Okresní fotbalový svaz Přerov
IČ 01540319
Sídlo: Petřivalského 1,750 02 Přerov
Tel.: 736 645 998
e-mail: ofs@raz-dva.cz
www.ofsprerov.cz
Bankovní spojení: 153451945/0300

Zasedání Výkonného výboru OFS Přerov
Zápis číslo: 19

Ze dne: 17. 7. 2018

Místo:

Penzion u Raztoky

Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Sekretariát:

Mgr. Páral, Kyasová, Zavadil, Skýpala, Pumprla
Mgr. Caletka, Bardoň
Ing. Caletková

Program jednání:

1. Zahájení
2. Vyhodnocení z usnesení z 18. zasedání
3. Různé
4. Usnesení ze zasedání VV OFS Přerov č. 19

1.

Zahájení
- zasedání VV OFS zahájil předseda p. Páral, který přivítal přítomné členy na
zasedání VV.

2.

Vyhodnocení usnesení z 18. zasedání
- vyúčtování finálového turnaje mládeže – splněno,
- vypracování termínových listin pro SR 2018/2019, přiřazení losovacích
čísel - splněno,
- příspěvek mládežnickým oddílům na cestovné za účast poháru předsedy OKFS
– probíhá vyhotovení faktur oddíly,
- losovací aktiv – splněno,
- oslovení oddílů o nahlášení nejkvalitnějších a nejperspektivnějších hráčů
ročníku 2008 a 2007 - splněno,
- příprava letního kempu mládeže OFS Přerov na Rusavě - splněno,
- vyhodnocení anket OFS Přerov SR 2017/2018 – splněno,
- rozlosování soutěží na SR 2018/2019 – splněno.

3.

Různé
-

Doškolení trenérů licence „B“ a „C“ v Ol. KFS náhradní termín – 30. července 2018,
Plán práce – II. pololetí,

-

-

4.

Internetové stránky www.ofsprerov.cz – probíhá pravidelná aktualizace těchto
stránek,
Seminář rozhodčích se uskuteční 3.8.2018 od 17 hod. v zasedací místnosti OFS
Přerov,
STK upozorňuje oddíly hrající soutěže OFS ročník 2018/19, aby hlášenky pro
podzimní část soutěže doručily oddílům a STK do 20.7.2018,
1. kolo poháru FAČR se uskuteční v úterý 31. 7.2018,
1. kolo poháru LION SPORT se uskuteční v neděli 29.7.2018,
Na zasedání Výkonného výboru FAČR dne 28. 6. 2018 byly přijaty novely
některých předpisů FAČR, a to s účinností od 1. 7. 2018 (v případě Soutěžního
řádu od 28. 6. 2018), přehled změn je dostupný na Úřední desce FAČR,
kompletní znění předpisů FAČR pak též na Úřední desce FAČR
FAČR - informace o aktuální situaci ohledně financování českého fotbalu.

Usnesení ze zasedání VV OFS ze dne 17. 7. 2018

Rozpis soutěží - VV schválil změny navrhované v RS pro SR 2018/2019. Rozpis OFS
Přerov bude zveřejněn v elektronické podobě na stránkách www.ofsprerov.cz.
VV rozhodl o vytisknutí Rozpisu soutěží v papírové podobě pro SR 2018/2019 (oddíly,
kteří požadují RS v papírové podobě, pro předsedy komisí, pro členy VV, rozhodčí).
Změny v RS na SR 2018/2019 budou oddílům zaslány e-mailem.
1) Příprava zápisu o utkání
Administrátor organizátora utkání s právy pro elektronický zápis o utkání vyplní
v zápise o utkání nejpozději 15 minut před úředně stanoveným začátkem utkání:
- jméno, příjmení a ID hlavního pořadatele, vedoucího mužstva a ostatních
příslušníků družstva
- sestavu, čísla hráčů, jejich ID, přičemž nejvýše 7 hráčů může být uvedeno mezi
náhradníky a určit v základní sestavě kapitána
Administrátor hostujícího družstva s právy pro elektronický zápis o utkání vyplní
v zápise o utkání nejpozději 15 minut před úředně stanoveným začátkem utkání:
- jméno, příjmení a ID vedoucího mužstva a ostatních příslušníků družstva
- sestavu, čísla hráčů, jejich ID, přičemž nejvýše 7 hráčů může být uvedeno mezi
náhradníky a určit v základní sestavě kapitána
2) Střídání hráčů
Počet střídajících hráčů je stanoven dle § 5 Přílohy č. 2 Soutěžního řádu takto:
- v mistrovském utkání OP mužů je možno střídat 5 hráčů včetně brankáře
- v mistrovském utkání OS mužů je možné střídat opakovaně
- v mistrovském utkání starších žáků je možné střídat opakovaně
- v mistrovském utkání mladších žáků je možné střídat opakovaně

V utkáních OS mužů, starších a mladších žáků je možno střídat opakovaně.
Střídat lze pouze v přerušené hře. Hráč, který byl vystřídán, se smí v témže utkání
znovu vrátit na hrací plochu a zúčastnit se další hry. Střídání se týká všech hráčů
uvedených v zápisu o utkání. Všichni hráči ( i ti uvedeni v ZoU jako náhradníci ) se
automaticky posuzují jako hráči nastoupivší do utkání. Střídání hráčů musí být
oznámeno rozhodčímu a při přerušení hry se provede co nejrychleji, aby
nedocházelo k promarňování doby hry.
Hráči, kteří jdou na hrací plochu, musí být připraveni u lavičky pro příslušníky
družstva v prostoru technické zóny a na hrací plochu mohou vstoupit až poté, co ji
střídaný hráč opustí. Hráči, kteří z hrací plochy odcházejí, ji mohou opustit kdekoliv,
tedy i na opačné straně hrací plochy, za brankou apod., ale poté se musí co nejdříve
přesunout na lavičku do technické zóny, nesmí se po vystřídání zdržovat nikde okolo
hrací plochy mimo technické zóny. Není omezen celkový počet střídání, ani počet
střídání jednoho hráče, vyměněný hráč se může zapojit do hry kdykoliv výše
uvedeným způsobem.
V posledních deseti minutách utkání OS mužů a starších žáků již nelze provádět
opakované střídání, kdy lze střídat pouze standardním způsobem, nejvýše však 2
hráče, vystřídat spoluhráče mohou i ti, kteří se již předtím utkání zúčastnili. V utkání
přípravek a mladších žáků lze střídat opakovaným způsobem až do konce utkání.
Za správně provedené střídání, jejich počet na hrací ploše odpovídá vedoucí a trenér
družstva. V případě, že rozhodčí zjistí vyšší počet hráčů z jednoho týmu na hrací
ploše, hru přeruší (pokud neuplatní výhodu ve hře) a hráče, který přišel jako
poslední, napomene za neoprávněný vstup na hrací plochu (vyjma utkání přípravek
a mladších žáků) a vykáže ho z hrací plochy. Hru naváže NVK za neoprávněný vstup
na HP, případně PVK (PK) při dalším porušení Pravidla 12. Rozhodčí nezaznamenává
střídání hráčů do zápisu o utkání. Rozhodčí posoudí, zda při střídání nebyla takticky
záměrně zdržována doba hry a případně záměrně promarněnou dobu hry
zdržováním při střídání patřičně nastaví.
3)Systém soutěží
Dospělí
OP Muži - hrají systémem každý s každým dvoukolově, podzim – jaro podle
rozlosování. Vítěz OP má právo postupu do I. B třídy Ol. KFS. Poslední družstvo z OP
sestupuje do OS. Další postupy a sestupy se řídí dle RS tabulka čl. 30.1. Při
nerozhodném výsledku utkání se kopou kopy z pokutové značky.
OS Muži – hrají systémem každý s každým dvoukolově. První dvě družstva z OS mužů
mají právo postupu do OP. Další postupy a sestupy se řídí dle RS tabulka čl. 30.1. Při
nerozhodném výsledku utkání se kopou kopy z pokutové značky.
Mládež
OP Starší žáci (7+1) - hrají systémem každý s každým tříkolově, podzim – jaro podle
rozlosování. Starší žáci hrají míčem velikost č. 5., hraje se podle PF, Soutěžního řádu
a RS OFS. Vítěz Okresního přeboru starších žáků má právo postupu do Krajské
soutěže Ol. KFS, kde hraje počet hráčů 10+1 a povinností klubu je přihlásit starší i
mladší družstvo žáků.

OP Mladší žáci (7+1) - hrají systémem každý s každým dvoukolově, podle
rozlosování. Mladší žáci hrají míčem velikost č. 4., hraje se podle PF-malých forem,
dále dle Soutěžního řádu a RS OFS.
OP Starší přípravka (5+1) - hraje systémem každý s každým dvoukolově, podzim –
jaro podle rozlosování ve dvou skupinách A a B. Hraje se míčem velikost č. 3, podle
PF-malých forem, dále dle Soutěžního řádu a RS OFS. O přeborníka OFS budou hrát
po podzimní části soutěže družstva umístěná na 1. až 5. místě ve skupině „A“ a ve
skupině „B“. Družstva umístěná na 6. až 10. místě v obou skupinách budou hrát ve
skupině mezi sebou.
OP Mladší přípravka (4+1) - hraje systémem každý s každým dvoukolově, podzim –
jaro podle rozlosování ve třech skupinách A, B a C. Hraje se míčem velikost č. 3,
podle PF-malých forem, dále dle Soutěžního řádu a RS OFS. O přeborníka OFS budou
hrát po podzimní části soutěže družstva umístěná na 1. až 3. místě ve skupinách „A“,
„B“ i „C“. Družstva umístěná na 4. až 6. místě ve všech třech skupinách budou hrát
ve skupině „B“ mezi sebou, družstva umístěná na 7. až 10. místě ve všech třech
skupinách budou hrát ve skupině „C“ mezi sebou.
4) Kopy z pokutové značky
Pro určení vítěze utkání v soutěžích dospělých v případě nerozhodného výsledku v
řádné hrací době se budou provádět kopy ze značky pokutového kopu podle
Pravidel fotbalu, a to tak, že: každé družstvo provede pět kopů.
Za nerozhodný výsledek v utkání se oběma družstvům přiděluje 1 bod.
Pokud po pěti kopech obou družstev bude výsledek nerozhodný, pokračují v
provádění kopů ve stejném sledu další hráči družstva tak dlouho, dokud při stejném
počtu kopů nedosáhne jedno z družstev o jednu branku více, než druhé; vítěznému
družstvu budou do soutěžní tabulky připsány 2 body, poraženému jeden bod,
přičemž v tabulce počtu vstřelených a obdržených branek bude započítáno skoré
dosažené v řádné hrací době.
Kopy z pokutové značky mohou provádět pouze hráči, kteří v okamžiku ukončení
utkání byli na hrací ploše, nebo byli dočasně mimo hrací plochu (ošetření, úprava
výstroje atd.) včetně náhradníka, který případně vystřídá zraněného brankáře.
5) Soupiska
Soupiska družstva se vyhotovuje vždy k jednotlivé části soutěžního ročníku, a to vždy
nejpozději 3 dny před zahájením jednotlivé části soutěže. Soupisku je povinen
fotbalový klub mít v papírovém vyhotovení při každém mistrovském utkání a na
vyzvání rozhodčího nebo řídícího orgánu soutěže ji musí předložit. Pokud soupisku
klub nepředloží, rozhodčí tuto skutečnost uvedou do ZoU.
6) Hrací dny a začátky utkání
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 při dodržení hracího dne (SO,NE), pokud ji
však zadá do IS a ohlásí soupeři a STK elektronickou poštou, a to nejpozději 15 dnů

před dnem prvního soutěžního utkání příslušné části soutěže. Takto podanou
změnu je soupeř povinen přijmout.
7) Hlášenky
Oddíly mohou uvést souhrn všech utkání na domácím hřišti, kde uplatní změny
termínů v hracích dnech a časech utkání. Tyto hlášenky se vyplňují pro každé
družstvo zvlášť, oddíly je vloží do IS.FAČR a zasílají tuto informaci včetně
provedených změn, elektronickou poštou současně STK OFS Přerov a všem
soupeřům, se kterými se utkají na domácím hřišti v těchto termínech:
-pro podzimní část soutěže do : 20. 07. 2018
-pro jarní část soutěže do
: 08. 03. 2019

8) Disciplinární řád
Zasedání DK je vždy ve středu v zasedací místnosti v sídle OFS Přerov, Petřivalského
1, 750 02 Přerov. Mimořádně DK zasedá v úterý odpoledne, pokud je nařízeno
vložené nebo odložené kolo mistrovských utkání na středu.
Jednání komise má stanovený začátek v 17:00 hod. pro členy komise, a od 17:30
hod. do 18:00 hod. pro pozvané, nebo řádně nahlášené účastníky (provinilce,
zástupce FK, FO a svědky). Ohlásit se na jednání DK je možné e-mailem nejpozději
do úterý do 13:00 hodin.“

Finálové turnaje mládeže OFS – VV schválil vyúčtování finálového turnaje mládeže a
dětského dne OFS na hřišti TJ Sokola Horní Moštěnice dle předložených dokladů.
Přátelské utkání s ObFZ Považská Bystrica – VV schválil vyúčtování přátelského utkání,
které se konalo dne 24.6.2018 na hřišti TJ Pružina.
Pohár FAČR, pohár LION SPORT – VV rozhodl, že od semifinálových utkání těchto
pohárů budou vždy delegovaní 3 rozhodčí.
Losovací aktiv – VV schválil vyúčtování z losovacího aktivu, který se konal dne 3.7.2018
v salonku hotelu Na Jižní.
Letní fotbalový kemp mládeže – dne 17.7.2018 se letního fotbalového kempu
zúčastnili i funkcionáři a partneři s ObFZ Považská Bystrica.
Superpohár OFS Přerov – dne 22.7.2018 se od 17:00 hod. na hřišti FK Spartak Lipník
nad Bečvou uskuteční již 3. ročník superpoháru OFS Přerov mezi oddíly TJ Union
Lověšice, z.s. a TJ Sokol Skalička, z.s. Vítěz obdrží pohár a poukaz od sponzora
Clean4you ve výši 3.000,- Kč.

Výběrové řízení na pozici Grassroots manažera – Grassroots manažerem OFS Přerov
byl jmenován pan Jan Kroča, který na základě požadavků FAČR na Grassroots manažera
se zároveň stal členem Komise mládeže.

Doškolení trenérů licence „B“ a „C“ v Ol. KFS - Doškolení se uskuteční v pondělí 30.
července 2018 v sídle Olomouckého KFS – učebna ve 2. podlaží severní tribuny
Androva stadionu. Doškolení je určeno pro absolventy licence „B“ a licence „C“ jimž
končí platnost licence i pro ostatní trenéry s propadlou licencí.
Pravidla fotbalu platná od 1.7.2018 – objednávka 50 ks nových Pravidel fotbalu pro
rozhodčí OFS Přerov.
Zajistí sekretář

Nominace a organizační pokyny pro účastníky tréninkového kempu výběru OFS
Přerov ve věkové kategorii ,,U 11“, ,,U12“ – Termín konání 20. 8. 2018 – hřiště – FK
Kozlovice.
Vedoucím předseda KM pan Pumprla Pavel. Nominace hráčů bude zaslána na oddíly a
rovněž vyvěšena na internetových stránkách.

Příští zasedání VV se uskuteční 7. 8. 2018 od 17.00 hodin. Místo bude upřesněno.

Mgr. Roman Páral
Předseda OFS Přerov

