jiří
Palackého 172
55101 Jaroměř
Mob: 605 253 010
EP:
autodilycervenka.jaromer@seznam.cz
S:

EP:
autodilycervenka.jaromer@seznam.cz
Web:
fotbaljaromer.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
GE Money Bank č.ú. 209229332/0600
HP:
Jaroměř - Růžová ul. - tráva č. 1
HP:
Jaroměř - Růžová ul. - tráva č. 2
__________________________________________________________________________________________

5240121/5240031 Fotbalový klub Kostelec nad Orlicí z.s./AFK Častolovice
Ke stadionu 543
51741 Kostelec nad Orlicí

Žežule Tomáš
Na Spravedlnosti 1297
517 41 Kostelec nad Orlicí
Mob: 732 125 417
EP:
zezule.tomas@gmail.com
S:

Web:
fkkostelec.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
KB, pob. Kostelec n. O, č.ú. 270814750257/0100
HP:
Kostelec n. O. - tráva
__________________________________________________________________________________________

5210451 Tělovýchovná jednota Sokol Třebeš, z.s.
Školská 734/8
50012 Hradec Králové

Kozlovská Radoslava
Hradecká 401
50011 Hradec Králové 11
Mob: 731 186 739
EP:
trebeshk@centrum.cz
S:

EP:
trebeshk@centrum.cz
Web:
trebes.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, pob. Hradec Králové, č.ú. 1080282339/0800
HP:
Třebeš – tráva č. 1
HP:
Třebeš – tráva č. 2
__________________________________________________________________________________________

5250321 MFK Trutnov z.s.
Na Lukách 466
54101 Trutnov

Matěna Zdeněk
Pod Svahem 632
54102 Trutnov 4
Mob: 777 799 666
EP:
mfktrutnov@centrum.cz
S:

EP:
info@mfktrutnov.cz
Web:
mfktrutnov.cz
BS:
ČS, pob. Trutnov, č.ú. 2904740369/0800
HP:
Trutnov - tráva
HP:
Trutnov – UMT
HP:
H.S.M - tráva
__________________________________________________________________________________________

94

5230031 TJ Slovan Broumov, z.s.
Střelnická 81
55001 Broumov

ing. Možný Petr
Křinické sidliště 211
55001 Broumov
Mob: 603 106 395
EP:
mozny@tiscali.cz
S:

EP:
mozny@tiscali.cz
Web:
fotbalbroumov.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, pob. Broumov, č.ú. 1180756319/0800
HP:
Broumov - tráva
HP:
Otovice - tráva
__________________________________________________________________________________________

5230181/5230051 MFK Nové Město nad Metují/SK Česká Skalice, z.s. (MD)
5230181/5230351 MFK Nové Město nad Metují/ SK Rozkoš Česká Skalice, z.s. (SŽ)
DDM Malecí 588
54901 Nové Město n. M.

Macháček Jaroslav
Nad Stadionem 1321
54901 Nové Město nad Metují 1
Mob: 773 969 983
EP:
jar.machacek123@seznam.cz
S:

EP:
hable@novemestonm.cz
Web:
mfknm.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
KB, pob. Nové Město n. M., č.ú. 78-8866530287/0100
HP:
Česká Skalice – tráva
HP:
Nové Město – UMT
__________________________________________________________________________________________

95

E2A AT Consult Krajská soutěž starších žáků U 15
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

TJ Tatran Hostinné spolek
TJ Baník Vamberk/Velešov Doudleby n. O.
TJ Sokol Hořiněves, spolek
TJ Velké Poříčí, z.s.
TJ Sokol Stěžery
Sportovní klub Týniště nad Orlicí
Sportovní klub Solnice, z.s.
1. FK Rokytnice v O. h., z.s.
SK Dobruška/TJ Spartak Opočno
Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z.s.
Sportovní klub Třebechovice pod Orebem, z.s.
TJ Jiskra Hořice, z.s.
Tělovýchovná jednota Lokomotiva Borohrádek
1. Fotbalový klub Nová Paka/TJ Sokol Stará Paka
FC Olympia Hradec Králové a. s.
Fotbalový klub FC České Meziříčí

SO
NE
SO
NE
SO
NE
NE
SO
SO
NE
SO
NE
NE
SO
hlášenka
NE

- 2,30
- 1,00
14,30
- 2,00
9,30
10,00
ÚZ
14,45
10,00
9,30
- 2,30
- 2,15
10,00
- 4,30

Vamberk

Dobruška

UMT Nová Paka

10,00

Adresář:
5250091 TJ Tatran Hostinné spolek
Závodí 627
54371 Hostinné

Polomčák Milan
Sídliště 738
54371 Hostinné
Mob: 603 829 773
EP:
milanpolomcak@seznam.cz
S:

EP:
Web:
tatranhostinne.obaltisk.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČSOB-pošt. spořitelna, č.ú. 228382797/0300
HP:
Hostinné - tráva
HP:
Lánov - tráva
__________________________________________________________________________________________

5240301/5240101 TJ Baník Vamberk, z.s./TJ Velešov Doudleby nad Orlicí z.s.
Žamberecká 785
51754 Vamberk

S:

EP:

Barvínek Stanislav
Žamberecká 785
51754 Vamberk
Mob: 725 109 942
barvinekstanda@seznam.cz

Web:
fotbalvamberk.estranky.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, pob. Vamberk, č.ú. 1243017389/0800
HP:
Vamberk - tráva
__________________________________________________________________________________________

5210061 TJ Sokol Hořiněves, spolek
S:
50306

Hořiněves

Rejfek Otakar ml.
50306 Hořiněves 27
Mob: 604 486 635
o.rejfek@seznam.cz

EP:
EP:
Web:
ZP:
na oddíl
BS:
ČS č. ú. 1080343349/0800
HP:
Hořiněves - tráva
HP:
Hořiněves - tráva
__________________________________________________________________________________________

96

5230311 TJ Velké Poříčí, z.s.
Náměstí
54923 Velké Poříčí

Jakoubek František
Poříčská 131
54931 Velké Poříčí
Mob: 604 102 323
EP:
tjvelkeporici@seznam.cz
S:

EP:
tjvelkeporici@seznam.cz
Web:
velkeporici.cz/kopana
ZP:
na sekretáře
BS:
ČSOB, č. ú. 223464400/0300
HP:
Velké Poříčí - tráva
HP:
Babí - tráva
__________________________________________________________________________________________

5210421 TJ Sokol Stěžery
Zámecká 28
50321 Stěžery

ing. Tuček Marcel
Zámecká 194
50321 Stěžery
TZ:
495 809 343
Mob: 607 728 254
EP:
marcel.tucek@gist.cz
S:

EP:
marcel.tucek@gist.cz
Web:
stezery-fotbal.webnode.cz
ZP:
na oddíl
BS:
ČSOB, č. ú. 105502939/0300
HP:
Stěžery - tráva
HP:
Probluz - tráva
__________________________________________________________________________________________

5240291 Sportovní klub Týniště nad Orlicí
ing. Šrajer Jan
Na bělidle 946
517 21 Týniště nad Orlicí
773 682 142
EP:
fotbal.tyniste@seznam.cz
S:

Mob:
EP:
Web:
www.fotbal-tyniste.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
KB Týniště n. O. č.ú. 10006-23330-571/0100
HP:
Olšina - tráva
HP:
atletický stadion – tráva
__________________________________________________________________________________________

5240161 Sportovní klub Solnice, z.s.
Komenského 594
51701 Solnice

Štěpán Martin
Vodárenská 590
51701 Solnice
Mob: 732 294 159
EP:
martin-solnice@seznam.cz
S:

ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, č.ú. 1242578379/800
HP:
Solnice - tráva č. 1
HP:
Solnice - tráva č. 2
__________________________________________________________________________________________
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5240251 1. FC Rokytnice v O. h., z.s.
S:
51761

Rokytnice v Orlických horách

Bc. Koukol Pavel
J. V. Sládka 81
51761 Rokytnice v Orlických horách
Mob: 736 250 657
EP:
kuokolik@seznam.cz

EP:
Web:
fcrokytnice.cz
ZP:
na oddíl
BS:
ČSOB, č. ú. 157307983/0300
HP:
Rokytnice v O. h.- tráva
HP:
Rokytnice v O. h. - tráva
__________________________________________________________________________________________

5240091/5240191 SK Dobruška z.s./Tělovýchovná jednota Spartak Opočno
Mělčanská 118
51801 Dobruška

ing. Lukáš Petr
V Zahradách 188
51801 Dobruška
Mob: 604 544 759
EP:
fotbal.dobruska@seznam.cz
S:

EP:
fotbal.dobruska@seznam.cz
Web:
fotbal-dobruska.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, pob. Dobruška, č.ú. 1241376239/0800
HP:
Dobruška - tráva č. 1
HP:
Dobruška – UMT
__________________________________________________________________________________________

5250071 Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z.s.
Pod Hankovým domem
54401 Dvůr Králové nad Labem
TZ:

Dis. Otradovský Tomáš
Eduarda Zbroje 2961
54401 Dvůr Králové nad Labem
724 717 854
Mob: 604 125 228
EP:
tomas.otradovsky@denik.cz
S:

Web:
fotbal-dvur.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČSOB, pob. Dvůr Králové n. L., č.ú. 221951221/0300
HP:
Dvůr Králové - tráva
__________________________________________________________________________________________

5210441 Sportovní klub Třebechovice pod Orebem z.s.
Vitoušova 959
50346 Třebechovice p. Orebem

S:

Pavelka Miroslav
Moravská 481
50346 Třebechovice p. Orebem
Mob: 736 651 595
EP:
miroslav.pavelka@centrum.cz

Web:
sktrebechovice-fotbal.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, pob. Třebechovice p. O., č.ú. 1082546369/0800
HP:
Třebechovice p. O. – tráva
HP:
Třebechovice p. O. – tráva č. 2
__________________________________________________________________________________________
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5220121 TJ Jiskra Hořice, z.s.
Na Gothardě
50801 Hořice v Podkrkonoší

EP:
Web:
ZP:
BS:
HP:
HP:
HP:

Josef.vydra@mileta.cz
horickyfotbal.cz
na sekretáře
ČSOB,pob. Hořice, č.ú. 255985876/0300
Hořice - Na Gothardě - tráva č. 1
Hořice - Na Gothardě - tráva č. 2
Bříšťany

Gottwald Oldřich
Žižkova 630
50801 Hořice v Podkrkonoší
Mob: 605 323 472
EP:
Josef.vydra@mileta.cz
S:

___________________________________________________________________________
5240021 Tělovýchovná jednota Lokomotiva Borohrádek
S:
51724

Borohrádek

Kapusta Miroslav
517 23 Žďár nad Orlicí 15
Mob: 773 151 301
EP:
tjlokoborohradek@gmail.com

EP:
tjlokoborohradek@gmail.com
Web:
lokomotivaborohradek.estranky.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČS, č. ú. 1241289399/0800
HP:
Borohrádek - tráva
HP:
Zdelov - tráva
__________________________________________________________________________________________

5220021/5220261 1. Fotbalový klub Nová Paka, z.s./TJ Sokol Stará Paka
Havlova 1363
50901 Nová Paka

Horák Václav
Na Vyhlídce 920
50901 Nová Paka
Mob: 737 960 853
EP:
horak.vasek@seznam.cz
S:

Web:
fotbalnp.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČSOB, č. ú. 1646675602/0300
HP:
Nová Paka – UMT
HP:
Nová Paka – tráva
__________________________________________________________________________________________

5210601 FC Olympia Hradec Králové a.s.
Pardubická 768/8a

Lesák Michal
50324 Kratonohy 144
Mob: 724 834 608
EP: lesak@fcolympia.cz
S:

50004 Hradec Králové 4
EP:
Web:
fcolympia.cz
ZP:
na oddíl
BS:
FiO Banka č.ú. 2300714442/2010
HP:
Olympia HK – tráva
HP:
Slavia HK – UMT
__________________________________________________________________________________________
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5240061 Fotbalový klub FC České Meziříčí
Hlavsová Eva
Osvobození 188
51771 České Meziříčí
Mob: 608 072 395
EP:
fotbalcm@seznam.cz
S:
51771

České Meziříčí

EP:
fotbalcm@seznam.cz
Web:
fotbalcm.cz
ZP:
na sekretáře
BS:
ČSOB, pob. Dobruška, č.ú. 107350641/0300
HP:
České Meziříčí - tráva č.1
HP:
České Meziříčí - tráva č. 2
__________________________________________________________________________________________
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