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ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ÚSTECKÉHO KFS
dospělých, dorostu a žáků pro ročník 2017-2018
A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ
a) Ústecký krajský fotbalový svaz a z jeho pověření řídí všechny soutěže STK
b) Pravidelné schůze STK se nově budou provádět převážně on-line. V případě, kdy bude chtít využít
svého oprávnění účasti na zasedání STK funkcionář nebo jakýkoliv člen FAČR související s
projednávanou věcí, musí se dopředu objednat u sekretáře ÚKFS, a to nejpozději do úterý do 12:00
hodin.
c) Jestliže bude funkcionář nebo jakýkoliv člen FAČR nahlášen na sekretariát ÚKFS, zasedání bude
prováděno v průběhu jarního i podzimního kola mistrovských soutěží vždy ve středu od 15:30 hodin
v zasedací místnosti ÚKFS, Masarykova 633/318, 400 01 Ústí nad Labem (7. patro). V případě
potřeby může zasedat STK mimořádně, kdy o zasedání budou oddíly informovány prostřednictvím
„úřední desky“.

2. TERMÍNOVÁ LISTINA – PODZIM 2017
Termínová listina fotbalových soutěží řízených Ústeckým KFS pro podzim 2017 je uvedena v tabulce
č.1 (na následující stránce), pro jaro 2018 bude doplněna dodatečně.
Úředním hracím dnem v krajském přeboru a I.A třídě dospělých a v soutěžích dorostu je sobota,
úředním hracím dnem v I.B třídě dospělých a soutěžích žáků a přípravek je neděle. Úřední začátky
mládežnických utkání jsou jednotné:
krajský přebor staršího dorostu
v 10.00 hod.
krajský přebor mladšího dorostu
ve 12.15 hod.
I. třída staršího dorostu
2.30 hod. před úředním začátkem dospělých
krajský přebor starších žáků
v 10.00 hod.
krajský přebor mladších žáků
ve 12.00 hod.
krajský přebor starších přípravek
v 10.00 hod.
krajský přebor mladších přípravek
v 10.00 hod.
Pro provádění změn úředních termínů a začátků utkání platí tyto doplňující směrnice, závazné pro
všechny účastníky a podléhají schválení STK:
a) Termíny domácích utkání jsou závazné dle úředních začátků v termínové listině. V případě žádosti o
změnu hracího dne či času musí být STK nahlášena do 8. 7. 2017 pro podzimní část soutěžního
ročníku. Oddíl může do 15 dní před zahájením příslušné části soutěže provést změny v informačním
systému. V jarní části soutěžního ročníku bude oddíl zadávat termíny a časy samostatně ve lhůtě do 15
dnů před zahájením jarní části.
Termíny a případné změny na jiný hrací den a hodinu musí splňovat podmínky časů začátků dle
termínové listiny (předzápasy) a to především u I.B tř. dosp. – utkání hraná v sobotu min. 3,5 hod. před
úředním začátkem dospělých.
b) pokud chce pořádající oddíl (klub) sehrát mistrovské utkání v jiný než úředně stanovený den, anebo s
jiným nežli úředně stanoveným začátkem a nejedná-li se o přesun na pracovní den, může tak učinit
sám – bez souhlasu soupeře tak, že oznámí nový termín s uvedením přesného data, či změněného
začátku utkání soupeři a STK 21 dní před novým termínem zápasu na tiskopise Žádost o změnu
termínu. V případě dodržení termínů 21 dní před utkání se souhlas soupeře nevyžaduje.
c) chce-li oddíl (klub) sehrát mistrovské utkání v jiný termín, anebo hodinu, než stanoví pořad utkání a
nemůže využít výhody, uvedené v odst. b) tohoto článku, je povinen v informačním systému podat
žádost o změnu termínu a musí ji schválit i soupeř. Oboustranné dohody oddílů (klubů) platí pouze po
schválení STK.

Tabulka č.1: Termínová listina – PODZIM 2017

TERMÍNOVÁ LISTINA
MISTROVSKÝCH FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ÚSTECKÉHO KFS

PODZIM 2017
DEN DATUM

ČAS VÝKOPU
DOSP. I. DOR.

sobota

6.8.

17:00

sobota

12.8.

17:00

sobota

19.8.

17:00

neděle

20.8.

17:00

sobota

26.8.

17:00

neděle

27.8.

17:00

středa

30.8.

sobota

2.9.

17:00

neděle

3.9.

17:00

středa

6.9.

17:00

sobota

9.9.

17:00

neděle

10.9.

17:00

sobota

16.9.

17:00

neděle

17.9.

17:00

středa

20.9.

16:30

sobota

23.9.

16:30

neděle

24.9.

16:30

středa

27.9.

16:30

sobota

30.9.

16:30

neděle

1.10.

16:30

sobota

7.10.

16:00

neděle

8.10.

16:00

sobota

14.10.

16:00

neděle

15.10.

16:00

sobota

21.10.

15:30

neděle

22.10.

15:30

sobota

28.10.

14:30

neděle

29.10.

14:30

sobota

4.11.

14:00

neděle

5.11.

14:00

sobota

11.11.

14:00

neděle

12.11.

14:00

sobota

18.11.

13:30

neděle

19.11.

13:30

KP

DOSPĚLÍ
DOROST
ŽÁCI
I.A I.B Kr.P. KP I. sk.A I. sk. B KP A KP B
Př.K.

1

1

14:30

2

2

14:30

3

1

3

1

1

1
14:30

4

1

2

4

2

2

2
1
14:30

5

3

5

3

3

6

4

4

3
14:30

6

4

1

4

2

2

12

12

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

2
14:00

7

5

7

5

5

5
14:00

8

6

8

6

6

9

7

7

10

8

8

11

9

9

12

10

10

13

11

11

6
13:30

9

7

13:30

10

8

13:00

11

9

12:00

12

10

11:30

13

11

11:30

14

12

11:30

15

13

7
8
9
10
11
14
12
13

Utkání I.B tř. dosp. hraná v sobotu musí začínat nejméně 3,5 hod. před ÚZ dosp.
Úřední výkopy u Krajského přeboru staršího a mladšího dorostu: 10.00 hod. (starší), 12.15 hod. (mladší)
Úřední výkopy u Krajského přeboru starších a mladších žáků: 10.00 hod. (starší), 12.00 hod. (mladší)
Úřední výkopy I.A tř. dorostu v sobotu jsou platné pouze v případě předzápasu dospělých. Jinak nejméně 3, 5hod.před ÚZ dosp.
Úřední výkopy u I.A třídy starších žáků a Krajského přeboru přípravek: 10.00 hodin

Poplatky za změny termínů dle bodů b) a c)
Poplatky za provedené změny slouží k úhradě nákladů spojených s provedením změn a STK je
vyúčtuje žádajícímu oddílu (klubu) vždy po skončení jarního kola soutěže a činí:
- změna termínu bez souhlasu soupeře více jak 21 dní před utkáním
200,-Kč
Dohody o změně termínů:
- Bez poplatku (nejpozději 17 dní před utkáním)
- zvýšený poplatek (17 dní do zasedání STK před utkáním)
400,- Kč
- mimořádně zvýšený poplatek (po zasedání STK bezprostředně předcházející termínu utkání)600,-Kč
Poplatky za změny termínů u mládežnických družstev budou účtovány v poloviční výši.
d) STK může pro zajištění regulérnosti rozhodnout, která kola, případně utkání, budou sehrána ve stejný
den a hodinu – zejména v posledních dvou kolech soutěže.
Pro takto nařízená utkání mistrovských soutěží neplatí čerpání čekací doby na soupeře a neplatí změny
dle hlášenek či provedených změn termínů, ani nelze změnit termín dle odst. a) tohoto článku.
e) utkání mládežnických soutěží, která nelze sehrát v určeném termínu pro účast žáků a studentů na
dlouhodobých akcích škol a učilišť, musí být vzájemnou dohodou (viz. odst. c tohoto článku)
předehrána.
Ve výjimečných případech mohou být se souhlasem STK sehrána po termínu, nejpozději však před
skončením podzimního nebo jarního kola.
f) oddíl (klub) má právo požádat STK o úřední odložení mistrovského utkání žáků v případě, jsou-li na
příslušný termín povoláni do reprezentace kraje nebo FAČR nejméně 3 hráči zařazení na soupisce
příslušného družstva.
g) hrají-li dvě družstva stejného hostujícího oddílu (klubu) v jednom úředním termínu se stejným
soupeřem na jeho hřišti, má hostující oddíl (klub) právo požádat písemně pořádající oddíl (klub)
nejpozději 21 dnů před příslušným termínem o sehrání obou utkání ve stejný den formou dvojzápasu s
přesně navazujícími začátky utkání. Pořádající oddíl (klub) je povinen této žádosti vyhovět, pokud
tomu nebrání závažné okolnosti. Kopii žádosti zasílá žádající oddíl (klub) na vědomí a k potvrzení
STK.
h) utkání žáků mohou začínat nejdříve v 9.00 a dorostu a dospělých nejdříve v 10.00; začátek utkání při
vzdálenosti soupeřů větší než 80 km může být stanoven nejdříve na 10.00 hodin dopoledne; výjimečně
lze po dohodě se soupeřem sehrát utkání v 8.30.
i) případný styk se zahraničním soupeřem či jakákoliv přátelská významná utkání nebo jiný důvod, pro
který nemůže být sehráno utkání v původním termínu, nesmí narušit průběh mistrovských soutěží,
příslušná mistrovská utkání musí být předehrána na základě oboustranné písemné dohody.
j) STK má právo na základě odůvodněné žádosti pořadatelského nebo hostujícího klubu, nedojde-li
předtím k oboustranné dohodě, nařídit soutěžní utkání na jakýkoli jiný termín než ten, který je uveden
v pořadu utkání. Přitom však STK bude dbát na to, aby nebyla narušena regulérnost soutěže. Příslušný
klub k žádosti vždy připojí kopii komunikace se soupeřem (včetně potvrzení o jeho odeslání), jako
doklad projevu vůle dohodnout se na jiném termínu utkání, než je uveden v pořadu utkání bez účasti
STK. Za nařízení termínu uhradí klub, který o nařízení požádal, poplatek podle bodu c) tohoto článku
v závislosti na charakteru požadované změny.
k) v případě nesehraní utkání nebo jeho předčasného ukončení bez zjevného zavinění některého
z družstev navrhnou kluby řídícímu orgánu soutěže nový termín utkání do 48 hod. od původního
termínu utkání, který o novém termínu rozhodne.
l) pořad utkání, včetně obsazení rozhodčích a delegátů vychází na internetových stránkách Ústeckého
KFS (www.is.fotbal.cz), povinností oddílů (klubů) je kontrolovat termín utkání a hodinu výkopu a
v případě jakékoliv nesrovnalosti ihned informovat sekretariát Ústeckého KFS.

3. ORGANIZÁTOR UTKÁNÍ
Organizátorem jednotlivých utkání je vždy TJ, fotbalový oddíl nebo klub, který je uveden v pořadu
utkání na prvním místě.
STK může povolit sehrání mistrovských utkání v opačném pořadí, než je uvedeno v rozlosování
soutěžního ročníku (tzv. změna pořadatelství).
O změnu pořadatelství požádá klub, který chce sehrát utkání na domácím hřišti v podzimní části
soutěžního ročníku, na tiskopisu Žádost o změnu pořadatelství/hrací plochy, který je ke stažení na
webových stránkách, a to nejpozději do zasedání STK před stanoveným termínem utkání. Žádost o
změnu pořadatelství musí být opatřena souhlasem soupeře. V odůvodněných případech může STK
změnu pořadatelství schválit i při nedodržení stanovené lhůty.
Za změnu pořadatelství je účtován žádajícímu oddílu poplatek dle čl. 2. c).

4. MÍSTA UTKÁNÍ
Jednotlivá utkání se hrají na hřištích zúčastněných oddílů (klubů) podle rozlosování uvedeného v
pořadu utkání. Hraje se vždy na hřišti prvně uvedeného oddílu (klubu). O pořadí hracích ploch
rozhoduje v období od 20.10.2017 do 9.4.2018 včetně z ekonomických důvodů domácí oddíl (klub).
Pokud by hlavní hrací plocha byla nezpůsobilá ke hře, je domácí oddíl (klub) povinen připravit
náhradní hrací plochu. Ostatní kola je povinností hrát mistrovská utkání na hlavní travnaté hrací ploše.
O způsobilosti hrací plochy rozhoduje rozhodčí.
STK doporučuje v případě nezpůsobilosti hlavní hrací plochy sehrání utkání na náhradní hrací ploše
(schválené řídícím orgánem) z důvodu dodržení termínové listiny. Mistrovská utkání lze sehrát na
hrací ploše s umělým trávníkem dle bližších ustanovení SŘF § 6, odst. 4.
Ve výše uvedeném období v případě nezpůsobilé HP a není-li k dispozici náhradní HP, může
pořádající oddíl požádat předem o odložení utkání s tím, že se současně domluví se soupeřem na
náhradním termínu utkání v termínu do 14 dní dnů od původního termínu a dohodou potvrdí
v elektronickém systému.

5. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽÍ
Jednotlivá družstva jsou zařazena podle své výkonnosti a kategorie do soutěží řízených STK Ústeckého
KFS. Toto zařazení do soutěží je uvedeno v rozlosování, které je součástí tohoto rozpisu jako příloha.
Pod názvem uvedeným v přihlášce do soutěže bude družstvo vedeno v průběhu celého ročníku (s
výjimkou schválené změny v zimní přestávce). STK si vyhrazuje právo vytvořit zkrácený název oddílu
uváděný v materiálech ÚKFS.
Pro sdružená družstva dospělých i mládeže platí příslušná ustanovení Sotěžního řádu FAČR příloha č.2 §
9 odst. 2
Sdružená družstva jsou uvedena v přehledu družstev dané soutěže.

6. JEDNOTNÉ ČÍSLOVÁNÍ UTKÁNÍ
Mistrovská utkání jednotlivých soutěží všech věkových kategorií jsou jednotně číslována příslušným
číslem 2017420 (2017=ročník 2017/2018, 420= Ústecký kraj), dále poté kód soutěže (viz níže), na který
navazuje čtyřmístné číslo, z nějž první dvě číslice označují pořadové číslo kola a druhé dvě číslice pak
pořadové číslo utkání v konkrétním kole.
Pro rozlišování druhů soutěží a věkových kategorií budou používány zkrácené třímístné kódy:
A1A
Krajský přebor dospělých
A2A
I.A třída dospělých – skupina A
A2B
I.A třída dospělých – skupina B
A3A
I.B třída dospělých – skupina A
A3B
I.B třída dospělých – skupina B
A3C
I.B třída dospělých – skupina C
A4A
Pohár dospělých ÚKFS
C1A
Krajský přebor staršího dorostu
C2A
I. třída staršího dorostu – skupina A
C2B
I. třída staršího dorostu – skupina B
D1A
Krajský přebor mladšího dorostu
E1A
Krajský přebor starších žáků sk. A
E1B
Krajský přebor starších žáků sk. B
F1A
Krajský přebor mladších žáků sk. A
F1B
Krajský přebor mladších žáků sk. B
G1A
Krajský přebor přípravek 2007 (satelit)
G1B
Krajský přebor přípravek 2008 (satelit)
H1A
Krajský přebor mladších přípravek 2009 (satelit)
H1B
Krajský přebor mladších přípravek 2010 (satelit)
V pořadu utkání uvedeném v tomto rozpisu (příloha č.6) jsou u jednotlivých utkání z kapacitních
důvodů uvedena čísla bez kódu soutěže (ten je uveden u názvu soutěže).
Čísla utkání, uvedená v pořadu utkání jednotlivých soutěží a návazně i na delegačních nominacích
komise rozhodčích, musí rozhodčí a oddíly (kluby) uvádět v kompletní podobě na každém dokladu,
týkajícím se příslušného utkání:
- rozhodčí zejména na Zápisech o utkání a při případných omluvách
- oddíly v hlášení a dohodách změn termínů a začátků utkání

7. HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI
a) Oddíly (kluby) zařazené v krajských soutěžích jsou povinny složit při podání přihlášky do soutěže
startovné. Termín pro podání přihlášek pro sezónu 2018/2019 je stanoven na 21. 6. 2018 dle přílohy
č.2 § 10 odst. 6 SŘ FAČR
Částky pro přihlášená družstva jsou stanoveny takto:
Krajský přebor dospělých
2.500,- Kč
I.A a I.B třída dospělých
2.000.- Kč
dorost
500,- Kč
žáci a starší přípravky
500,- Kč
Platí se za každé zúčastněné družstvo.
Oddílům bude po ukončení měsíce elektronickým systémem vystavena sběrná faktura k úhradě
nákladů souvisejících s pořádáním utkání a organizací soutěží (rozhodčí, poplatky, pořádkové pokuty
apod.), která je splatná v termínech stanovených FAČR. Nerespektování platebních podmínek bude
řešeno v souladu s řády FAČR.

a) Nedostavení se k utkání
1. Klub, jehož družstvo se nedostaví na hřiště soupeře, má povinnost uhradit domácímu klubu
náhradu výdajů spojených s nesehráním utkání. Výše náhrady je stanovena paušálně:
 KP dospělých 5.000,- Kč,
 I. A dospělých 4.000,- Kč,
 I. B dospělých 3.500,- Kč,
 Dorostenecké soutěže 2.500,- Kč,
 Ostatní soutěže 2.000,- Kč,
 pohár dospělých na základě rozhodnutí STK.
2. Ve výjimečných a odůvodněných případech je vyhrazeno STK rozhodnout o snížení paušální
částky. V případě snížení nesmí být částka nižší než náhrada za 5 osobních automobilů na
nejkratší cestě tam a zpět (na jeden automobil počítáno 5,- Kč/km,)
3. Náhrada výdajů je splatná na číslo účtu poškozeného klubu uvedené v adresáři RMS, splatnost
náhrady je do 15 dnů od vydání rozhodnutí STK.
c) Návrh finančních postihů za odhlášení družstva ze soutěže po rozlosování (zpětvzetí přihlášky) a před
ukončením podzimní části (§ 7 bod 2. SŘF):
- Krajský přebor dospělých
40 000,- Kč
- I. A třída dospělých
30 000,- Kč
- I. B třída dospělých
25 000,- Kč
- Krajský přebor dorostu (st+ml)
20 000,- Kč
- I. třída staršího dorostu
15 000,- Kč
- žákovské a přípravkové soutěže
12 000,- Kč
d) Vystoupí-li družstvo ze soutěže nebo bude ze soutěže vyloučeno před zahájením nebo v průběhu jarní
části soutěžního ročníku, navrhne STK uložení disciplinárního trestu příslušnému klubu podle § 7
odst. 2. SŘ FAČR, přitom návrh výše této pokuty bude několikanásobně převyšovat náklady nutné na
dohrání soutěže.
e) Losovacího aktivu jsou povinni účastnit se zástupci všech členských klubů, které podaly přihlášku
družstva do soutěže. Porušení ustanovení čl. 7 písm. e) RMS bude postihováno pořádkovou pokutou
dle § 7 odst. 3, písm. c) SŘ FAČR
f) Aktivu komise rozhodčích (KR) jsou povinni účastnit se zástupci všech členských klubu, které podaly
přihlášku družstva do soutěže (účast minimálně jednoho zástupce klubu). Porušení ustanovení čl. 7
písm. f) RMS bude postihováno pořádkovou pokutou dle § 7 odst. 3, písm. c) SŘ FAČR
g) Náhrady rozhodčím a delegátům asociace:
Za řízení mistrovského utkání přísluší rozhodčím a delegátům jízdné, a odměna dle přílohy č.1 odst. 1
až 9 písm. c) Řádu rozhodčích a delegátů FAČR s účinností 8.3.2017

8. POŘADATELSKÁ SLUŽBA
Povinnosti pořadatele a hostujícího oddílu (klubu) určuje Soutěžní řád (SŘF) a Řád pořadatelské služby
(ŘPS), který je viditelně vyvěšen v kabině rozhodčích.
Doporučené počty členů pořadatelské služby:
Krajský přebor dospělých
hlavní pořadatel + 10 členů
I.A a I.B třída dospělých
hlavní pořadatel + 8 členů
soutěže dorostu
hlavní pořadatel + 5 členů
soutěže žáků
hlavní pořadatel + 3 členové
Organizátor utkání a administrátoři oddílů zajistí včasné vyplnění Zápisu o utkání před utkáním
v elektronickém systému dle § 9 a § 53 SŘF.

Organizátor utkání se musí zaměřit především na plnění těchto povinností pořadatelů (§ 45 a 46 SŘF):
- počet a umístění pořadatelů
- povinnosti hlavního pořadatele
- dodržování opatření o povolení vstupu do ohraničeného prostoru hřiště a označení všech osob v tomto
prostoru
- zamezení vstupu všech osob do vymezeného prostoru za brankami (viz Pravidla fotbalu)
- zabezpečení odchodu hráčů a rozhodčích do kabin, a to až do jejich odjezdu z prostoru stadionu, event.
na hranice obce
- zabezpečení pokynů rozhodčího při jeho upozornění na nevhodné chování na hráčských lavicích nebo
při narušení utkání
- přísný zákaz prodeje všech druhů nápojů ve skleněných obalech
- pořádající oddíl (klub) je povinen mít k dispozici pro rozhodčí praporky (pro asistenty), píšťalu, žlutou
a červenou kartičku, nevyplněný platný tiskopis Zápisu o utkání
- zabezpečit a používat při střídání tabulky s čísly
- zabezpečit podavače míčů (zejména v prostoru za brankami na hřištích s atletickou dráhou)
- umístění vozidel a uložení osobních věcí účastníků utkání viz SŘF § 45, bod 1. písm. m)
Na hráčské lavice mají přístup pouze osoby uvedené v zápise o utkání.

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ
9. PŘEDPIS
Hraje se podle Pravidel fotbalu, Soutěžního řádu fotbalu i dalších platných předpisů vydaných FAČR a
podle směrnic tohoto rozpisu, který je včetně příloh nedílnou součástí Soutěžního řádu fotbalu pro
soutěže řízené Ústeckým KFS.

10. STARTUJÍ
v soutěžích dospělých hráči řádně registrovaní za příslušný fotbalový oddíl (klub)
v soutěžích staršího dorostu hráči narození 1.1.1999 a později, registrovaní za příslušný oddíl (klub)
v soutěžích mladšího dorostu hráči narození 1.1.2001 a později, registrovaní za příslušný oddíl (klub)
v soutěžích starších žáků hráči narození 1.1.2003 (dívky 2002) a později, starší 5 let, registrovaní
za žáky příslušného oddílu (klubu)
e) v soutěžích mladších žáků hráči narození 1.1.2005 (dívky 2004) a později, starší 5 let, registrovaní
za žáky příslušného oddílu (klubu)
f) v soutěžích starších přípravek hráči narození 1.1.2007 (dívky 2006) a později, starší 5 let, registrovaní
za žáky příslušného oddílu (klubu)
g) v soutěžích mladších přípravek hráči narození 1.1.2009 (dívky 2008) a později, starší 5 let, registrovaní
za žáky příslušného oddílu (klubu)
a)
b)
c)
d)

11. PODMÍNKY ÚČASTI
a) Listina hráčů
Kluby jsou povinny zabezpečit prostřednictvím vedoucího družstva, aby na každém utkání byla k
dispozici aktuální listina všech hráčů nastupujících k utkání v písemné (tištěné) podobě.
b) Identifikační kód (ID)
Osoby uvedené v zápise o utkání musí mít uvedeno platné ID vyplývající z členství ve FAČR.
c) Povinnosti družstev
Povinnosti družstev jsou uvedeny v Soutěžním řádu fotbalu (oddíl 4. SŘF). Výjimky z těchto
povinností může povolit, na základě zdůvodněné písemné žádosti podané nejpozději 14 dní
před zahájením soutěže, Ústecký KFS.
d) Reprezentace
Oddíly (kluby) jsou povinny uvolňovat hráče nominované k plnění reprezentačních povinností na
všech úrovních výběrů.

12. ČÍSLA HRÁČŮ A STŘÍDÁNÍ HRÁČŮ V UTKÁNÍ
Zúčastněná družstva uvedou do zápisu 11 hráčů a náhradníky, kteří jsou před utkáním přítomni.
Maximální počet náhradníků je 7 (výjimka u KP mladších žáků a přípravek), při nedodržení tohoto počtu
není možno náhradníky doplnit v průběhu utkání. Počet náhradníků na max. 7 je možno doplnit
nejpozději před zahájením utkání. V základní sestavě nastupuje brankář zpravidla s číslem 1 (může však
nastoupit i s jiným libovolným číslem – mimo 2 až 11 do čísla 35 včetně). Hráči nastupují v základní
sestavě zpravidla s čísly 2 až 11 (je však dovoleno, že mohou nastoupit i s jiným libovolným číslem až do
výše čísla 35, včetně), náhradníci nastupují zpravidla s číslem 12 a vyšším (je však dovoleno, že mohou
nastoupit i s jiným libovolným číslem až do výše čísla 35, včetně).
- ve všech krajských soutěžích dospělých je možno v průběhu utkání střídat 5 hráčů (bez ohledu, zda se
jedná o brankáře nebo hráče v poli)
- ve všech mládežnických soutěžích je možno v průběhu utkání libovolně v přerušené hře zapojovat
všechny hráče uvedené v Zápisu o utkání (nejvýše 18 hráčů); při tom musí být dodržen maximální
povolený počet hráčů na hřišti. Za nastoupení hráče se považuje skutečnost, že hráč nastoupil k
soutěžnímu utkání v základní sestavě nebo do něj v jeho průběhu vstoupil jako střídající hráč.

13. HRACÍ DOBA UTKÁNÍ
- soutěže dospělých a staršího dorostu
- soutěže mladšího dorostu
- soutěže starších žáků
- soutěže mladších žáků
- soutěže starších přípravek
- soutěže mladších přípravek
soutěže formou satelitních turnajů 2 x 10 minut)

2 x 45 minut
2 x 40 minut
2 x 35 minut
2 x 30 minut
2 x 25 minut
2 x 20 minut (v případě organizace

Pokud se hraje některé utkání jako předzápas, musí být předzápas časově stanoven minimálně takto:
- předzápas dorostu
2 hod. 30 minut před začátkem hlavního zápasu
- předzápas žáků
2 hod. 00 minut před začátkem hlavního zápasu
- předzápas přípravek
1 hod. 45 minut před začátkem hlavního zápasu
Tuto směrnici jsou oddíly (kluby) povinny dodržovat i při dohodách o změně termínu nebo začátku
utkání. STK v zásadě neschválí čas výkopu mládeže na dobu úředního začátku utkání dospělých.

14. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ V SOUTĚŽÍCH
Platí ustanovení Soutěžního řádu fotbalu, vyjma utkáních, která skončí nerozhodným
výsledkem.
Ihned po každém nerozhodném utkání následuje penaltový rozstřel (vítěz 2 body,
poražený 1 bod). Provedou-li obě družstva po 5 kopech a obě dosáhnou stejného výsledku,
pokračuje se dále po jednom kopu. V dalších ustanoveních penaltového rozstřelu platí
postup dle přílohy A Pravidel fotbalu.

15. SYSTÉM SOUTĚŽÍ
Soutěže dospělých, se hrají systémem každý s každým dvoukolově podle rozlosování.
KP staršího a mladšího dorostu systémem čtyřkolově (doma, venku – doma, venku)
I.A třída staršího dorostu bude odehrána dvoukolovým systémem, po odehrání základní části bude soutěž
rozdělena do nadstavby v systému (1. - 5. , 6.- 10.) jednokolově v rámci každé skupiny.
V krajském přeboru starších a mladších žáků, dvoukolově po odehrání základní části se dle konečného
pořadí starších žáků rozlosuje nadstavbová část po účastnících ze skupin A a B, kdy z každé skupin
soutěže se vytvoří nové skupiny (1.-3, 4.-6, 7.-8, 9-10. ze sk. A a B). Nadstavba bude začínat s nulovým
počtem bodu a bude stanovovat celkové pořadí účastníků v soutěži. Systém nadstavby - dvoukolově
pouze se soupeři z opačné skupiny. Ve skupině 9-10 dvoukolově každý s každým. STK si vyhrazuje
právo v případě změny počtu účastníku systém nadstavby změnit. KP přípravek se hraje formou
satelitních turnajů, jejich pořad bude stanoven Komisí mládeže a Grassroots trenérem ÚKFS.

16. KRAJSKÝ PŘEBOR PŘÍPRAVEK
Pro soutěže „Krajský přebor starších přípravek“ jsou řídícím orgánem stanovena pravidla uvedená
v příloze 5 tohoto rozpisu.

17. HLÁŠENÍ UTKÁNÍ
Oddíly (kluby) nejsou povinny předem hlásit mistrovská utkání soupeři ani řídícímu orgánu kromě
případů, kdy provádějí změnu podle článku 2 tohoto rozpisu.

18. PROTESTY A ODVOLÁNÍ
a)
b)
c)

Klub je oprávněn podle ustanovení SŘ podat cestou IS protest za podmínek stanovených
procesním řádem, který podléhá poplatku.
Protest lze podat od 12 hodiny dne následujícího po dni, v němž se utkání konalo, a to ve lhůtě
24 hodin.
Protest musí být konkrétní a musí splňovat náležitosti ustanovení procesního řádu:
 označení konkrétního důvodu:
 porušení pravidel fotbalu,
 porušení SŘ a RMS,
 porušení jiných předpisů FAČR,
 pochybení rozhodčích mimo předchozích případů,
 odůvodnění protestu,
 označení důkazů,
 návrh rozhodnutí protestu.

19. ROZHODČÍ A DELEGÁTI ASOCIACE





Rozhodčí a delegáti jsou povinni řídit se platnými předpisy FAČR, zejména pak níže uvedenými.
Řád rozhodčích a delegátů platný od 8.3.2017
Soutěžní řád platný od 13. 4. 2017
Soutěžní řád mládeže a žen platný od 1.2.2017
Pravidla fotbalu platná od 1.7.2016

Sazebník pořádkových pokut
 Řád rozhodčích a delegátů, §11 porušení povinností rozhodčími (max. 2 000 Kč)
a)

b)
c)
d)

e)
f)
g)

nedostatky v zápisu o utkání (zejména nesprávné nebo nedostatečné vyplnění zápisu, chybějící
údaje nebo nesprávné údaje v zápisu, chybějící povinné podpisy na zápisu, neuvedení
podstatných skutečností); 100 až 500 Kč
pozdní doručení zápisu o utkání řídicímu orgánu soutěže nebo nedoručení zápisu o utkání
vůbec; 500 až 2 000 Kč
pozdní omluva neúčasti na utkání, na které byl delegován; 100 až 1 000 Kč
pozdní dostavení se k utkání, na které byl delegován (úřední začátek utkání z tohoto důvodu
nebyl zpožděn nebo došlo z tohoto důvodu ke zpoždění úředního začátku utkání, nebo utkání
nebylo z tohoto důvodu sehráno); 200 až 1 000 Kč
nedostavení se k utkání, na které byl delegován, bez řádné omluvy; 500 až 2 000 Kč
nedodržení pokynů komise rozhodčích v oblasti výstroje a oblečení; 100 až 500 Kč
porušení jiných podstatných povinností rozhodčího 100 až 2 000 Kč

 Řád rozhodčích a delegátů, §21 porušení povinností delegáty (max. 1 000 Kč)
pozdní omluva neúčasti na utkání, na které byl delegován; 100 až 500 Kč
pozdní dostavení se k utkání, na které byl delegován (úřední začátek utkání z tohoto důvodu
nebyl zpožděn nebo došlo z tohoto důvodu ke zpoždění úředního začátku utkání, nebo utkání
nebylo z tohoto důvodu sehráno); 100 až 1 000 Kč
c) pozdní doručení zprávy delegáta řídicímu orgánu soutěže nebo nedoručení zprávy delegáta
vůbec; 250 až 1 000 Kč
d) nedostavení se k utkání, na které byl delegován, bez řádné omluvy; 500 až 1 000 Kč
e) nedodržení pokynů komise rozhodčích v oblasti oblečení; 100 až 500 Kč
porušení jiných podstatných povinností delegáta 100 až 1 000 Kč
a)
b)

20. ZÁPIS O UTKÁNÍ (IS)
Viz § 9, § 53 a § 61 SŘF.
V případě, že bude na utkání dospělých delegován delegát asociace, vytiskne organizátor utkání uzavřený
zápis o utkání a předá ho delegátovi.

21. SOUPISKY HRÁČŮ
Veškerá práva a povinnosti oddílů (klubů) a družstev spojené se zařazením hráčů na soupisky jsou
uvedeny v Soutěžním řádu (§ 10).
a) oddíly (kluby), které mají v nižších soutěžích jedné věkové kategorie další družstva, jsou povinny
nejpozději 3 dny před zahájením jednotlivé soutěže vyplnit v elektronickém systému soupisku
družstva.
b) Na soupisce družstva musí být uvedeno 11 hráčů, případně alespoň ten počet hráčů, v jakém se soutěž
hraje, kteří spadají do příslušné věkové kategorie soutěže.
c) Hráči uvedení na soupisce družstva nižší soutěže mohou sehrát za družstvo hrající vyšší soutěž
libovolný počet utkání.
d) Ze soupisky družstva vyšší soutěže mohou v utkáních družstva stejného oddílu (klubu) nižší soutěže
nastoupit maximálně 2 hráči příslušné kategorie.
e) Odůvodněnou změnu v soupisce (přestup, hostování, dlouhodobé zranění) může administrátor oddílu
provádět pouze po schválení STK, a to dle ustanovení v § 10 SŘF.
f) Hráč uvedený na soupisce musí nastoupit nejméně na 45 minut v soutěžích dospělých a staršího
dorostu, resp. 40 minut v utkáních KP mladšího dorostu, v jednom mistrovském utkání za družstvo, na
jehož soupisce je uveden.
g) Oddíl bude potrestán pokutou 500 Kč za každého nečinného hráče v souladu se SŘ.

h) V případě nečinnosti všech hráčů (tzn. že ze soupisky nenastoupil v příslušné soutěži žádný hráč) bude
oddíl (klub) potrestán mimořádnou pokutou 10.000,- Kč.

22. POSTUPY A SESTUPY
- viz příloha rozpisu č. 1

23. DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ – DK
a) Tento Disciplinární řád FAČR platný od 8.2. 2017 (dále „tento řád“ nebo „Disciplinární řád“) upravuje
zejména skutkové podstaty disciplinárních přečinů, druhy trestů, jakož i postup disciplinárních orgánů
v disciplinárním řízení za činy spáchané na území České republiky i za činy spáchané mimo území České
republiky, které svým jednáním porušily zájem chráněný Disciplinárním řádem.
b) Podle disciplinárního řádu se posuzuje takový disciplinární přečin, který byl spáchán členem FAČR
nebo fyzickou osobou, za jejíž jednání člen FAČR odpovídá podle Disciplinárního řádu.
c) Účelem disciplinárního řízením náležité zjištění a objasnění disciplinárních přečinů upravených tímto
řádem, spravedlivé potrestání jejich pachatelů a působit k předcházení a zamezování páchání
disciplinárních přečinů, k výchově členů FAČR v duchu důsledného zachovávání předpisů FAČR a
pravidel fair play.
d) Disciplinární řízení v prvním stupni se koná před disciplinární komisí zřízenou ÚKFS, která projedná
disciplinární přečiny, k nimž došlo v rámci anebo v souvislosti se soutěžemi řízenými ÚKFS.
e) Poplatky za projednání vyloučení nebo disciplinární řízení, včetně žádostí hráče o zmírnění trestu činí:
- V krajském přeboru mužů
300,- Kč
- Ostatní soutěže mužů
200,- Kč
- Ostatní soutěže mládeže
100,- Kč
Poplatky za projednání disciplinárních provinění platí také pro rozhodčí – dle soutěže, v jejímž utkání
k provinění došlo.
f) Povinností oddílů ( klubů ), rozhodčích, delegátů asociace je sledovat úřední desku ÚKFS, kde budou
zveřejňovány „Rozhodnutí DK“ , pozvánky hráčů, funkcionářů oddílů (klubů), rozhodčích, delegátů
asociace a případných svědků na jednání DK s uvedením data a času jednání. Pozvaní svědci se dostavují
na jednání DK na vlastní náklady a to vč. rozhodčích a delegátů asociace.
g) Kdo bude vyloučen dle § 46 odst. 1, DŘ může využít možnost § 46 odst. 2, kdy písemně požádá DK
před zahájením DŘ o možnost neuložení zastavení činnosti, dle tohoto ustanovení bude udělena peněžitá
pokuta dle stanovených kritérií. DK si vyhrazuje právo případné žádosti nevyhovět.

V daném soutěžním ročníku lze jednotlivcem (hráčem) využít čl. 23 písm. g) dvakrát v soutěžním
ročníku a to vždy jedenkrát v každé části PODZIM/JARO

Ve všech soutěžích dospělých je stanovena výše pokuty na 2000,- Kč, podle § 20 odst.7, písm. d)
Disciplinárního řádu FAČR
h) Pravidelné schůze DK se nově budou provádět převážně on-line. V případě, kdy bude chtít využít
svého oprávnění účasti na zasedání DK provinivší se hráč, funkcionář nebo jakýkoliv člen FAČR
související s projednávanou věci, musí se dopředu objednat u sekretáře ÚKFS, a to nejpozději do středy
do 12:00 hodin
Jestliže bude funkcionář nebo jakýkoliv člen FAČR nahlášen na sekretariát ÚKFS, disciplinární zasedání
bude prováděno v průběhu jarního i podzimního kola mistrovských soutěží vždy ve čtvrtek od 17.00 hod
v zasedací místnosti ÚKFS v Ústí nad Labem, Masarykova 633/318. (7.patro). V případě vložených kol
se mohou uskutečnit i mimořádná zasedání DK o nichž budou oddíly informovány prostřednictvím
„úřední desky“.

24. POŘIZOVÁNÍ VIDEOZÁZNAMU
a) Oddíly (kluby) Krajského přeboru dospělých jsou povinny na svoje náklady z každého domácího
utkání KP vysílat online videopřenos, včetně „stopáže“ a odchodu z hrací plochy do kabin po skončení
I. Poločasu a utkání.
b) Oddíly (kluby) I.A tř. dospělých jsou povinny na svoje náklady z každého domácího utkání natáčet
videozáznam, včetně odchodu z hrací plochy do kabin po skončení I. Poločasu a utkání. Videozáznam
následně vloží na server a v případě výzvy jej zašlou ve vysokém rozlišení na sekretariát ÚKFS. Další
pokyny viz níže (mimo povinnosti vysílat online).
c) Oddíly (kluby) ostatních soutěží mohou videozáznam na svoje náklady pořizovat dobrovolně rovněž a
platí pro ně obdobné podmínky článku 24.
d) Videozáznam slouží jako doklad při protestu, stížnostech a pro potřeby Komise rozhodčích Ústeckého
KFS a bude použit jedině k těmto účelům. Videozáznam nelze použít jako doklad ke změně výsledku
utkání. Videozáznam z každého domácího utkání musí být k dispozici na serveru http://tvcom.cz
v nezkrácené a nesestříhané verzi. Na požádání odeslat ve vysoké kvalitě následující den po žádosti
řídícímu orgánu soutěže. V případě výpadku internetu je oddíl povinen bezodkladně nahrát video na
server off-line nejpozději však vždy do ÚT 12:00 hod. a informovat o situaci řídící orgán soutěže na
email stk@ukfs.cz
e) Kontrolou provádění natáčení videozáznamu se pověřují delegáti utkání, kteří jsou povinni tuto
skutečnost uvést ve své zprávě. Za pořizování videozáznamu je zodpovědný organizátor utkání.
f) Videozáznam musí být pořizován z takového místa, aby jeho technická kvalita byla co nejvyšší. Je
potřeba, aby byla obsažena celá hrací plocha, místo odchodu a příchodu na hrací plochu. Záznam je
nutné pořizovat z vyvýšeného místa, tj. nejméně 2 m nad úrovní hrací plochy, z místa nad středovou
čárou nad technickou zónou mužstev.
g) Neplnění nařízení článku 24 bude postihováno pořádkovou pokutou, v případě opakovaných provinění
bude oddíl (klub) předán k disciplinárnímu řízení.
h) V případě poruchy mají oddíly povinnost neprodleně problém řešit s firmou TVcom (KP), nebo se
sekretářem svazu (I.A tř. a ostatní soutěže).

25. PLNĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH NÁLEŽITOSTÍ
Všechny oddíly (kluby) musí zaplatit před zahájením mistrovských soutěží startovné.
Oddílu bude 1x měsíčně vystavena za předchozí měsíc sběrná faktura (rozhodčí, poplatky, pořádkové
pokuty, aj.) s uvedením konkrétních položek, kterou je oddíl povinen uhradit ve stanoveném termínu.
V opačném případě může dojít k omezování funkcí v informačním systému a disciplinárnímu řízení.
Pokud existuje chybná položka na faktuře, je oddíl oprávněn ihned v IS podat rozpor.

26. VYHODNOCENÍ SOUTĚŽÍ
Vítěz KP dospělých získává titul přeborníka Ústeckého KFS za ročník 2017-2018 a navíc získává
právo postupu do soutěží Řídící komise pro Čechy.
Vítěz KP staršího a mladšího dorostu, starších a mladších žáků a obou kategorií KP starších přípravek
získává titul přeborníka Ústeckého KFS za ročník 2017-2018. Případný postup do soutěží Řídící komise
pro Čechy v kategoriích dorostu a žáků se řídí výsledkem licenčního řízení.
Pohár obdrží první tři účastníci všech soutěží ÚKFS.

27. ZPŮSOB KOMUNIKACE
Komunikace mezi ÚKFS, odbornými komisemi a kluby je umožněna prostřednictvím úřední desky,
informačního systému, e-mailu a doporučené pošty. Veškerá tato komunikace je považována za
rovnocennou.
Oddíl je povinen vést v IS aktuální údaje oddílu: kontaktní adresa, organizační pracovník, telefon, e-mail,
číslo účtu. Neplnění této povinnosti může vést k zahájení disciplinárního řízení.

V případě zasílání elektronickou poštou musí být daný e-mail uveden v adresáři oddílů v RMS a IS a
vyžadujte u něj potvrzení o přijetí a přečtení dané zprávy. Pokud to daná situace vyžaduje, posílejte
zároveň kopii e-mailu na sekretariát ÚKFS nebo příslušné komise. Oficiální formuláře používající se
v rámci Ústeckého KFS jsou k dispozici na internetových stránkách Ústeckého KFS.

28. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Nedílnou součástí tohoto rozpisu jsou veškeré přílohy a další směrnice a pokyny, uvedené v Rozpisu
krajských soutěží dospělých, dorostu a žáků pro ročník 2017-2018.
Ustanovení tohoto rozpisu jsou nedílnou součástí Soutěžního řádu fotbalu a platí pro všechny
mistrovské soutěže řízené Ústeckým KFS.

V Ústí nad Labem, červenec 2017

Petr KLUPÁK v.r.
předseda STK

Výkonný výbor ÚKFS

Miloš VITNER v.r.
sekretář svazu

PŘÍLOHY K ROZPISU
MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ
ÚSTECKÉHO KFS

PŘÍLOHA ČÍSLO 1
ORIENTAČNÍ POSTUPOVÝ A SESTUPOVÝ KLÍČ V SOUTĚŽÍCH ÚKFS
Soutěže mužů
Sestupy v krajských soutěžích mužů jsou odvislé od počtu sestoupivších družstev patřících
územně do ÚKFS z divize. Postupový a sestupový klíč je proto určen pěti alternativami takto:
1. KRAJSKÝ PŘEBOR
(1 skupina o 16 účastnících, systém každý s každým dvoukolově)
stávající počet družstev v KP
16
16
16
sestup z divize do KP
0
+1
+2
postup z KP do divize
-1
-1
-1
sestup z KP do I.A třídy
-1
-2
-3
postup z I.A třídy do KP
+2
+2
+2
konečný počet družstev v KP
16
16
16

16
+3
-1
-4
+2
16

16
+4
-1
-5
+2
16

2. I.A TŘÍDA
(2 skupiny po 14 účastnících, systém každý s každým dvoukolově)
stávající počet družstev v I.A
28
28
28
sestup z KP do I.A třídy
+1
+2
+3
postup z I.A třídy do KP*
-2
-2
-2
sestup z I.A třídy do I.B třídy
-2
-3
-4
postup z I.B třídy do I.A třídy
+3
+3
+3
konečný počet družstev v I.A
28
28
28

28
+4
-2
-5
+3
28

28
+5
-2
-6
+3
28

42
+5
-3
-9
+7
42

42
+6
-3
-10
+7
42

* z každé skupiny I.A třídy postupuje do KP její vítěz.
3. I.B TŘÍDA
(3 skupiny po 14 účastnících, systém každý s každým dvoukolově)
stávající počet družstev v I.B
42
42
42
sestup z I.A třídy do I.B třídy
+2
+3
+4
postup z I.B třídy do I.A třídy**
-3
-3
-3
sestup z I.B třídy do okresů
-6
-7
-8
postup z okresů do I.B třídy
+7
+7
+7
konečný počet družstev v I.B
42
42
42

** z každé skupiny I.B třídy postupuje do I.A třídy její vítěz.
** OFS Most a OFS Chomutov zůstává právo přes sloučení OP dosp. nadále vyslat v součtu 2
účastníky do I.B tř. dosp. dle vlastního klíče v RMS OFS.
Sestupy - počty družstev
Z divize do KP

0

1

2

3

4

Z KP do I.A

1

2

3

4

5

Z I.A tř. do I.B tř.

2

3

4

5

6

Z I.B tř. do OP

6

7

8

9

10

Soutěže staršího dorostu
Postupy a sestupy v krajských soutěžích staršího dorostu jsou odvislé od počtu
sestoupivších družstev patřících územně do ÚKFS ze soutěží ŘKČ U19 a U16-17 na základě
výsledku licenčního řízení. Vítěz KPSD se v případě zájmu o postup bude muset zúčastnit
licenčního řízení (U19, U16-17) a baráže (jen U19).
Pravidla postupů a sestupů budou řešena v duchu postupů a sestupů družstev dospělých
s ohledem na počty účastníků v mládežnických soutěží.
Soutěže starších žáků
Postupy a sestupy v krajských soutěžích starších žáků jsou odvislé od počtu sestoupivších
družstev patřících územně do ÚKFS ze soutěží ŘKČ U12-15 na základě výsledku licenčního
řízení. Družstva umístěná na 1.-3.místě KPSŽ se v případě zájmu o postup budou moci
zúčastnit licenčního řízení.
Pravidla postupů a sestupů budou řešena v duchu postupů a sestupů družstev dospělých
s ohledem na počty účastníků v mládežnických soutěží.
Soutěže přípravek a samostatné skupiny mladších žáků
Bude odehráno formou satelitních turnajů. Systém a organizace bude stanovena Grassroots
manažerem a KM.
Doplňování míst v soutěžích – dle § 21 SŘF
Doplňování míst v soutěžích, uvolněných z jakýchkoliv důvodů (nepřihlášení se družstva
do soutěže, zánik klubu apod.) se uskutečňuje především zvýšením počtu postupujících
družstev z nižší třídy soutěže.
POSTUP MIMO POŘADÍ - rozhodnutí Výkonného výboru Ústeckého KFS:
Poplatek za postup mimo pořadí činí:
- do Krajského přeboru dospělých
10 000.- Kč
- do I.A třídy dospělých
7 000.- Kč
- do I.B třídy dospělých
5 000.- Kč

PŘÍLOHA ČÍSLO 2
PŘEDEPSANÝ POČET DRUŽSTEV MLÁDEŽE
Dle Soutěžního řádu, § 33 stanovuje VV s platností pro soutěžní ročník 2017–2018
následující výše kompenzačních poplatků pro kluby zapojené do krajských soutěží
s nedostatečným minimálním počtem družstev mládeže.

Minimální počty mládežnických družstev a případný kompenzační poplatek
Krajský přebor
3 družstva

2 družstva

1 družstvo

0 družstev

bez kompenzace

20.000,- Kč

40.000,- Kč

60.000,- Kč

I.A třída
2 družstva

1 družstvo

bez kompenzace

15.000,- Kč

0 družstev
30.000,- Kč
I.B třída

1 družstvo

0 družstev

bez kompenzace

10.000,- Kč

Kluby sídlící v obcích s počtem obyvatel menším jak 1 000, mají výši kompenzačního
poplatku stanovenu na 80% základní částky uvedené v tabulce.
Každý oddíl může uplatnit maximálně 1 sdružené družstvo mládeže, které nemůže být
zároveň uplatněno druhým oddílem. Kluby sídlící v obcích s počtem obyvatel menším jak
1.000, mohou uplatnit maximálně 2 sdružená družstva mládeže.
Oprávněnost využití sdruženého družstva pro snížení kompenzačního poplatku posoudí
Komise mládeže ÚKFS s cílem potlačit účelově tvořená sdružená družstva bez sportovního
významu.
V případě sdruženého družstva mládeže přihlášeného do soutěžích ÚKFS je podmínkou, aby
družstvo uplatňující kompenzační kvótu družstev mládeže v soutěžích dospělých ÚKFS, bylo
v přihlášce (a v IS sytému) vždy uvedeno na prvním místě s podmínkou nastoupení
minimálně 4 hráčů v každém utkání soutěže. V případě nesplnění jedné z podmínek nebude
sdružené družstvo započítáno do počtu družstev. Splnění podmínek sdruženého družstva
posoudí KM ÚKFS po odehrání podzimní části SR 2017/2018
Případ snížení počtu družstev v průběhu rozehraného ročníku, jež klesne pod stanovený počet,
se řeší finanční kompenzací. Kompenzační poplatek bude připsán na sběrný účet
následujícího měsíce po zahájení soutěže.
Finanční kompenzace budou použity na mládežnické aktivity ÚKFS.

PŘÍLOHA ČÍSLO 3
ROZPISY POHÁRŮ DOSPĚLÝCH A ŽÁKŮ
57. ROČNÍK POHÁRU ÚSTECKÉHO KFS VE FOTBALE DOSPĚLÝCH 2017
Článek 1 - Řízení soutěže
Pohár Ústeckého KFS ve fotbale dospělých doplňuje mistrovské soutěže dospělých a je
kvalifikační soutěží pro Pohár FAČR. Řídí jej STK Ústeckého KFS.
Článek 2 - Systém soutěže
a) Pohár Ústeckého KFS se hraje vylučovacím způsobem, soupeři se v každém kole utkají
pouze jednou.
b) O vítězi Poháru Ústeckého KFS rozhoduje jednokolové finále.
c) Pro všechna utkání Poháru Ústeckého KFS platí ustanovení Pravidel fotbalu, Soutěžního
řádu a ostatních platných předpisů fotbalové asociace.
d) Skončí-li utkání v normální hrací době 2 x 45 minut nerozhodným výsledkem,
neprodlužuje se a vítěze určí kopy z pokutové značky podle přílohy A Pravidel fotbalu.
e) Při nesehraní utkání vlivem nezpůsobilosti hrací plochy, jsou oba oddíly (kluby) povinny
ihned vyhotovit dohodu na sehrání utkání v náhradním termínu tak, aby nenarušily pořad
dalšího kola.
Článek 3 - Účast v Poháru Ústeckého KFS
Poháru Ústeckého KFS se zúčastní :
a) povinně družstva dospělých krajského přeboru
b) dobrovolně družstva I.A třídy a I.B třídy dospělých, která se do stanoveného termínu
písemně přihlásí
c) dobrovolně všichni vítězové a finalisté okresních kol
Článek 4 - Rozlosování a pořad utkání
Rozlosování provede STK a rozešle s pořadem utkání všem účastníkům a současně jej
zveřejní na internetových stránkách Ústeckého KFS.
Článek 5 - Termíny a začátky utkání
Budou uvedeny v termínové listině. Pro provádění změn těchto úředních termínů a začátků
platí stejné zásady a směrnice, jaké jsou závazné pro všechny účastníky krajských soutěží a
které jsou uvedeny v tomto rozpisu.
Článek 6 - Pořadatel a místo utkání
a) STK rozlosuje jednotlivá kola, včetně pořadatele (zpravidla družstvo nižší soutěže)
c) Finále se hraje na neutrálním hřišti.
d) Pokud to prospívá větší popularizaci fotbalu, nebo jsou-li pro to vážné důvody, mohou se
soupeři dohodnout o změně místa utkání.
Článek 8 - Protesty a odvolání
Podávají se podle Procesního řádu.

Článek 9 - Hospodářské náležitosti Poháru Ústeckého KFS
a) Rozhodčím utkání Poháru Ústeckého KFS od 1.kola až do finále přísluší jízdné a odměna
dle vydaných hospodářských směrnic FAČR.
b) Domácí oddíl (klub) hradí náklady na rozhodčí, event. delegáta, hostující družstvo se
k utkání dostaví ve vlastní režii. Domácí oddíl (klub) si ponechá v plné výši výnos
ze vstupného. K žádnému vyrovnání mezi oddíly (kluby) nedochází.
Článek 10 - Titul a ceny
1) Vítěz Poháru Ústeckého KFS:
a) postupuje do Poháru FAČR
b) získává pohár za vítězství v Poháru Ústeckého KFS
c) obdrží finanční odměnu
2) Poražený finalista
a) získává pohár za 2. místo v Poháru Ústeckého KFS
b) obdrží finanční odměnu
3) Poražení semifinalisté
- obdrží finanční odměnu
27. ROČNÍK POHÁROVÉ SOUTĚŽE „O POHÁR HEJTMANA ÚSTECKÉHO
KRAJE VE FOTBALE STARŠÍCH ŽÁKŮ“
Článek 1 – řízení soutěže
Soutěž „O pohár hejtmana Ústeckého kraje ve fotbale starších žáků“ doplňuje mistrovské
soutěže žáků. Řídí jej STK Ústeckého KFS ve spolupráci se sekretariátem Ústeckého KFS a
KM úkfs.
Článek 2 – systém soutěže
a) O pohár hejtmana Ústeckého kraje se hraje vylučovacím způsobem, soupeři se v každém
kole utkají pouze jednou.
b) O vítězi soutěže „ O pohár hejtmana Ústeckého kraje“ rozhoduje jednokolové finále na
neutrálním hřišti.
c) pro všechna utkání soutěže „O pohár hejtmana Ústeckého kraje“ platí ustanovení pravidel
fotbalu, soutěžního řádu a ostatních platných předpisů Fotbalové asociace ČR a
Ústeckého KFS.
d) skončí-li utkání v normální hrací době 2x35 minut nerozhodným výsledkem, určí vítěze a
tím postupující družstvo pokutové kopy podle přílohy a pravidel fotbalu.
e) při nesehraní utkání vlivem nezpůsobilé hrací plochy, jsou oba oddíly (kluby) povinny
ihned vyhotovit dohodu na sehrání utkání v náhradním termínu tak, aby nenarušily pořad
dalšího kola.
Článek 3 – účast v soutěži „O pohár hejtmana Ústeckého kraje“
V soutěži O pohár hejtmana Ústeckého kraje se zúčastní :
A) povinně družstva starších žáků krajského přeboru
B) dobrovolně družstva Ústeckého KFS hrající ČLŽ U15 a U14, družstva hrající I.A třídu
ÚKFS a vítězové okresních kol (případně poražení finalisté); v těch okresech, kde se tato
soutěž nehraje, má OFS možnost nahlásit jakékoliv družstvo s výjimkou účastníků
krajského přeboru a ČLŽ U15 a U14.

Článek 4 – startující hráči
V soutěži O pohár hejtmana Ústeckého kraje starších žáků mohou startovat hráči narození
1.1.2003 a později, řádně registrovaní za příslušný oddíl (klub).
Pro případ porušení pravidla o startu pouze za jeden klub se postupuje jako v případě
neoprávněného startu hráče. Kluby startující v poháru starších žáků mající více, jak jedno
družstvo dané kategorie, startují na soupisky družstva dle § 10 SŘ FAČR
Článek 5 – termín přihlášek
Je stanoven nejpozději na 10.březen 2018 pro družstva uvedená v příloze číslo 3. RMS čl.3/b.
Vítěze okresních pohárů (případně poražené finalisty) nahlašuje do tohoto termínu OFS s tím,
že jim předá závaznou přihlášku potvrzenou OFS, kterou příslušný oddíl (klub) zašle na
Ústecký KFS. Družstva z článku 3/a se nemusí písemně přihlašovat.
Článek 6 – účast družstev v okresních kolech
Ústecký KFS doporučuje, aby se okresních kol Poháru Ústeckého kraje účastnila jen družstva
okresních soutěží a družstva hrající krajskou I. třídu starších žáků.
Článek 7 – rozlosování a pořad utkání
Rozlosování provede komise mládeže Ústeckého KFS a toto rozešle všem přihlášeným
družstvům. Navíc bude rozlosování uveřejněno na webu Ústeckého KFS v sekci „O pohár
hejtmana Ústeckého kraje“.
Článek 8 – termíny a začátky utkání
Soutěž o „Pohár hejtmana Ústeckého kraje starších žáků“ proběhne během měsíců dubnačervna 2018. Přesné termíny a začátky budou všem zúčastněným družstvům včas rozeslány
spolu s rozlosováním („pavoukem“).
Pro provádění změn úředních termínů a začátků platí stejné zásady a směrnice, jaké jsou
závazné pro všechny účastníky krajských soutěží a které jsou uvedeny v rozpisu mistrovských
soutěží Ústeckého KFS 2017/2018 s tím rozdílem, že zde neplatí termíny 21 a 8 dní, ale 10 a
4 dny.
Článek 9 – pořadatel a místo utkání
a) pro 1.kolo je určen dle rozlosování.
b) pro další kola -vždy účastník nižší mistrovské soutěže
- v případě shody úrovně mistrovské soutěže obou soupeřů :
- vítěz, který v předchozím kole nebyl pořadatelem
- družstvo, které vyhrálo utkání označené lichým číslem
c) finále se hraje jednokolově na neutrálním hřišti, o místě rozhodne KM Ústeckého KFS.
d) pokud jsou pro to vážné důvody, mohou se soupeři dohodnout o změně místa utkání.
Dohoda platí, potvrdí-li ji oba soupeři řídícímu orgánu na předepsaných formulářích a on
jim zpět nejpozději 4 dny před termínem utkání. Dohoda nemění postavení a povinnosti
pořadatele určeného podle článku 9/b – to znamená, že nemá vliv na určení pořadatele
v následujícím kole.
Článek 10 – hlášení výsledků utkání
Oddíly (kluby), jejichž družstva jsou pořadateli jednotlivých utkání, jsou povinny první
pracovní den po utkání telefonicky oznámit výsledek na sekretariát Ústeckého KFS.
Článek 11 – námitky, protest a odvolání
Podávají se podle soutěžního řádu.
Článek 12 – hospodářské náležitosti
A) rozhodčímu utkání O pohár hejtmana Ústeckého kraje starších žáků (bude delegován jen
hlavní, asistenty obsadí příslušné oddíly-kluby), přísluší od 1.kola až po finále
jednorázová odměna ve výši 250,-Kč. Tuto odměnu hradí pořádající oddíl (klub).
B) hostující oddíl (klub) cestuje k utkání na vlastní náklady.

Článek 13 – titul a ceny
A) Vítěz soutěže O pohár hejtmana Ústeckého kraje starších žáků:
- se stává na 1 rok držitelem putovního poháru
- do trvalého držení získává pohár pro vítězné družstvo
- získává diplom za 1.místo
- 18 hráčů a 5 funkcionářů obdrží pamětní medaile a věcnou cenu
B) poražený finalista :
- stává se držitelem poháru za 2.místo
- získává diplom za 2.místo
- 18 hráčů a 5 funkcionářů obdrží pamětní medaile a věcnou cenu
26. ROČNÍK POHÁROVÉ SOUTĚŽE „O POHÁR HEJTMANA ÚSTECKÉHO
KRAJE VE FOTBALE MLADŠÍCH ŽÁKŮ“
Článek 1 – řízení soutěže
Soutěž „O pohár hejtmana Ústeckého kraje ve fotbale mladších žáků“ doplňuje mistrovské
soutěže žáků. Řídí jej STK Ústeckého KFS ve spolupráci se sekretariátem Ústeckého KFS a
KM úkfs.
Článek 2 – systém soutěže
a) O pohár hejtmana Ústeckého kraje se hraje vylučovacím způsobem, soupeři se v každém
kole utkají pouze jednou.
b) O vítězi soutěže „O pohár hejtmana Ústeckého kraje“ rozhoduje jednokolové finále na
neutrálním hřišti.
c) pro všechna utkání soutěže „O pohár hejtmana Ústeckého kraje“ platí ustanovení pravidel
fotbalu, soutěžního řádu a ostatních platných předpisů Fotbalové asociace ČR a
Ústeckého KFS.
d) skončí-li utkání v normální hrací době 2x30 minut nerozhodným výsledkem, určí vítěze a
tím postupující družstvo pokutové kopy podle přílohy a pravidel fotbalu.
e) při nesehraní utkání vlivem nezpůsobilé hrací plochy, jsou oba oddíly (kluby) povinny
ihned vyhotovit dohodu na sehrání utkání v náhradním termínu tak, aby nenarušily pořad
dalšího kola.
Článek 3 – účast v soutěži „O pohár hejtmana Ústeckého kraje mladších žáků“
Na základě dobrovolných přihlášek zaslaných v požadovaném termínu na sekretariát
Ústeckého KFS v Ústí nad Labem.
Článek 4 – startující hráči
V soutěži O pohár hejtmana Ústeckého kraje mladších žáků mohou startovat hráči narození
1.1.2005 a později, řádně registrovaní za příslušný oddíl (klub).
Pro případ porušení pravidla o startu pouze za jeden klub se postupuje jako v případě
neoprávněného startu hráče. Kluby startující v poháru mladších žáků mající více, jak jedno
družstvo dané kategorie, startují na soupisky družstva dle § 10 SŘ FAČR
Článek 5 – termín přihlášek
Je stanoven nejpozději na 10.březen 2018 pro družstva uvedená v příloze číslo 3.
RMS čl.3/b. Okresní fotbalové svazy žádá Ústecký KFS, aby tento rozpis předaly zájemcům
v jejich okrese.
Článek 6 – rozlosování a pořad utkání
Rozlosování provede komise mládeže Ústeckého KFS a toto rozešle všem přihlášeným
družstvům. Navíc bude rozlosování uveřejněno na webu Ústeckého KFS v sekci „O pohár
hejtmana Ústeckého kraje“.

Článek 7 – termíny a začátky utkání
Soutěž o „Pohár hejtmana Ústeckého kraje mladších žáků“ proběhne během měsíců dubnačervna 2018. Přesné termíny a začátky budou všem zúčastněným družstvům včas rozeslány
spolu s rozlosováním („pavoukem“).
Pro provádění změn úředních termínů a začátků platí stejné zásady a směrnice, jaké jsou
závazné pro všechny účastníky krajských soutěží a které jsou uvedeny v rozpisu mistrovských
soutěží Ústeckého KFS 2017/2018 s tím rozdílem, že zde neplatí termíny 21 a 8 dní, ale 10 a
4 dny.
Článek 8 – pořadatel a místo utkání
a) pro 1.kolo je určen dle rozlosování.
b) pro další kola -vždy účastník nižší mistrovské soutěže
- v případě shody úrovně mistrovské soutěže obou soupeřů :
- vítěz, který v předchozím kole nebyl pořadatelem
- družstvo, které vyhrálo utkání označené lichým číslem
c) finále se hraje jednokolově na neutrálním hřišti, o místě rozhodne KM Ústeckého KFS.
d) pokud jsou pro to vážné důvody, mohou se soupeři dohodnout o změně místa utkání.
Dohoda platí, potvrdí-li ji oba soupeři řídícímu orgánu na předepsaných formulářích a on
jim zpět nejpozději 4 dny před termínem utkání. Dohoda nemění postavení a povinnosti
pořadatele určeného podle článku 9/b – to znamená, že nemá vliv na určení pořadatele
v následujícím kole.
Článek 9 – hlášení výsledků utkání
Oddíly (kluby), jejichž družstva jsou pořadateli jednotlivých utkání, jsou povinny první
pracovní den po utkání telefonicky oznámit výsledek na sekretariát Ústeckého KFS.
Článek 10 – námitky, protest a odvolání
Podávají se podle soutěžního řádu.
Článek 11 – hospodářské náležitosti
A) rozhodčímu utkání O pohár hejtmana Ústeckého kraje mladších žáků přísluší od 1.kola až
po finále jednorázová odměna ve výši 200,-Kč. Tuto odměnu hradí pořádající oddíl
(klub).
B) hostující oddíl (klub) cestuje k utkání na vlastní náklady.
Článek 12 – titul a ceny
A) Vítěz soutěže O pohár hejtmana Ústeckého kraje mladších žáků:
- se stává na 1 rok držitelem putovního poháru
- do trvalého držení získává pohár pro vítězné družstvo
- získává diplom za 1.místo
- 18 hráčů a 5 funkcionářů obdrží pamětní medaile a věcnou cenu
B) poražený finalista :
- stává se držitelem poháru za 2.místo
- získává diplom za 2.místo
- 18 hráčů a 5 funkcionářů obdrží pamětní medaile a věcnou cenu

PŘÍLOHA ČÍSLO 4
KVALIFIKACE TRENÉRŮ
Dle Řádu trenérů FAČR stanovuje VV Ústeckého KFS na návrh trenérsko-metodické komise
následující požadavky na kvalifikaci trenérů u družstev hrajících krajské soutěže v ročníku 2017-2018 :
- krajský přebor všech kategori
trenér licence "UEFA B"
- I.B tř. dosp., I. tř. dorostu, satelitní soutěže přípravek
trenér licence C
TMK doporučeno, aby v soutěžích mládeže v rámci ÚKFS trénovali trenéři s UEFA B licencí a
vyšší.
Pro soutěže okresní úrovně je pro hlavního trenéra povinnost být držitelem licence alespoň C FAČR, pro
asistenty trenéra je povinnost k soupisce předkládat alespoň Grassroots Leader certifikát. Grassroots
Leader certifikát je povinnou součástí i C licence FAČR, UEFA Grassroots C licence a UEFA B licence
organizovaných od roku 2017.
Veškeré změny v obsazení trenéra je oddíl (klub) povinen ihned nahlásit písemně TMK.
Výjimku z tohoto nařízení může povolit TMK na základě písemné žádosti oddílu (klubu) zaslané
nejpozději před zahájením příslušné soutěže nebo ihned po změně trenéra. Výjimka se povoluje
maximálně do 31. 1. 2018. Žádost o výjimku z kvalifikace licence "UEFA B" musí být doplněna o
přihlášku příslušného trenéra ke školení licence "UEFA B".
V případě nováčků v krajských soutěží, příp. postupujících do těchto soutěží je možné z požadované
kvalifikace na licenci "UEFA B" udělení roční výjimky s minimální požadovanou kvalifikací trenéra
licence C.
Členové TMK budou na základě ZoU vložených do IS FAČR provádět kontrolu kvalifikace trenérů a
jejich uvedení v zápise o utkání a namátkově také jejich skutečnou fyzickou přítomnost na utkání. Pokud
trenér s požadovanou kvalifikací bude v IS FAČR v ZoU chybět na konci soutěžního ročníku ve více jak
40%, bude klub pro toto neplnění ustanovení předán k disciplinárnímu řízení s návrhem na udělení
pokuty ve výši:
Dospělí:
KP
10.000,-Kč
I.A třída
6.000,-Kč
I.B třída
3.000,-Kč
Dorost:
KP
2.000,-Kč (starší) 1000,-Kč (mladší)
I.třída
1500,-Kč
Žáci:
KP
1.000,-Kč (starší) 600,-Kč (mladší)
Přípravky:
KP
400,-Kč
Trenér uvedený v zápise o utkání je povinen na vyžádání funkcionářů asociace, kteří se předtím prokáží průkazem
asociace, před, o poločasové přestávce a bezprostředně (do 10 minut) po utkání předložit k totožnosti svůj trenérský
průkaz.
Na webových stránkách ÚKFS bude uveden přehled trenérů s jejich kvalifikací u klubů hrajících krajské soutěže a jejich
jednotlivých družstev v dané soutěži, který bude zpracován na základě zaslaných přihlášek do soutěží od jednotlivých
klubů a zde uvedených trenérů. Tento přehled bude aktualizován dle změn zaslaných od jednotlivých klubů v průběhu
soutěžního ročníku.V případě, že při namátkové kontrole členů TMK ÚKFS, nebude trenér uvedený v ZoU fyzicky na
utkání přítomen, bude klub okamžitě předán k disciplinárnímu řízení s návrhem na udělení jednorázové pokuty ve výši:

Dospělí:
KP 5.000,-Kč
I.A třída 3.000,-Kč
I.B třída 1.500,-Kč
Dorost:
KP 1.000,-Kč (starší) 500,-Kč (mladší)
I.tř. 750,-Kč
Žáci:
KP 500,-Kč (starší) 300,-Kč (mladší)
Satelitní soutěž mladších žáků 500,-Kč
I.tř. 200,-Kč
Přípravky: KP 200,-Kč

PŘÍLOHA ČÍSLO 5
KRAJSKÝ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKU (7+1)
Krajský přebor mladších žáků (U12) se od soutěžního ročníku 2017-2018 hraje podle Pravidel fotbalu
malých forem pro soutěž 7+1, které vydala FAČR. Znění pravidel je uveřejněno na webových stránkách
FAČR a je vydáno i v tištěné podobě. Všechna zúčastněná družstva KP mladších žáků jsou povinna se
jimi řídit, stejně tak rozhodčí delegovaní k řízení těchto utkání.
Hrací model : Dvoukolová dlouhodobá soutěž (podzim, jaro) - pozápasy KP starších žáků
Hrací doba : 2x30 minut s 15-minutovou poločasovou přestávkou
Soupisky : Odchylně od ustanovení čl. 21 tohoto rozpisu se stanovuje povinnost vyhotovit soupisku (v
případě startu dalšího družstva v nižších soutěžích) jen s 8 hráči. Za nastoupení hráče je považováno
uvedení hráče v Zápisu o utkání.

KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍCH PŘÍPRAVEK (5+1) - ROČNÍK 2007, ROČNÍK 2008
Krajský přebor starších přípravek (U10-11) se od soutěžního ročníku 2017-2018 hraje podle Pravidel
fotbalu malých forem pro soutěž 5+1, které vydala FAČR. Znění pravidel je uveřejněno na webových
stránkách FAČR a je vydáno i v tištěné podobě. Všechna zúčastněná družstva KP starších přípravek jsou
povinna se jimi řídit, stejně tak rozhodčí delegovaní k řízení těchto utkání.
Hrací model : Dvoukolová dlouhodobá soutěž (podzim, jaro) v jedné skupině s 12 družstvy.
Hrací doba : 2x25 minut s 5-minutovou poločasovou přestávkou
Hrací systém: Vyhotovuje se vždy jeden společný Zápis o utkání pro příslušnou věkovou kategorii
(jeden pro ročník 2007 a jeden pro ročník 2008). Výsledky utkání příslušného ročníku (v I. Poločase se
střetnou družstva: A-A, B-B a ve II. poločase: A-B, A-B) se sčítají do společného konečného výsledku.
Účast hráčů : Do utkání nastupují hráči příslušného ročníku narození a event. mladší s tím, že se
doporučuje, aby počet těchto maximálně o rok mladších hráčů nepřesáhl tři. V této soutěži je možné si po
dohodě soupeřů (souhlas vedoucích a trenérů) v případě nedostatku hráčů jednoho z družstev vypůjčit
maximálně dva hráče z družstva soupeře.
Soupisky: STK Ústeckého KFS je ve svých soutěžích nevyžaduje.

KRAJSKÝ PŘEBOR MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK (4+1) - ROČNÍK 2009, ROČNÍK 2010
Krajský přebor mladších přípravek (U9-8) se od soutěžního ročníku 2017-2018 hraje podle Pravidel
fotbalu malých forem pro soutěž 4+1, které vydala FAČR. Znění pravidel je uveřejněno na webových
stránkách FAČR a je vydáno i v tištěné podobě. Všechna zúčastněná družstva KP mladších přípravek jsou
povinna se jimi řídit, stejně tak případně delegovaní rozhodčí k řízení těchto utkání.
Hrací modely :
A) Dvoukolová dlouhodobá soutěž (podzim, jaro) v jedné skupině s 12 družstvy.
Hrací doba : 2x20 minut s 5-minutovou poločasovou přestávkou
Hrací systém: Vyhotovuje se vždy jeden společný Zápis o utkání pro příslušnou věkovou kategorii
(jeden pro ročník 2009 a jeden pro ročník 2010). Výsledky utkání příslušného ročníku (v I. Poločase se
střetnou družstva: A-A, B-B a ve II. poločase: A-B, A-B) se sčítají do společného konečného výsledku.
B) Pořádání soutěže formou satelitních turnajů
Před zahájením satelitního turnaje vyhotoví každý účastník soupisku hráčů svých týmů dané kategorie a
odevzdá pořadateli, výsledky utkání příslušného ročníku (v I. Poločase se střetnou družstva: A-A, B-B a
ve II. poločase: A-B, A-B) se sčítají do společného konečného výsledku, pořadatel turnaje vyhotovuje a
zašle pro potřeby KM tabulky s výsledky.
Účast hráčů : Do utkání nastupují hráči příslušného ročníku narození a event. mladší s tím, že se
doporučuje, aby počet těchto maximálně o rok mladších hráčů nepřesáhl tři. V této soutěži je možné si po
dohodě soupeřů (souhlas vedoucích a trenérů) v případě nedostatku hráčů jednoho z družstev vypůjčit
maximálně dva hráče z družstva soupeře.
Soupisky: STK Ústeckého KFS je ve svých soutěžích nevyžaduje.
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ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽÍ
A
POŘAD UTKÁNÍ

https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deskarozhodnuti/16486
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