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ROZPISY POHÁRŮ DOSPĚLÝCH A ŽÁKŮ 

 

58. ROČNÍK POHÁRU ÚSTECKÉHO KFS VE FOTBALE DOSPĚLÝCH 2018 

 

Článek 1 - Řízení soutěže 

 Pohár ÚKFS ve fotbale dospělých doplňuje mistrovské soutěže dospělých a je kvalifikační 

soutěží pro Pohár FAČR. Řídí jej STK ÚKFS 
 

Článek 2 - Systém soutěže 

a) Pohár ÚKFS se hraje vylučovacím způsobem, soupeři se v každém kole utkají pouze jednou. 

b) O vítězi Poháru Ú KFS rozhoduje jednokolové finále. 

c) Pro všechna utkání Poháru ÚKFS 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. 

f) Utkání poháru nelze sehrát v rámci mistrovského utkání  
 

Článek 3 - Účast v Poháru ÚKFS 

  Poháru ÚKFS 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 zveřejní jej v IS FAČR. 

 

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 ÚKFS 

a) Rozhodčím utkání Poháru ÚKFS 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 ÚKFS: 

a) postupuje do Poháru FAČR 

b) získává pohár za vítězství v Poháru ÚKFS 

c) obdrží finanční odměnu 10.000,- Kč 

2) Poražený finalista 

a) získává pohár za 2. místo v Poháru ÚKFS 

b) obdrží finanční odměnu 5.000,- Kč 

3) Poražení semifinalisté 

- obdrží finanční odměnu 3.000,- Kč 

 

28. 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 ve spolupráci se sekretariátem ÚKFS a KM. 

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 ÚKFS. 

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. 

f) Utkání poháru nelze sehrát v rámci mistrovského utkání 

 

 

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 ÚKFS 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 

1.1.2004 a později, řádně registrovaní za příslušný oddíl (klub). U klubů se statutem SpSM 

smějí startovat pouze hráči narození po 1.1.2005 (tedy kategorie U14). 

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 2019 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 ÚKFS. 

Družstva z článku 3/a se nemusí písemně přihlašovat. 

 

Článek 6 – účast družstev v okresních kolech 

ÚKFS 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 bude uveřejněno v IS FAČR. 

 

Článek 8 – termíny a začátky utkání 

Soutěž o „Pohár hejtmana Ústeckého kraje starších žáků“ proběhne během měsíců dubna-

června 2019. 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 ÚKFS 2018/2019 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 se o pořadateli 

rozhodne dle následujících kritérií: 

 a) vítěz, který v předchozím kole nebyl pořadatelem 

 b) družstvo, které vyhrálo utkání označené lichým číslem 

c) finále se hraje jednokolově na neutrálním hřišti, o místě rozhodne KM. 

d) pokud jsou pro to vážné důvody, mohou se soupeři dohodnout na změně termínu a místa 

utkání prostřednictvím Změna termínu v IS FAČR. Změna nesmí narušit další kola poháru. 

 

Článek 10 – hlášení výsledků utkání  

Výsledky se nehlásí. 

 

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 
 

27. 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 ve spolupráci se sekretariátem ÚKFS a KM. 

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 ÚKFS. 

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 

1.1.2006 a později, řádně registrovaní za příslušný oddíl (klub). Ustanovení o klubech s licencí 

SpSM ve v kategorii mladších žáků neuplatňuje. 

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 2019 pro družstva uvedená v příloze číslo 3. RMS   čl.3/b. 

Okresní fotbalové svazy žádá ÚKFS, aby tento rozpis předaly zájemcům v jejich okrese. 

 

Článek 6 – rozlosování a pořad utkání 

Rozlosování bude uveřejněno v IS FAČR. 

 

Článek 7 – termíny a začátky utkání 

Soutěž o „Pohár hejtmana Ústeckého kraje mladších žáků“ proběhne během měsíců dubna-

června 2019. 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 ÚKFS 2018/2019 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 se o pořadateli 

rozhodne dle následujících kritérií: 

 a) vítěz, který v předchozím kole nebyl pořadatelem 

 b) družstvo, které vyhrálo utkání označené lichým číslem 

c)   finále se hraje jednokolově na neutrálním hřišti, o místě rozhodne KM. 

d) pokud jsou pro to vážné důvody, mohou se soupeři dohodnout na změně termínu a místa 

utkání prostřednictvím Změna termínu v IS FAČR. Změna nesmí narušit další kola poháru. 

 

Článek 9 – hlášení výsledků utkání  

Výsledky se nehlásí. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


