VETERÁNSKÝ FOTBAL 2018/ 2019
Termín: srpen – květen okresní / krajské soutěže, červen republikové finále
Systém soutěží: Okresní, případně meziokresní soutěže
Krajská finále: do 28. května 2019
Republikové finále: 7. června 2019, SK Slaný - U Stadionu I. 1496, 274 01 Slaný
(Středočeský KFS)
Řídící orgány: OFS pro úroveň okresních soutěží, KFS pro krajská finále, Regionální
subkomise FAČR pro celostátní finále
Základní pravidla pro krajské soutěže:
- hraje se 6 + 1, opakované střídání na půlce hřiště (počet střídajících neomezen)
- věk: 40 let a více (hráč musí dovršit věk 40 let v průběhu příslušného kalendářního roku
- pro podzim 2018 po 1. 1. 1978 a pro jaro 2019 po 1. 1. 1979)
- hrací doba: 2 x 30 minut hrubého času
- rozhodčí: jeden rozhodčí
- hřiště/branky: hraje se na půlku fotbalového hřiště, branky 5 x 2 metry, brankové území
9x6m
- nesmí se „malá domů“, v případě porušení pravidla se zahrává nepřímý volný kop z hranice
pokutového území
- pokud brankář chytí míč ze hry, může hrát neomezeně. Pokud míč přejde brankovou čáru
mimo branku, může hrát brankář rukou přes půlící čáru, nohou pouze po položení míče na
zem.
- neplatí ofsajd
Tento materiál je vypracován pro účely všech OFS a KFS pro přípravu soutěží 2018/2019
(vyhlášení soutěží, Rozpisy soutěží, termínové listiny, losovací aktivy, atd.). Všechna další
ustanovení jsou v kompetenci příslušných řídích orgánů, tedy OFS a KFS.
Tento materiál schválil Výkonný výbor FAČR.
Základní pravidla pro finálový turnaj:
Pravidla a rozlosování finálového turnaje budou zaslány na jednotlivé KFS s dostatečným
předstihem, los se uskuteční na Regionální komisi FAČR.
Zpracoval: Mgr. Otakar Mestek, vedoucí Grassroots oddělení FAČR

Další informace pro KFS a OFS:
-

-

Mužstvo veteránů může vzniknout buď pod již existujícím klubem (a jen přihlásí
mužstvo na OFS do soutěže veteránů) nebo může vzniknout nový oddíl (dle všech
platných řádů FAČR)
Mužstvo / soutěž veteránů bude patřit pod řídící orgán - OFS
Mužstvo bude hrát jen na soupisku – hráči musí být členy FAČR + v případě
konfrontace musí předložit průkaz totožnosti. Soupiska je neomezená, střídání také
Systém – je na OFS, tzn. může být turnajový i jednozápasový (záleží zejména na
počtu přihlášených mužstev)
Termíny utkání – je na OFS, tzn. mohou být i všední dny (jsou v mnoha ohledech
výhodné - hráčům se umožní hrát o víkendu soutěže fotbalu, rozhodčí, atd.)
Odměna rozhodčích – je v kompetenci OFS
Trenéři být nemusí
Financování veteránských soutěží je v kompetenci OFS (startovné, atd.)
Všechny KFS by měly dodat vítěze krajských soutěží pro Republikové finále
KFS, která potvrdí svého zástupce, obdrží obratem 10.000,- Kč (na uspořádání
krajského finále, příspěvek na dopravu, přípravu, apod.)
Republikové finále se uskuteční v druhé polovině května, místo bude upřesněno
Systém celostátního finále bude upřesněn podle počtu přihlášených zástupců KFS
(minimem jsou tři týmy, maximem šestnáct)
FAČR hradí veškeré náklady spojené s účastí týmů na IV. MČR veteránů kromě
dopravy do místa konání (hřiště, rozhodčí, pitný režim, organizační, zdravotní
zajištění, oběd, ceny – medaile, poháry, ad.)

Kontakty:
Mgr. Otakar Mestek, mestek@fotbal.cz, 603 556 245
Michaela Veselá, vesela@fotbal.cz, 606 909 393
Mgr. Michal Blažej, blazej@fotbal.cz, 604 635 667

