SOUTĚŽNÍ ŘÁD
FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ ČÁST
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
Základní ustanovení
1. Fotbalová asociace České republiky (dále „FAČR“), jakožto organizátor soutěží fotbalu
v České republice, je oprávněn stanovovat pravidla těchto soutěží a rozhodovat o porušení
těchto pravidel prostřednictvím svých orgánů nebo orgánů pobočných spolků.
2. K účelům podle odstavce 1 vydává FAČR tento Soutěžní řád FAČR (dále „tento řád“), který
stanoví zejména:
základní podmínky organizace fotbalových soutěží;
vznik, změnu a zánik práv povinností subjektů, které se účastní, organizují nebo se
jinak podílí na fotbalových soutěžích.

Výklad některých pojmů
1. Pro účely tohoto řádu se v souladu se Stanovami následujícími pojmy rozumí:
administrátor členského klubu – fyzická osoba, která je v souladu se Stanovami
registrována jako člen FAČR se zvláštními právy a povinnostmi administrátora
členského klubu a která je pověřená členským klubem, aby jeho jménem a v rozsahu
svého pověření uskutečňovala právní jednání v rámci elektronického informačního
systému buď jako hlavní administrátor, který je oprávněn uskutečňovat veškerá
právní jednání, jakož i pověřovat ostatní administrátory, anebo pověřený
administrátor, který je oprávněn uskutečňovat právní jednání pouze v rozsahu
pověření uděleného prostřednictvím hlavního administrátora;
centrální evidence členství – část elektronického informačního systému, v níž jsou
v souladu se Stanovami a tímto řádem evidovány informace týkající se členů FAČR
a některé informace související, včetně kopií některých souvisejících dokumentů;
člen FAČR – fyzická nebo právnická osoba, která je v souladu se Stanovami
zaregistrována jako člen FAČR;
člen FAČR se zvláštními právy a povinnostmi – člen FAČR, který je v souladu
se Stanovami registrován jako hráč, trenér, rozhodčí, delegát, administrátor
členského klubu, lékař nebo jiný zdravotník členského klubu, masér členského
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klubu, hráč reprezentace ČR, člen realizačního týmu reprezentace ČR nebo členský
klub;
členský klub – právnická osoba, která je v souladu se Stanovami registrována jako
člen FAČR se zvláštními právy a povinnostmi členského klubu;
delegát – fyzická osoba, která je v souladu se Stanovami registrována jako člen
FAČR se zvláštními právy a povinnostmi delegáta;
delegovaná osoba – rozhodčí nebo delegát, který je v souladu se Stanovami
registrován jako člen FAČR se zvláštními právy a povinnostmi;
disciplinární orgán – takový orgán FAČR nebo orgán jejího pobočného spolku,
který je oprávněn v souladu se Stanovami a Disciplinárním řádem rozhodovat
v disciplinárním řízení;
Disciplinární řád – vnitřní předpis FAČR vydaný na základě Stanov a upravující
zejména skutkové podstaty disciplinárních přečinů, druhy disciplinárních trestů,
jakož i postup disciplinárních orgánů FAČR v disciplinárním řízení;
disciplinární přečin – takové jednání, které Stanovy, Disciplinární řád nebo další
předpis, na nějž Disciplinární řád výslovně odkazuje, označuje jako disciplinární
přečin a které vykazuje znaky v těchto předpisech uvedené;
elektronický informační systém – soubor dat, technologických prostředků a
metod, které zabezpečují sběr, přenos, zpracování a uchování informací, jakož i
kopií některých dokumentů pro potřeby FAČR, jejích pobočných spolků a jejích
členů;
hráč – fyzická osoba, která je v souladu se Stanovami registrována jako člen FAČR
se zvláštními právy a povinnostmi hráče;
hlediště – část stadiónu určená pro diváky;
hrací plocha – část hřiště vyznačená v souladu s Pravidly fotbalu;
hřiště – uzavřená a zpravidla oplocená vnitřní část stadiónu, na níž je vyznačena
hrací plocha; do prostoru hřiště mají přístup pouze přesně určené osoby;
kvalifikační utkání – soutěžní utkání, v kterém musí být rozhodnuto o vítězi;
listina hráčů – výpis hráčů členského klubu z centrální evidence členství v písemné
podobě;
licenční klub – členský klub, který se na základě licence udělené v souladu
s předpisy FAČR svým družstvem účastní soutěží I. nebo II. ligy;
lékař nebo jiný zdravotník – fyzická osoba, která je v souladu se Stanovami
registrována jako člen FAČR se zvláštními právy a povinnostmi lékaře nebo jiného
zdravotníka;
nastoupení hráče – za nastoupení k utkání se považuje skutečnost, že hráč byl
nasazen předtím, než rozhodčí utkání ukončil a je znám výsledek utkání;
profesionální soutěž – I. liga (SYNOT liga) a II. liga (Fotbalová národní liga);
realizační tým – vedoucí družstva, trenér, asistent trenéra, trenér brankářů, lékař
nebo jiný zdravotník, masér, nebo jiná osoba, která je uvedena v zápise o utkání;
rozhodčí - fyzická osoba, která je v souladu se Stanovami registrována jako člen
FAČR se zvláštními právy a povinnostmi rozhodčího;
soutěž – souhrn mistrovských nebo pohárových utkání, organizovaných FAČR nebo
jejími pobočnými spolky;
soutěžní utkání – utkání mistrovské nebo pohárové soutěže;
Stanovy – základní vnitřní předpis FAČR schválený její Valnou hromadou, včetně
případných změn a doplňků;
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start hráče – uvedení hráče v sestavě družstva klubu v zápisu o utkání, který byl
uzavřen;
startovné – poplatek klubu hrazen řídicímu orgánu soutěže jako nevratné plnění za
účast družstva klubu v soutěži;
Úřední deska – součást Portálu, jejímž prostřednictvím je FAČR oprávněna
doručovat svým členům rozhodnutí svých orgánů a jiná oznámení.
2. Pokud Soutěžní řád užívá pojmu, který v něm není výslovně vymezen, vykládá se takovýto
pojem v souladu se Stanovami a ostatními předpisy FAČR, právními předpisy České
republiky, případně s jeho obvyklým významem.
Působnost
1. Dle tohoto řádu se organizují soutěže fotbalu na území České republiky.
2. Práva a povinnosti účastníků v soutěžích FAČR, včetně jejích pobočných spolků, a
podmínky těchto soutěží, se posuzují dle tohoto řádu a Stanov účinných v době právního
jednání.
3. Soutěžní řád se vztahuje na členy FAČR účastnící se soutěží organizovaných FAČR nebo
jejími pobočnými spolky, pokud tento řád nebo jiný předpis nestanoví jinak.
4. Soutěžní řád se vztahuje na všechny soutěže organizované FAČR nebo jejími pobočnými
spolky, pokud tento řád nebo jiný předpis nestanoví jinak.

HLAVA II
ORGANIZACE SOUTĚŽÍ
Oddíl 1
Společná ustanovení pro organizaci soutěží

Soutěže
1. FAČR nebo její pobočné spolky organizují soutěže:
mistrovské;
pohárové.
2. Na nemistrovské soutěže a přátelská utkání podle § 43 tohoto řádu, organizované FAČR
nebo jejími pobočnými spolky, se užijí ustanovení tohoto řádu přiměřeně.

Soutěžní ročník
1. Soutěžní ročník je časové období, v kterém se odehrávají soutěžní utkání dle Pravidel
fotbalu schválených před začátkem příslušného soutěžního ročníku.
2. Soutěžní ročník se dělí na podzimní a jarní část.
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3. Soutěžní ročník ve všech soutěžích začíná nejdříve dne 1. 7. kalendářního roku a končí
nejpozději dne 30. 6. bezprostředně následujícího kalendářního roku.
4. Soutěžní ročník je zahájen dnem uvedeným v rozhodnutí řídícího orgánu soutěže o zahájení
soutěžního ročníku učiněném na losovacím aktivu soutěže a zveřejněném na Úřední desce.
5. Řídící orgán soutěže není oprávněn zahájit soutěžní ročník v případě, že není ukončen
soutěžní ročník předchozí.
6. Soutěžní ročník je ukončen rozhodnutím řídícího orgánu soutěže o ukončení soutěžního
ročníku zveřejněném na Úřední desce.

Řídící orgán soutěže
1. Řídící orgán soutěže organizuje a řídí příslušnou soutěž a stanovuje práva a povinnosti pro
její účastníky v souladu s tímto řádem.
2. Řídící orgán soutěže:
vydává vždy před začátkem soutěžního ročníku rozpisy soutěží, kdy rozpisy soutěží
se mohou odchýlit od ustanovení tohoto řádu pouze tam, kde to soutěžní řád
výslovně připouští; neplatná jsou taková ustanovení rozpisu soutěží, která není
možné provést v elektronickém informačním systému;
deleguje své pravomoci podle odstavce 1 sportovně-technické komisi, kterou za
tímto účelem zřizuje.
3. Řídící orgán soutěže není oprávněn upravovat rozpis soutěží v průběhu soutěžního ročníku
s výjimkou termínové listiny soutěže, změny těch ustanovení rozpisu soutěží, které je zjevně
v rozporu s tímto řádem a plnění povinnosti uložené rozhodnutím Odvolací komise FAČR.
4. Řídící orgán soutěže schvaluje hřiště, na kterém je členský klub oprávněn hrát soutěžní
utkání. To neplatí v neprofesionálních soutěžích, kdy bylo hřiště s umělým trávníkem třetí
generace atestováno FAČR v souladu s Podmínkami atestace a užívání hřiště s umělým
trávníkem třetí generace při soutěžních utkáních, které tvoří přílohu č. 1 tohoto řádu.
V případě podstatných změn na již schváleném hřišti v průběhu soutěžního ročníku, je
zakázáno na takovém hřišti hrát soutěžní utkání do doby opětovného schválení hřiště
řídícím orgánem soutěže.
5. Řídící orgán soutěže je oprávněn udělit výjimku z povinnosti hraní soutěžních utkání pouze
na hřištích s travnatou hrací plochou.
6. Řídící orgán schvaluje umělé osvětlení, pod kterým je členský klub oprávněn hrát soutěžní
utkání. Obligatorní náležitostí pro schválení umělého osvětlení je předložení příslušné
dokumentace a vyjádření odborníka o kvalitě a intenzitě umělého osvětlení. Umělé
osvětlení je povoleno zapojit v průběhu soutěžního utkání pouze po předchozí dohodě
s rozhodčím a delegátem soutěžního utkání.

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:
odmítne-li družstvo v případě vyplňování písemného zápisu o utkání předložit
listinu hráčů a současně neumožní kontrolu totožnosti startujících hráčů;
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odehraje-li členský klub soutěžní utkání v jiném termínu nebo na jiném hřišti, než
schválil řídící orgán soutěže;
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;
nenastoupí-li družstvo členského klubu bez závažných důvodů k soutěžnímu utkání
anebo nastoupí k utkání po uplynutí čekací doby stanovené Pravidly fotbalu;
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;
bylo-li soutěžní utkání předčasně ukončeno v důsledku inzultace rozhodčího
některým příslušníkem družstva;
bylo-li soutěžní utkání ovlivněno způsobem, který odporuje principu poctivého
sportovního soutěžení;
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.

Rozpis soutěže a termínová listina
1. Rozpis soutěže obsahuje zejména:
termínovou listinu soutěže;
práva a povinnosti účastníků soutěže;
výši startovného;
minimální požadavky na hřiště včetně podmínek užití náhradního hřiště;
stanovení počtu postupujících a sestupujících družstev včetně systému postupů a
sestupů.
2. Rozpisy soutěží a termínové listiny nižších soutěží musí být přizpůsobeny rozpisům vyšších
soutěží co do systémů postupů a sestupů a počtu postupujících a sestupujících družstev.
3. Termínová listina soutěže je seznam termínů utkání soutěže schválených řídícím orgánem
soutěže. Termíny utkání jsou závazné pro všechna družstva příslušné soutěže.
4. 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
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utkání 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. 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 soutěže nejpozději do 15. 7. a pro jarní část soutěže do 31.1.
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.

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.

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 dlouhodobému zranění hráče ze soupisky družstva.
6. Členské kluby, které mají v jedné věkové kategorii pouze jedno družstvo přihlášené do
soutěže, soupisku tohoto družstva v elektronickém informačním systému nevyplňují.
7. Členské kluby, které mají v jedné věkové kategorii více družstev přihlášených do různých
soutěží, nepředkládají soupisku družstva přihlášeného do nejnižší soutěže.
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8. Ze soupisek družstev členského klubu vyšší soutěže jsou oprávněni startovat v jednom
soutěžním utkání nižší soutěže pouze dva hráči.
9. Hráč uvedený na soupisce družstva nižší soutěže je oprávněn startovat za družstvo vyšší
soutěže.
10. Hráč neuvedený na žádné soupisce družstva členského klubu je oprávněn startovat za
všechna družstva členského klubu.
Oddíl 2
Organizace mistrovských soutěží

Mistrovské soutěže
1. Mistrovské soutěže dospělých jsou:
I. liga (Synot liga);
II. liga (Fotbalová národní liga);
Česká fotbalová liga a Moravskoslezská fotbalová liga;
divize;
Krajský přebor a Pražský přebor;
I. A třída;
I. B třída;
Okresní přebor (II. třída);
III. třída;
IV. třída.
2. Samostatnou mistrovskou soutěží je Juniorská liga.

Systém mistrovských soutěží
Mistrovské soutěže se hrají systémem každý s každým dvoukolově dle tohoto řádu a
příslušného rozpisu soutěže v období podzimní a jarní části soutěžního ročníku.

Začátky mistrovských utkání
1. Začátky utkání v mistrovských soutěžích jsou:
Od
Do
Denní světlo
Umělé osvětlení
1. 1.
15. 2.
13.30 hod.
15.30 hod.
16. 2.
1. 3.
14.00 hod.
16.00 hod.
2. 3.
15. 3.
14.30 hod.
16.30 hod.
16. 3.
31. 3.
15.00 hod.
17.00 hod.
1. 4.
15. 4.
15.30 hod.
17.30 hod.
16. 4.
30. 4.
16.00 hod.
18.00 hod.
1. 5.
15. 5.
16.30 hod.
18.30 hod.
16. 5.
15. 6.
17.00 hod.
19.30 hod.
16. 6.
31. 7.
17.30 hod.
19.30 hod.
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1. 8.
16. 8.
1. 9.
16. 9.
1. 10.
16. 10.
1. 11.
16. 11.

15. 8.
31. 8.
15. 9.
30. 9.
15. 10.
31. 10.
15. 11.
31. 12.

17.00 hod.
16.30 hod.
16.00 hod.
15.30 hod.
15.00 hod.
14.30 hod.
14.00 hod.
13.30 hod.

19.00 hod.
18.30 hod.
18.00 hod.
17.30 hod.
17.00 hod.
16.30 hod.
16.00 hod.
15.30 hod.

2. Termín a začátek utkání vysílaného televizní stanicí v přímém přenosu je stanoven po
vzájemné dohodě mezi řídícím orgánem soutěže, organizátorem utkání a provozovatelem
televizního vysílání.

Hodnocení výsledků v mistrovských soutěžích
1. Za vítězství v utkání se družstvu přidělují 3 body. Za nerozhodný výsledek v utkání se
oběma družstvům přiděluje 1 bod.
2. V případě, že řídící orgán soutěže v souladu s tímto řádem v rozpise soutěží stanoví, že v
určených soutěžích se v případě nerozhodného výsledku provede rozstřel ze značky pro
pokutový kop podle Pravidel fotbalu, bude jeho vítězi přidělen další 1 bod.
3. Za předpokladu, že byl členskému klubu uložen disciplinární trest kontumace utkání, budou
druhému členskému klubu účastnícímu se tohoto utkání přiděleny 3 body a aktivní
brankový poměr 3:0; to neplatí, pokud družstvo v utkání dosáhlo příznivějšího výsledku.
4. Za předpokladu, že byl členskému klubu uložen disciplinární trest kontumace utkání,
nebude tomuto členskému klubu přidělen žádný bod a bude mu započten pasivní brankový
poměr 0:3, pokud družstvo v utkání dosáhlo nepříznivějšího výsledku.
5. Za předpokladu, že byl oběma členským klubům za téže soutěžní utkání uložen
disciplinárně trest kontumace utkání, nebude žádnému členskému klubu přidělen žádný bod
a oběma bude za soutěžní utkání započten brankový poměr 0:3.
6. Za předpokladu, že byl členskému klubu uložen disciplinární trest vyloučení družstva ze
soutěže, anulují se všechny dosavadní výsledky družstva členského klubu a na družstvo
členského klubu se pohlíží, jako by se soutěže v soutěžním ročníku neúčastnilo.

Příslušnost řídících orgánů mistrovských soutěží
1. Ve věcech profesionálních soutěží a Juniorské ligy je příslušným řídícím orgánem soutěže
Ligové shromáždění.
2. Ve věcech České fotbalové ligy a divizí v Čechách je příslušným řídícím orgánem soutěže
Řídící komise pro Čechy.
3. Ve věcech Moravskoslezské fotbalové ligy a divizí na Moravě je příslušným řídícím
orgánem soutěže Řídící komise pro Moravu.
4. Ve věcech Krajského přeboru, I. A třídy kraje, I. B třídy kraje je příslušným řídícím
orgánem soutěže příslušný krajský fotbalový svaz.
5. Ve věcech Pražského přeboru, I. A třídy a I. B třídy Prahy, II. a III. třídy Prahy je příslušným
řídícím orgánem soutěže Pražský fotbalový svaz.
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6. V ostatních soutěžích je řídícím orgánem soutěže příslušný okresní fotbalový svaz.

Zařazení družstva členského klubu do soutěže
1. Řídící orgán soutěže na základě:
členským klubem nabytých práv k účasti v příslušné soutěži,
členským klubem včasně doručených přihlášek družstva členského klubu do soutěží,
umístění družstev členského klubu v příslušných soutěžích v předcházejícím
soutěžním ročníku a
členským klubem splněných podmínek stanovených tímto řádem pro účast v soutěži,
zařadí družstva členského klubu do soutěží a příslušných skupin soutěží dle tabulek
uvedených v příloze č. 3 tohoto řádu.
2. Pro zařazení družstva členského klubu do mistrovských soutěží I. ligy, II. ligy a Juniorské
ligy, je členský klub povinen získat licenci dle Licenčních podmínek pro profesionální
soutěže, které tvoří přílohou č. 4 tohoto řádu.
3. Přihlášku družstva členského klubu do soutěže podle odstavce 1 písm. b) je členský klub
povinen doručit příslušnému řídícímu orgánu do 31. 5.
4. Návrh zařazení družstev členského klubu do soutěží dle odstavce 1 a rozdělení soutěží na
skupiny, je řídící orgán soutěže povinen zveřejnit před zahájením losovacího aktivu na
Úřední desce.
5. Řídící orgán soutěže je před zahájením losovacího aktivu oprávněn z důvodů zvláštního
zřetele hodných vyhovět žádosti členského klubu o přeřazení družstva členského klubu do
nižší soutěže.
6. V případě nepodání přihlášky družstva členského klubu do žádné soutěže bude družstvo
členského klubu pro následující soutěžní ročník příslušným řídícím orgánem soutěže
zařazeno do nejnižší soutěže příslušného okresního fotbalového svazu, a to bez ohledu na
umístění v předchozím soutěžním ročníku. To neplatí, pokud členský klub požádá výslovně
o nezařazení družstva do žádné soutěže.
7. V případě vyloučení družstva ze soutěže bude družstvo zařazeno do soutěže stanovené
v rozhodnutí o vyloučení, nepodá-li přihlášku do nižší soutěže nebo nepostupuje-li se podle
odstavce 6.

Losovací aktiv
1. Losovací aktiv pořádá příslušný řídící orgán soutěže nejdříve po ukončení předchozího
soutěžního ročníku a po skončení losovacích aktivů vyšších mistrovských soutěží.
2. Losovací aktiv vede předsedající, kterého určí řídící orgán soutěže.
3. Losovacího aktivu jsou povinni účastnit se zástupci všech členských klubů, které podaly
přihlášku družstva do soutěže.
4. Zpětvzetí přihlášky družstva do soutěže jsou členské kluby oprávněny podat pouze do
zahájení losovacího aktivu.
5. Losovací aktiv je ukončen schválením zařazení družstev do skupin příslušných soutěží a
rozhodnutím řídícího orgánu o zahájení soutěžního ročníku.
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Pořadí družstev v soutěži
1. Vítězem soutěže nebo její skupiny je družstvo, které dosáhne nejvyššího počtu bodů.
2. Posledním družstvem soutěže nebo její skupiny je družstvo, které dosáhne nejnižšího počtu
bodů.
3. V případě shodného počtu bodů více družstev po odehrání všech soutěžních utkání příslušné
soutěže rozhoduje o pořadí postupně:
vyšší počet bodů ze vzájemných utkání;
brankový rozdíl ze vzájemných utkání;
vyšší počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních;
vyšší brankový rozdíl ze všech odehraných utkání v soutěži;
vyšší počet vstřelených branek v soutěži;
kvalifikační utkání (pokud tak stanoví příslušný rozpis soutěže);
los.
4. V případě shodného počtu bodů více družstev v průběhu soutěžního ročníku rozhoduje o
pořadí postupně:
vyšší brankový rozdíl z odehraných utkání v soutěži;
vyšší počet vstřelených branek v soutěži.
5. V případě shodného počtu bodů více družstev v různých skupinách stejné soutěže po
odehrání shodného počtu soutěžních utkání rozhoduje o pořadí postupně:
vyšší brankový rozdíl ze všech odehraných utkání ve skupině;
vyšší počet vstřelených branek v soutěži;
kvalifikační utkání (pokud tak stanoví příslušný rozpis soutěže);
los.
6. V případě rozhodování o pořadí více družstev při různém počtu bodů více družstev
v různých skupinách stejné soutěže po odehrání různého počtu soutěžních utkání rozhoduje
o pořadí postupně:
vyšší podíl z počtu bodů a počtu odehraných soutěžních utkání;
vyšší brankový rozdíl ze všech odehraných utkání ve skupině;
vyšší podíl z počtu vstřelených branek v soutěži a počtu odehraných soutěžních
utkání;
kvalifikační utkání (pokud tak stanoví příslušný rozpis soutěže);
los.

Postupy a sestupy
1. Vítěz soutěže nebo její skupiny získává právo postoupit do vyšší soutěže. Vítěz soutěže je
povinen pro nabytí práva účasti ve vyšší soutěži splnit další povinnosti dané předpisy FAČR
nebo jejích pobočných spolků, včetně podání přihlášky družstva do příslušné soutěže.
2. Poslední družstvo soutěže nebo její skupiny sestupuje do nižší soutěže, pokud se nejedná o
nejnižší soutěž. Poslední družstvo soutěže je povinno zároveň při sestupu do nižší soutěže
splnit další povinnosti dané předpisy FAČR nebo jejích pobočných spolků, včetně podání
přihlášky družstva do příslušné soutěže.
3. O počtu postupujících a sestupujících družstev včetně systému postupů a sestupů rozhoduje
příslušný řídící orgán soutěže, a to v rozpisu soutěží.
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4. Celkový počet postupujících a sestupujících družstev je závislý od celkového počtu
sestupujících družstev z vyšší soutěže a celkového počtu postupujících družstev z nižší
soutěže.

Kolize více družstev jednoho členského klubu
1. V případě sestupu družstva do nižší soutěže, kde hraje již jiné družstvo stejného členského
klubu, bude toto jiné družstvo sestupujícím družstvem. Ustanovení předchozí věty se
nevztahuje na jiné družstvo stejného členského klubu, které je již postupující či sestupující.
2. V případě postupu družstva do vyšší soutěže, kde hraje již jiné družstvo stejného členského
klubu, družstvo nepostupuje a právo postupu do vyšší soutěže získává další nejlépe
umístěné družstvo. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na jiné družstvo stejného
členského klubu, které je již postupující či sestupující.

Doplňování míst v soutěžích
1. Pokud členský klub před začátkem soutěžního ročníku požádá o zařazení jeho družstva do
nižší soutěže, než je oprávněno se účastnit, právo účasti získává:
jedná-li se o soutěž o jedné skupině, družstvo, které je umístěno na prvním, druhém,
případně třetím místě za družstvem postupujícím do příslušné soutěže;
jedná-li se o soutěž o více skupinách, družstvo s nejvyšším počtem soutěžních bodů,
které je umístěno na prvním, druhém, případně třetím místě za družstvem
postupujícím do příslušné soutěže, ze všech shodně umístivších družstev ve
skupinách příslušné soutěže.
2. Postoupit podle odstavce 1 mohou pouze družstva umístivší se nejhůře na čtvrtém místě.
3. V případě, že dostatečný počet družstev neuplatní právo účasti v soutěži dle odstavce 1,
získá právo účasti v soutěži nejvýše postavené sestupující družstvo této soutěže předchozího
soutěžního ročníku, a to až do doplnění plného počtu družstev do soutěže. To se však netýká
nejníže postaveného družstva, které sestupuje vždy.
4. Není-li postupem podle odstavce 1 a odstavce 3 doplněn plný počet družstev do soutěže, je
řídící orgán soutěže oprávněn rozhodnout o tom, že se omezení podle odstavce nepoužije a
právo účasti získává další družstvo podle ustanovení odstavce 1.
5. Jedná-li se o soutěž o více skupinách, které nemají shodný počet družstev, rozhoduje při
vzájemném porovnání umístění počet bodů dosažených na jedno odehrané utkání.

Oddíl 3
Organizace pohárových soutěží

Pohár FAČR
1. Pohárovou soutěží dospělých je Pohár FAČR.
2. Pohár FAČR je kvalifikační soutěž pro účast v Evropské lize UEFA.
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3. Řídícím orgánem Poháru FAČR je Výkonný výbor FAČR, který je oprávněn pověřit
řízením pro tyto účely jmenovanou odbornou komisi (dále též „Řídící orgán Poháru“).
4. Je-li účastníkem utkání členský klub profesionální soutěže, nelze pro utkání Poháru FAČR
využít hřiště s umělým trávníkem; to neplatí, pokud tento členský klub s odehráním utkání
na hřišti s umělým trávníkem souhlasí.

Systém Poháru FAČR
1. Pohár FAČR se hraje vylučovacím jednokolovým systémem. Ustanovení předchozí věty se
nepoužijí na osmifinálová, čtvrtfinálová a semifinálová utkání Poháru FAČR, která se hrají
dvoukolovým systémem doma – venku.
2. O vítězi Poháru FAČR rozhoduje jednokolové finále.
3. V případě nerozhodného stavu po skončení normální hrací doby v utkáních hraných
vylučovacím jednokolovým systémem rozhodují o vítězi utkání kopy ze značky
pokutového kopu dle Pravidel fotbalu.
4. V osmifinálových, čtvrtfinálových a semifinálových utkání Poháru FAČR rozhodují o
postupujícím postupně následující kritéria:
vyšší počet bodů získaný v obou utkáních;
lepší brankový rozdíl z obou utkání;
vyšší počet vstřelených branek na hřišti soupeře;
kopy ze značky pokutového kopu prováděné podle Pravidel fotbalu, příloha A.

Účast v Poháru FAČR
Klub se účastní Poháru FAČR pokud:
hraje profesionální soutěž;
podá přihlášku do Poháru FAČR a zároveň se jeho A – družstvo účastní soutěže
řízené Řídící komisí pro Čechy nebo Řídící komisí pro Moravu;
podá přihlášku a zároveň je jeho A – družstvo vítězem krajských kol Poháru FAČR;
vítěze krajských kol Poháru FAČR sdělí příslušný řídící orgán mistrovské soutěže.

Zařazování účastníků do Poháru FAČR
1. Do Poháru FAČR jsou zařazena družstva účastnící se profesionálních soutěží povinně a
všechna ostatní družstva na základě platně podané přihlášky.
2. Do předkola Poháru FAČR jsou zařazena družstva, která jsou vítězi krajských kol Poháru
FAČR a družstva hrající divizi.
3. Do 1. kola Poháru FAČR jsou zařazena vítězná družstva z předkola Poháru FAČR a dále
všechna ostatní platně přihlášená družstva s výjimkou družstev účastnících se I. ligy (Synot
ligy). Družstva účastnící se II. ligy (Fotbalové národní ligy) jsou nasazena.
4. Losování předkola a 1. kola Poháru FAČR provede Řídící orgán Poháru na základě územní
příslušnosti, když se odděleně losuje pro Čechy a Moravu. Losování dle předchozí věty je
určující do osmifinále soutěže.
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5. Družstva účastnící se I. ligy (Synot ligy) jsou zařazena přímo do 2. kola Poháru FAČR,
s výjimkou družstev, které se účastní evropských klubových soutěží, která jsou zařazena do
3. kola Poháru FAČR.
6. Nasazení družstev účastnící se I. ligy (Synot ligy) do soutěžního pavouka Poháru FAČR se
provede tak, že družstva I. ligy (Synot ligy) na sebe nemohou ve 3. kole narazit.

Termíny utkání Poháru FAČR
Termíny Poháru FAČR jsou uvedeny v termínové listině Poháru FAČR, kterou vydává
Řídící orgán Poháru. Termínová listina Poháru FAČR musí být v souladu s termínovou
listinou profesionálních soutěží.

Organizátor utkání Poháru FAČR
1. Organizátorem utkání Poháru FAČR je v předkole a 1. kole Poháru FAČR vždy účastník
nižší soutěže, když pro určení úrovně soutěže je rozhodující nadcházející soutěžní ročník;
v případě shody úrovně soutěže obou klubů je organizátorem utkání členský klub, který
bude jako organizátor utkání vylosován Řídícím orgánem Poháru FAČR. Kluby se mohou
losování zúčastnit.
2. Organizátorem utkání Poháru FAČR ve 2. a 3. kole Poháru FAČR je vždy účastník nižší
soutěže, když pro určení úrovně soutěže je rozhodující probíhající soutěžní ročník;
v případě shody úrovně soutěže obou klubů je organizátorem utkání členský klub, který
bude jako organizátor utkání vylosován Řídícím orgánem Poháru FAČR; členské kluby jsou
oprávněny se losování zúčastnit.
3. Počínaje utkáními osmifinále losuje Řídící orgán Poháru FAČR herní dvojice s tím, že
družstva jsou nasazena podle umístění v mistrovských soutěžích v předcházejícím
soutěžním ročníku. Organizátorem prvního utkání v osmifinále je vždy účastník nižší
soutěže, když pro určení úrovně soutěže je rozhodující probíhající soutěžní ročník.
V případě shody úrovně obou klubů je organizátorem utkání členský klub, který bude
vylosován Řídícím orgánem Poháru FAČR.
4. Organizátorem prvního utkání ve čtvrtfinále a semifinále je členský klub, který bude
vylosován Řídícím orgánem Poháru FAČR.
5. Organizátorem utkání finále Poháru FAČR je FAČR; Řídící orgán Poháru vybere stadion,
který splňuje bezpečnostní kritéria.

Vítěz Poháru FAČR
1. Vítěz Poháru FAČR:
obdrží putovní Pohár FAČR;
se kvalifikuje do Evropské ligy UEFA; to neplatí, pokud se zároveň kvalifikuje do
Ligy mistrů UEFA;
obdrží pro své hráče medaile.
2. Poražený finalista obdrží pro své hráče medaile.
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Oddíl 4
Práva a povinnosti členů FAČR se zvláštními právy a povinnostmi

Příslušníci družstva
1. Za příslušníky družstva jsou považováni:
vedoucí družstva;
trenér družstva;
asistent trenéra družstva;
trenér brankářů;
lékař nebo zdravotník družstva;
masér družstva;
hráči družstva uvedeni v zápise o utkání.
2. Příslušníci družstva jsou oprávněni se při utkání zdržovat v prostoru hřiště.
3. V případě vykázání příslušníka družstva během utkání rozhodčím z ohraničeného prostoru
hřiště určeného pro příslušníky družstva, vykonává jeho práva a povinnosti jiný příslušník
družstva; to neplatí u hráčů.
4. Příslušníci družstva zdržující se během utkání v ohraničeném prostoru hřiště jsou povinni
být označení způsobem, který stanoví Pravidla fotbalu.
5. V případě pořizování audio-vizuálního záznamu utkání, souhlasí příslušnici družstva
s pořízením a užitím audio-vizuálního záznamu, vědomi si, že obsahem takového záznamu
může být zachycení podobizny příslušníka družstva. Poskytnutý souhlas dle předchozí věty
se vztahuje pouze na užití pro nekomerční účely a pouze pro potřeby organizátora utkání,
hostujícího klubu nebo řídícího orgánu soutěže.

Vedoucí družstva
1. Vedoucím družstva může být pouze osoba starší 18 let.
2. Vedoucí družstva je povinen zejména:
dbát na kázeň a pořádek v družstvu;
dodržovat Pravidla fotbalu a předpisy FAČR nebo jejích pobočných spolků;
podřídit se rozhodnutím a opatřením orgánů a komisí FAČR nebo jejích pobočných
spolků;
chovat se při výkonu své fuknce ukázněně;
prokázat na žádost delegované osoby svoji totožnost;
respektovat rozhodnutí a pokyny rozhodčích, delegáta a členů pořadatelské služby;
zajistit, aby vyloučený či vystřídaný hráč opustil hrací plochu;
mít k dispozici aktuální listinu hráčů;
ověřovat a brát na vědomí zápis o utkání.
3. Družstvo je povinno mít vedoucího družstva. Bez vedoucího družstva nemůže být utkání
zahájeno. V případě vykázání vedoucího družstva z ohraničeného prostoru hřiště pro
příslušníky družstva, převezme jeho povinnosti jiný příslušník družstva.
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Trenér družstva, asistent trenéra družstva a trenér brankářů
1. Trenér družstva, asistent trenéra družstva a trenér brankářů jsou povinni zejména:
dbát na kázeň a pořádek v družstvu;
dodržovat Pravidla fotbalu a předpisy FAČR nebo jejích pobočných spolků;
podřídit se rozhodnutím a opatřením orgánů a komisí FAČR nebo jejích pobočných
spolků;
chovat se na hrací ploše i mimo ni ukázněně;
prokázat na žádost delegované osoby svoji totožnost;
respektovat rozhodnutí a pokyny rozhodčích, delegáta a členů pořadatelské služby.
2. Podrobnosti o výkonu funkce trenéra, asistenta trenéra a trenéra brankařů stanoví Řádu
trenérů.

Ostatní příslušníci družstva
Ostatní příslušníci družstva jsou povinni zejména:
dodržovat Pravidla fotbalu a předpisy FAČR nebo jejích pobočných spolků;
podřídit se rozhodnutím a opatřením orgánů a komisí FAČR nebo jejích pobočných
spolků;
chovat se na hrací ploše i mimo ni ukázněně;
prokázat na žádost rozhodčího nebo delegáta svou totožnost;
respektovat rozhodnutí a pokyny rozhodčích, delegáta a členů pořadatelské služby.

Družstva mládeže
1. Členské kluby hrající soutěže FAČR jsou povinni mít počet družstev v mládežnických
kategoriích dle odstavce 5.
2. Členský klub je povinen uhradit příslušnému řídícímu orgánu soutěže kompenzační
poplatek v případě:
nižšího počtu přihlášených mládežnických družstev členského klubu;
vyloučení mládežnického družstva členského klubu ze soutěže.
3. V případě nižšího počtu mládežnických družstev členského klubu než je stanovený
minimální počet mládežnických družstev členského klubu pro příslušnou soutěž, nebude
družstvo členského klubu oprávněno účastnit se příslušné soutěže.
4. Stanovený počet mládežnických družstev je počtem mládežnických družstev v různých
věkových kategoriích.
5. Počet mládežnických družstev, výše kompenzačního poplatku za jedno mládežnické
družstvo a minimální počet mládežnických družstev pro účast v soutěži se stanovují pro
příslušné soutěže takto:
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Soutěž

Výše
kompenzačního
poplatku za jedno
mládežnické
družstvo

Počet
mládežnických
družstev

Minimální počet
mládežnických
družstev pro účast
v soutěži

Česká fotbalová liga

5 družstev mládeže

50.000,- Kč

3 družstva mládeže

Moravsko-slezská
fotbalová liga

5 družstev mládeže

50.000,- Kč

3 družstva mládeže

Divize

4 družstva mládeže

40.000,- Kč

2 družstva mládeže

Krajský přebor

3 družstva mládeže

30.000,- Kč

2 družstva mládeže

Pražský přebor

3 družstva mládeže

30.000,- Kč

2 družstva mládeže

I. A třída kraje

2 družstva mládeže

20.000,- Kč

1 družstvo mládeže

I. B třída kraje

1 družstvo mládeže

10.000,- Kč

Účast cizinců v družstvu
V soutěžním utkání je za družstvo oprávněno nastoupit nejvýše 5 hráčů, kteří nejsou občany
členského státu Evropské unie.

Práva a povinnosti členského klubu
Členský klub je povinen:
podat ve stanoveném termínu přihlášku družstva do příslušné soutěže;
zajistit, aby družstvo členského klubu dohrálo soutěž, do které bylo přihlášeno;
uvolňovat hráče pro účely státní reprezentace ve všech věkových kategoriích;
mít trenéra s trenérskou licencí podle Řádu trenérů FAČR;
mít registrovaného alespoň jednoho administrátora členského klubu;
dodržovat předpisy FAČR a jejích pobočných spolků;
mít k dispozici prohlášení hráče o své zdravotní způsobilosti;
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do zápisu o utkání uvést pouze hráče oprávněné startovat v utkání a ostatní
příslušníky družstva oprávněné vykonávat funkce, v níž jsou v zápise o utkání
uvedeni;
umožnit nastoupení k utkání pouze hráčům uvedeným v zápise o utkání;
hrát soutěžní utkání pouze na hřištích s travnatou hrací plochou; to neplatí, je-li
členskému klubu udělena výjimka dle §6 odst. 5 tohoto řádu;
hrát soutěžní utkání pouze na hřišti schváleném řídícím orgánem soutěže před
začátkem soutěžního ročníku dle Pravidel fotbalu;
hrát soutěžní utkání pouze pod umělým osvětlením schváleným řídícím orgánem
soutěže před začátkem soutěžního ročníku;
mít odpovídající výpočetní techniku s internetovým připojením pro účely přístupu a
administrace v elektronickém informačním systému;
hrát domácí soutěžní utkání na hřišti, které schválil příslušný řídící orgán soutěže.

Práva a povinnosti hráčů
1. Hráči jsou povinni:
chovat se na hrací ploše i mimo ni ukázněně;
respektovat rozhodnutí a pokyny rozhodčích, delegáta a členů pořadatelské služby;
dodržovat Pravidla fotbalu a předpisy FAČR nebo jejích pobočných spolků;
podřídit se rozhodnutím a opatřením orgánů a komisí FAČR nebo jejích pobočných
spolků;
v případě výzvy se dostavit k dopingové kontrole.
2. Hráči jsou oprávněni startovat a nastupovat v soutěžních utkáních pouze za členský klub
dle Evidenčního a registračního řádu. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na hráče
klubů, které mají uzavřenou smlouvu o sdruženém startu družstev nebo smlouvu o zřízení
farmářského družstva, a tato smlouva byla schválena příslušným řídícím orgánem soutěže.

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.
Odpovědnost hráče za nestandardní výstroj
1. Hráč nebo jeho zákonný zástupce či opatrovník odpovídá za škodu způsobenou výstrojí,
která není označena jako Základní výstroj Pravidly fotbalu.
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2. O přípustnosti nestandardní výstroje rozhoduje rozhodčí utkání.

Organizátor utkání
1. Organizátorem utkání je členský klub, který je v zápisu o utkání uveden na prvním místě.
2. Organizátor utkání je povinen sehrát utkání na hřišti, jež v přihlášce do soutěže označil jako
hřiště vlastní, nestanoví-li řídící orgán soutěže jinak.

Hlavní pořadatel
1. Hlavním pořadatelem je fyzická osoba, člen FAČR, která je spolu s organizátorem utkání
odpovědná za splnění technických a pořádkových povinnosti organizátora utkání.
2. Hlavní pořadatel je povinen být označen nápisem „Hlavní pořadatel“, kdy takové označení
musí být výrazně odlišné od označení ostatních pořadatelů.
3. Je zakázáno, aby hlavní pořadatel vykonával současně funkci rozhodčího utkání, delegáta
utkání nebo příslušníka družstva.

Pořadatelská služba
1. Pořadatelská služba je složena z fyzických osob starších 18 let, které jsou poučeny o svých
právech a povinnostech hlavním pořadatelem.
2. Pořadatelská služba je zpravidla tvořena:
hlavním pořadatelem;
zástupcem hlavního pořadatele;
pořadateli;
pokladníky;
zdravotní službou (lékařem či zdravotníkem);
hlasatelem;
obsluhou umělého osvětlení;
videotechnikem;
bezpečnostním manažerem.
3. Minimální počet členů pořadatelské služby stanoví pro jednotlivé soutěže příslušný řídící
orgán soutěže v rozpisu soutěží.
4. Členové pořadatelské služby jsou povinni být označeni výrazným a nezaměnitelným
způsobem.

Odpovědnost za porušení povinností pořadatelské služby
Za nesplnění nebo porušení povinností pořadatelské služby odpovídá organizátor utkání a
hlavní pořadatel.
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Oddíl 4
Organizace nemistrovských soutěží

Nemistrovské soutěže a přátelská utkání
1. Pro nemistrovské soutěže a přátelská utkání se použijí ustanovení tohoto řádu přiměřeně.
2. Na nemistrovké soutěže a přátelská utkání se nevztahují ustanovení o právech a
povinnostech členů FAČR se zvláštními právy a povinnostmi, které se vztahují
k elektronickému informačnímu systému.
3. Řídící orgány soutěží jsou oprávněny stanovit podrobnější podmínky organizace
nemistrovských soutěží a přátelských utkání.
4. Propozice nemistrovských soutěží a přátelská utkání schvaluje organizátor utkání.
5. Organizátor nemistrovské soutěže je povinen zaslat schválené propozice všem zúčastněným
klubům.
6. Nemistrovské soutěže a přátelská utkání řídí zpravidla rozhodčí s licencí odpovídající
mistrovské soutěži, v níž nastupuje nejvýše startující družstvo účastnící se utkání. Odměna
rozhodčímu odpovídá mistrovské soutěži, které se účastní družstvo organizátora utkání.
7. Nemistrovské soutěže a přátelská utkání mezi mládežnickými družstvy mohou řídit
rozhodčí s jakoukoliv licencí podle požadavku organizátora utkání.

ČÁST DRUHÁ
ZVLÁŠTNÍ ČÁST
HLAVA I
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ FAČR SE ZVLÁŠTNÍMI PRÁVY A
POVINNOSTMI PŘED ZAHÁJENÍM UTKÁNÍ

Působnost
Podle ustanovení této hlavy se postupuje do zahájení soutěžního utkání dle výkladu Pravidel
fotbalu.

Technické povinnosti organizátora utkání
Organizátor utkání je povinen:
připravit vybavení k utkání a vyznačit hrací plochu dle Pravidel fotbalu;
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poskytnout za účelem vyplnění zápisu o utkání nejpozději 60 minut před
plánovaným začátkem soutěžního utkání výpočetní techniku s připojením k
internetu v kabině rozhodčích, nestanoví-li rozpis soutěží lhůtu delší;
mít k dispozici formulář zápisu o utkání, píšťalku, červenou a žlutou kartu, hodinky,
minci na losování a praporky pro asistenty rozhodčího;
zajistit pro soupeře a rozhodčí nejpozději 60 minut před plánovaným začátkem
soutěžního utkání čisté, dostatečně velké, uzamykatelné, v chladných dnech
vytápěné šatny, které jsou vybaveny věšáky a umožnit jim řádně se umýt;
vyhradit pro delegáta utkání, případně další delegované osoby místo, z něhož budou
mít dobrý rozhled na hrací plochu a celý prostor hřiště;
zajistit zdravotní službu s potřebným vybavením pro první pomoc. Za poskytnutí
první pomoci v době utkání odpovídá osoba, jejíž jméno, příjmení a ID se uvádí v
zápisu o utkání. Zdravotní služba je povinna poskytnout první pomoc jak divákům,
tak příslušníkům obou družstev, nemají-li vlastního lékaře či zdravotníka;
poskytnout vhodné prostory pro výkon antidopingové kontroly;
informovat prostřednictvím rozhlasu o činnostech obou klubů;
prostřednictvím rozhlasu vyzývat k pořádku a klidu v hledišti;
poskytnout vhodné občerstvení delegovaným osobám v poločase utkání;
zajistit přítomnost člena pořadatelské služby před kabinou rozhodčích;
poskytnout místo k parkování dopravních prostředků delegovaných osob;
zajistit bezpečné uložení osobních věcí příslušníků družstev a delegovaných osob
v šatnách a v případě žádosti zabezpečit úschovu peněz a cenností příslušníků
družstev a delegovaných osob;
umožnit pořízení audio – video záznamu nebo obdobného záznamu utkání řídicímu
orgánu soutěže a hostujícímu družstvu pro vlastní nekomerční účely;
zajistit včasné otevření pokladen podle povahy utkání;
zajistit označení cen vstupenek na viditelném místě;
zajistit osobám s řádně zakoupenou vstupenkou nebo průkazem opravňujícím ke
vstupu vstup do prostorů stadionu a hlediště;
zajistit instalaci a řádný chod turniketů, pokud tak stanoví rozpis soutěží;
zabezpečit řádný technický stav umělého osvětlení, včetně provozu náhradních
osvětlení a zdrojů elektrické energie při dodržení všech provozních předpisů; za
osobu zajišťující obsluhu a opravu v době utkání odpovídá hlavní pořadatel;
zajistit vhodné osoby pro výkon funkce rozhodčích v případě, že rozhodčí nejsou
delegováni nebo pokud se nedostaví;
zajistit pořadatelskou službu v potřebném počtu a kvalitě podle kategorií utkání či
rozpisu soutěží, a to tak, aby pořadatelská služba vykonávala své povinnosti od
okamžiku počátku soustřeďování diváků až do doby jejich odchodu ze stadionu;
zpracovat a řídicímu orgánu soutěže předložit řád pořadatelské služby, případně
plnit další povinnosti, pokud to vyplývá z rozpisu soutěží.

Pořádkové povinnosti organizátora utkání
1. Organizátor utkání se zavazuje:
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neumožnit přístup do prostoru stadionu osobám podnapilým, ozbrojeným či osobám
vnášejícím předměty, kterými by mohly ohrozit život nebo zdraví ostatních
účastníků utkání;
zabezpečit zákaz vstupu do ohraničeného prostoru hřiště (u neohraničených hřišť se
za prostor hřiště považuje vzdálenost dvou metrů od pomezních čar a čtyř metrů od
brankových čar) všem osobám vyjma:
i. rozhodčích a příslušníků družstva;
ii. členů pořadatelské služby;
iii. příslušníků policie či pořádkových služeb;
iv. podavačů míčů, resp. dalších osob oprávněných ke vstupu na základě řádu
pořadatelské služby či jiných předpisů;
v. fotoreportérů, rozhlasových, televizních a filmových pracovníků na základě
povolení organizátora utkání.
umožnit vstup na hrací plochu v průběhu utkání jen hráčům a rozhodčím; další osoby
mohou vstoupit na hrací plochu jen se souhlasem rozhodčího.
2. Organizátor utkání odpovídá 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.

Práva a povinnosti hostujícího družstva
Hostující družstvo je povinno se dostavit k utkání tak, aby nebyla čerpána čekací doba.

Práva a povinnosti vedoucího družstva
Vedoucí družstva je před začátkem utkání oprávněn:
vyžádat u rozhodčího provedení kontroly totožnosti příslušníků soupeřova družstva
a této kontroly se zúčastnit;
opsat si údaje uvedené v zápisu o utkání.

Čekací doba
1. Čekací doba pro obě družstva a rozhodčího je 20 minut po úředně stanoveném začátku
utkání a je možné ji čerpat pouze z důvodů zvláštního zřetele hodných. Čekací dobu není
možné čerpat z důvodů stojících na straně asistentů rozhodčího nebo čtvrtého rozhodčího
utkání.
2. K posouzení, zda byla dodržena čekací doba, je příslušný rozhodčí.
3. Řídící orgán soutěže je oprávněn stanovit zákaz čerpání čekací doby, a to v soutěžních
utkáních, které v zájmu regulérnosti průběhu soutěže nařídí sehrát ve shodném úředně
stanoveném začátku utkání.
4. Oznámí-li hostující družstvo organizátorovi utkání v průběhu čerpání čekací doby podle
odstavce 1, že se dostaví a utkání bude možné zahájit nejpozději 40 minut po úředně
stanoveném začátku utkání, prodlužuje se čekací doba o dalších 20 minut. Prodlouženou
čekací dobu lze čerpat pouze z důvodů zcela nezávislých na osobě, která čekací dobu čerpá.
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5. Má-li být nebo hraje-li se utkání s použitím umělého osvětlení, je v případě poruchy na
zařízení či přerušení dodávky proudu ze sítě organizátor utkání oprávněn čerpat čekací dobu
v délce 60 minut. Čerpá-li se v jednom utkání čekací doba opakovaně, nesmí čekací doba v
součtu trvat déle než 60 minut.
6. Členský klub, jehož družstvo čerpalo čekací dobu, je povinen bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do tří dnů prokázat řídícímu orgánu soutěže důvody čerpání čekací doby.
Delegovaný rozhodčí, který čerpal čekací dobu, je povinen bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do tří dnů, prokázat komisi rozhodčích, která jej k utkání delegovala,
důvody čerpání čekací doby.
7. Nedostaví-li se družstvo hostů k utkání v průběhu čekací doby, je povinno uhradit
organizátoru utkání paušální částku náhrady nákladů spojených s přípravou utkání určenou
řídícím orgánem soutěže.

Nedostavení se delegovaného rozhodčího
1. Jsou-li v okamžiku uplynutí čekací doby přítomna obě družstva v prostorách hřiště, jsou
družstva povinna utkání sehrát, a to i v případě, že se delegovaný rozhodčí nedostavil.
2. Nedostaví-li se delegovaný rozhodčí v čekací době, převezme řízení utkání delegovaný
asistent rozhodčího podle pořadí delegace. Nejsou-li asistenti rozhodčího k utkání
delegováni a je-li na hřišti přítomen jiný kvalifikovaný rozhodčí, je povinen se na vyzvání
přihlásit a utkání řídit. Přihlásí-li se více kvalifikovaných rozhodčích, převezme řízení
utkání rozhodčí, který je zařazen na nominační listině vyšší soutěže.
3. Není-li na hřišti přítomen žádný delegovaný ani kvalifikovaný rozhodčí, jsou oba vedoucí
družstev povinni dohodnout se na oddílovém rozhodčím starším 18 let a za jeho řízení
utkání sehrát. V případě, že se nedohodnou, navrhnou členské kluby každý svého kandidáta
a o oddílovém rozhodčím se rozhodne losem za přítomnosti obou navržených kandidátů.
Dohoda, případně výsledek losování, musí být již před utkáním uvedena v zápisu o utkání.
4. Řídí-li utkání za delegovaného rozhodčího delegovaný asistent rozhodčího nebo jiný
kvalifikovaný rozhodčí, řídí utkání až do konce, i kdyby se delegovaný rozhodčí opožděně
dostavil. V takovém případě delegovaný rozhodčí převezme funkci asistenta rozhodčího v
případě, že tuto funkci vykonává oddílový asistent rozhodčího; od kvalifikovaného
rozhodčího funkci nepřebírá.
5. Dostaví-li se delegovaný rozhodčí k utkání, které převzal a řídí oddílový rozhodčí,
převezme delegovaný rozhodčí po zjištění všech skutečností řízení utkání a v utkání se
pokračuje.
6. Nedostaví-li se k utkání delegovaný asistent rozhodčího a je-li na hřišti přítomen jiný
kvalifikovaný rozhodčí, je povinen se na vyzvání pořadatele dostavit a funkci asistenta
rozhodčího převzít. Přihlásí-li se více kvalifikovaných rozhodčích, převezme funkci
asistenta rozhodčího, který je zařazen na nominační listině vyšší soutěže. Není-li žádný
kvalifikovaný rozhodčí k dispozici, zajistí se pro výkon funkce oddílového asistenta
rozhodčího vhodná a pravidel znalá osoba podle Pravidel fotbalu.
7. Dostaví-li se delegovaný asistent rozhodčího opožděně, převezme funkci asistenta
rozhodčího pouze za oddílového asistenta rozhodčího; za kvalifikovaného rozhodčího
funkci asistent rozhodčího nepřebírá.
8. Kvalifikovaní nebo oddíloví rozhodčí, ať již nastoupí k výkonu funkce rozhodčího či
asistenta rozhodčího, mají všechna práva a povinnosti delegovaných rozhodčích s tím, že
utkání nemusí řídit v předepsaném úboru. Svoji výstroj však mají za pomoci pořádajícího
členského klubu přizpůsobit sportovnímu prostředí.
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9. Delegovaný delegát nesmí převzít funkci rozhodčího. Při nedostavení se delegovaných
rozhodčích je však povinen učinit opatření k tomu, aby bylo utkání řízeno v souladu s výše
uvedenými ustanoveními.
10. V případě nedostavení se delegovaných rozhodčích odpovídá za řádné vyplnění a odeslání
zápisu o utkání nejpozději do 12. hodiny dne následujícího po sehrání utkání organizátor
utkání; v případě vyplnění zápisu o utkání v písemné formě, doručí organizátor utkání zápis
o utkání řídícímu orgánu soutěže do 48 hodin po skončení utkání.
11. Pokud není delegovaný rozhodčí dále schopen řídit utkání, postupuje je se obdobně podle
odstavců 1 až 10 a Řádu rozhodčích a delegátů.

Práva a povinnosti rozhodčího utkání před zahájením utkání
Delegovaný rozhodčí je povinen:
dostavit se nejméně 60 minut před úředně stanoveným začátkem utkání na místo,
které organizátor utkání uvedl jako místo konání utkání;
provést kontrolu hrací plochy a vybavení hřiště a rozhodnout, zda hrací plocha je
řádně připravena a je způsobilá k odehrání utkání; při rozhodování postupuje podle
Pravidel fotbalu a současně musí dbát na bezpečnost a zdraví příslušníků družstev;
zkontrolovat, zda nebylo překročeno čerpání čekací doby;
provést kontrolu výstroje hráčů obou družstev prostřednictvím asistentů rozhodčího,
jsou-li delegováni;
vyplnit zápis o utkání;
dodržet hrací dobu;
zahájit utkání v úředně stanoveném začátku, při respektování ustanovení o čekací
době;
omluvit se bez zbytečného odkladu z řízení utkání komisi rozhodčích, jakmile
nastanou skutečnosti bránící mu dostavit se k utkání.

Práva a povinnosti delegáta
Delegát je povinen:
dostavit se nejméně 60 minut před úředně stanoveným začátkem utkání na místo,
které organizátor utkání uvedl jako místo konání utkání;
dohlížet na dodržování předpisů FAČR a jejích pobočných spolků a v případě
zjištěných nedostatků přijímat opatření k zajištění nápravy;
sledovat chování hráčů, trenérů, funkcionářů, diváků a rozhodčích a v případě
nutnosti vyzvat organizátora utkání prostřednictvím hlavního pořadatele k zajištění
klidu a pořádku v prostoru hřiště a hlediště až do doby, kdy účastníci utkání
bezpečným způsobem opustí prostor hřiště a hlediště;
na žádost vedoucího družstva hostujícího klubu a rozhodčího vyzvat organizátora
utkání prostřednictvím hlavního pořadatele k zajištění policejního doprovodu až na
hranice obce, v případě vážného narušení pořádku s ohledem na závažnost situace;
sledovat před utkáním, v průběhu utkání i po jeho skončení všechny události
související s utkáním a pravdivě je uvést ve zprávě delegáta o utkání.
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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:
jméno, příjmení a ID hlavního pořadatele utkání;
jméno, příjmení a ID vedoucího družstva;
jméno, příjmení a ID trenéra družstva, je-li přítomen;
jméno, příjmení a ID asistenta trenéra č. 1 družstva, je-li přítomen;
jméno, příjmení a ID asistenta trenéra č. 2 družstva, je-li přítomen;
jméno, příjmení a ID trenéra brankářů družstva, je-li přítomen;
jméno, příjmení a ID lékaře/zdravotníka družstva, je-li přítomen;
jméno, příjmení a ID maséra družstva, je-li přítomen;
sestavu, čísla hráčů a jejich ID;
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:
jméno, příjmení a ID vedoucího družstva;
jméno, příjmení a ID hlavního trenéra družstva;
jméno, příjmení a ID asistenta trenéra č. 1 družstva, je-li přítomen;
jméno, příjmení a ID asistenta trenéra č. 2 družstva, je-li přítomen;
jméno, příjmení a ID trenéra brankářů družstva, je-li přítomen;
jméno, příjmení a ID lékaře/zdravotníka družstva, je-li přítomen;
jméno, příjmení a ID maséra družstva, je-li přítomen;
sestavu, čísla hráčů a jejich ID;
z hráčů v základní sestavě kapitána družstva.
3. Rozhodčí utkání nejdříve 15 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.

HLAVA II
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ FAČR SE ZVLÁŠTNÍMI PRÁVY A
POVINNOSTMI V PRŮBĚHU UTKÁNÍ
Působnost
Podle ustanovení této hlavy se postupuje od zahájení soutěžního utkání do ukončení soutěžního
utkání dle výkladu Pravidel fotbalu.
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Zahájení utkání
1. Družstva jsou povinna nastoupit k utkání ve stanovený úřední začátek utkání. Rozhodčí
utkání hru zahájí, pokud na hrací ploše je přítomno nejméně 7 hráčů každého družstva
ustrojených podle příslušných ustanovení Pravidel fotbalu a byl-li řádně vyplněný zápis o
utkání.
2. V případě, že družstvo nastoupilo k utkání s menším počtem hráčů než 11, má právo doplnit
počet hráčů na 11 kdykoli v průběhu utkání, ale jen když je míč ze hry; hráč je povinen před
vstupem na hrací plochu prokázat rozhodčímu svoji totožnost. Zápis o utkání je třeba
doplnit, případně opravit v poločase utkání nebo ihned po skončení utkání. Oprávnění zápis
o utkání doplnit, případně opravit má pouze rozhodčí utkání. V případě řízení utkání
oddílovým rozhodčím má pravomoc opravit či doplnit zápis o utkání administrátor
organizátora utkání.
3. Náhradníci, jejichž jména nebyla zapsána do zápisu o utkání před zahájením utkání,
nemohou být do zápisu o utkání doplněni dodatečně.

Kapitán družstva
1. Kapitán družstva je povinen:
dbát spolu s vedoucím družstva, trenérem a asistentem trenéra družstva na kázeň a
pořádek v družstvu;
oznámit rozhodčímu odchod a střídání hráčů;
zajistit spolu se svými spoluhráči a ostatními příslušníky družstva bezpečnost a
ochranu zdraví rozhodčích a případně i hráčů družstva soupeře, zejména při jejich
odchodu do kabin;
být označen na levém rukávu páskou podle Pravidel fotbalu;
zajistit provedení společného pozdravu družstva s hráči soupeře a rozhodčími.
2. Kapitán družstva je oprávněn dotazovat se podle Pravidel fotbalu rozhodčího na důvody
jeho rozhodnutí.

Práva a povinnosti rozhodčího během utkání
1. Rozhodčí je povinen do zápisu o utkání uvést v přestávce mezi poločasy průběžný výsledek
utkání a střelce branek.
2. Rozhodčí je oprávněn do zápisu o utkání uvést v přestávce mezi poločasy další skutečnosti,
zejména udělené tresty, napomenutí, střídání.
3. Rozhodčí je povinen dodržet přestávku v délce 15 minut mezi poločasy, do které se
započítává i odchod a návrat hráčů na hrací plochu; ustanovení předchozí věty neplatí,
pokud vznikne dohoda obou vedoucích družstev a rozhodčího o jiné časové délce mezi
poločasy.
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Kontrola totožnosti
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:
hráč, který nastoupil k utkání v průběhu I. poločasu, setrvat na stadionu do zahájení
II. poločasu utkání;
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.

Střídání
1. V soutěžích dospělých I. a II. ligy je možno v průběhu soutěžního utkání vystřídat nejvýše
3 hráče.
2. Za to, že střídání a jeho průběh je provedeno v souladu s tímto řádem a s Pravidly fotbalu,
odpovídají rozhodčí, vedoucí družstva, kapitán družstva a trenér.
3. Vystřídaný hráč se smí zdržovat na lavičce pro příslušníky družstva a v ohraničeném
prostoru hřiště pouze, je-li řádně ustrojen a označen způsobem, který umožňuje jeho
identifikaci podle zápisu o utkání.
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Přerušení a předčasné ukončení utkání
1. Rozhodčí je povinen, z důvodů uvedených v Pravidlech fotbalu, utkání přerušit, popřípadě
i ukončit.
2. O předčasně ukončeném utkání rozhodne řídící orgán soutěže takto:
pokud není prokázána příčinná souvislost mezi zaviněním členského klubů a
předčasně ukončeným utkáním, utkání se opakuje v novém termínu;
pokud bude prokázána příčinná souvislost mezi zaviněním družstva či členského
klubu a předčasně ukončeným utkáním, řídící orgán soutěže navrhne projednání věci
v disciplinárním řízení.
3. Ukončí-li rozhodčí utkání předčasně zjevně bez zavinění některého z družstev členských
klubů, dohodnou se členské kluby neprodleně na novém termínu opakovaného utkání.
4. O způsobu úhrady či podílu plnění na úhradě nákladů na nové utkání rozhodne řídící orgán.
5. Odstavce 1 až 4 se nevztahují na přerušení utkání z bezpečnostních důvodů. V takovém
případě organizátor utkání spolu s bezpečnostními složkami učiní opatření k tomu, aby s
největším urychlením zjistil, zda nebezpečí skutečně existuje nebo mu zamezil s cílem
přerušené utkání dohrát. Nepodaří-li se přes výše uvedené utkání dohrát pro tmu, bude se
zbývající počet minut utkání dohrávat následující den. Pokud to nebude možné, rozhodne o
termínu a hodině dohrávky řídící orgán soutěže.

HLAVA III
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ FAČR SE ZVLÁŠTNÍMI PRÁVY A
POVINNOSTMI PO UKONČENÍ UTKÁNÍ
Uzavření zápisu o utkání
1. Rozhodčí je povinen neprodleně po ukončení utkání do zápisu o utkání uvést:
skutečný čas zahájení utkání;
konečný výsledek utkání;
střelce branek;
uložené tresty příslušníkům družstva se stručným popisem skutku;
střídání;
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.
3. Rozhodčí je povinen do 12 hodin dne následujícího po utkání v zápisu o utkání vyplnit ve
zprávě rozhodčího následující údaje:
čerpání čekací doby včetně uvedení důvodů tohoto čerpání;
závady zjištěné na hřišti, a to především z hlediska připravenosti hrací plochy
k utkání;
odůvodnění vyloučení hráčů nebo vykázaní ostatních příslušníků družstva
s detailním popisem skutku a zejména okolností, za nichž k jednání došlo;
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ostatní údaje, které musí rozhodčí zaznamenat do zápisu o utkání podle Pravidel
fotbalu;
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:
Hodnocení výkonu rozhodčích;
Podstatné skutečnosti, o kterých se v souvislosti s utkáním dozvěděl.

Protest
Členský klub je oprávněn podat protest za podmínek stanovených Procesním řádem.

ČÁST TŘETÍ
USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

Závěrečná ustanovení
Zrušuje se Soutěžní řád, který byl schválen Výkonným výborem FAČR dne 23. června 2011
a který nabyl účinnosti dne 1. července 2011, ve znění změn schválených Výkonným
výborem dne 25. června 2012, ve znění změn schválených Výkonným výborem dne 20.
června 2013, ve znění změn schválených Výkonným výborem dne 18. července 2013, ve
znění změn schválených Výkonným výborem dne 3. září 2012, ve znění změn schválených
Výkonným výborem dne 1. dubna 2014.
Tento řády byl schválen Výkonným výborem FAČR dne 5. června 2015 a nabývá účinnosti
dnem 1. července 2015.
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PŘÍLOHA Č. 1 SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALOVÉ ASOCIACE
ČESKÉ REPUBLIKY
PODMÍNKY ATESTACE A UŽÍVÁNÍ HŘIŠTĚ S UMĚLÝM
TRÁVNÍKEM 3. GENERACE PŘI SOUTĚŽNÍCH UTKÁNÍCH
§1
Základní ustanovení
Tato příloha stanoví podmínky, za kterých je možné konat soutěžní utkání na hřišti s umělým
trávníkem 3. generace.
§2
Výklad některých pojmů
Pro účely této přílohy se následujícími pojmy rozumí:
asociace zhotovitelů – Asociace zhotovitelů fotbalových hřišť s umělými trávníky
při ESTO, o.s., spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl L, vložka 18425, se sídlem Londýnská 329/25, Vinohrady, 120 00
Praha;
certifikační osvědčení – osvědčení FIFA Recommended* nebo FIFA
Recommended **;
hřiště s UT3G – hřiště s umělým trávníkem 3. generace;
Komise – Komise pro stadiony a hrací plochy zřízená Výkonným výborem FAČR
k provádění atestačního řízení;
výběhy – bezpečnostní zóna bezprostředně za pomezními čárami hřiště s UT3G;
webové stránky –webové stránky Komise - www.kshp.cz.
§3
Atestace
1. Soutěžní utkání lze konat na hřišti s UT3G pouze za předpokladu, že hřiště s UT3G má
účinné atestační osvědčení.
2. O udělení atestačního osvědčení rozhoduje Komise.
§4
Realizace výstavby
Atestační osvědčení k výstavbě hřiště s umělým trávníkem může být v atestačním řízení
uděleno pouze takovému subjektu, který:
doloží, že má obchodní zastoupení pro prodej umělých trávníků s certifikačním
osvědčením a oprávnění k jejich pokládce na území Evropského hospodářského
prostoru od certifikovaného subjektu;
vlastní odpovídající strojní vybavení pro kladení a zásyp umělého trávníku;
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doloží, že je držitelem účinné licence na pokládku umělého trávníku vydané přímo
výrobcem umělého trávníku;
doloží, že jeho pracovníci byli zaškoleni k pokládce umělého trávníku přímo
výrobcem umělého trávníku;
písemně prohlásí, že bude při výstavbě dodržovat předpisy FAČR;
případně doloží referenci o realizaci alespoň jednoho hřiště s umělým trávníkem
s certifikačním osvědčením na území členského státu Evropského hospodářského
prostoru.
§5
Atestační řízení
1. Účastníkem atestačního řízení je žadatel o atestaci, jenž má v úmyslu realizovat výstavbu
hřiště s umělým trávníkem.
2. K zahájení atestačního řízení žadatel o atestaci Komisi předloží před zahájením výstavby
hřiště s UT3G:
situační plánek hřiště s UT3G včetně výběhů podepsaný investorem i klubem;
název investora, jeho kontaktní adresu a odpovědnou osobu;
název generálního dodavatele, dodavatele umělého trávníku, realizátora spodní a
vrchní stavby a jejich kontaktní adresy a odpovědné osoby;
typ umělého trávníku včetně jeho certifikačního osvědčení a technický list včetně
vzorku pro použití vsypových materiálů do umělého trávníku, a to písku i
gumigranulátu;
k posouzení technickou zprávu s výsledkem hydrogeologického průzkumu, vzorový
řez spodní stavby a situaci hřiště s UT3G, včetně předpokládaného termínu zahájení
stavby, tedy součásti projektové dokumentace, jejíž zpracování investor ve
spolupráci s klubem zajistí.
3. V případě nedostatků u předložených dokumentů podle odstavce 2 Komise vyzve bez
zbytečného odkladu žadatele o atestaci k jejich doplnění.
4. Na základě úplného předložení dokumentů podle odstavce 2 vydá Komise usnesení o
zahájení atestačního řízení, jež zašle žadateli o atestaci.
5. V průběhu atestačního řízení je Komise oprávněna vyžadovat doložení:
původu umělého trávníku 3. generace dodacím listem přímo od výrobce a vzorkem
tohoto trávníku o velikosti až 1m2;
licence na pokládku umělého trávníku 3. generace přímo od výrobce daného
trávníku;
fotodokumentace z průběhu výstavby po jednotlivých etapách.
6. K udělení atestačního osvědčení je kromě podmínek stanovených § 4 a odstavci 2 a odstavci
5 dále nutné:
předložit protokol o kolaudaci nebo ohlášení o změně stavby, pokud se kolaudace
neprovádí;
předložit přejímací protokol, jehož vzor se nachází na webových stránkách;
při kontrole hřiště s UT3G prokázat splnění požadovaných parametrů hřiště s UT3G,
které Komise uvádí na webových stránkách;
prokázat základní vybavení pro návazné zajištění řádné údržby hřiště s UT3G.
7. Po splnění veškerých podmínek Komise vydá atestační osvědčení. Atestační osvědčení je
možné udělit na období nejdéle 4 let.
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8. Za každé vystavení atestačního osvědčení je žadatel o atestaci povinen uhradit poplatek ve
výši 10.000,- Kč.
§6
Reatestace
1. Po uplynutí doby účinnosti atestačního osvědčení je pro další konání soutěžních utkání na
hřišti s UT3G nutné získat nové atestační osvědčení.
2. Pro udělení nového atestačního osvědčení je třeba splnit následující podmínky:
pravidelně provádět údržbu hřiště s UT3G včetně průběžného vedení Deníku
provozu a údržby hřiště, jehož vzor se nachází na webových stránkách;
nejméně jednou ročně musí být rovněž na hřišti s UT3G provedena střednědobá
údržba odborným subjektem. Zkontrolovány budou rovněž základní parametry
hřiště s UT3G.
3. Za každé vystavení atestačního osvědčení je žadatel o novou atestaci povinen uhradit
poplatek ve výši 5.000,- Kč.
§7
Nový typ umělého trávníku
1. V případě použití nového typu trávníku musí zhotovitel hřiště s umělým trávníkem doložit
předem laboratorní zkoušky produktu provedené v souladu s předpisy FIFA a následně
zajistit přímou certifikaci akreditovanou laboratoří FIFA na zbudovaném hřišti. Po
vystavení oficiálního certifikátu FIFA může být následně provedena atestace. V případě, že
hřiště nesplní kritéria a neobdrží certifikaci FIFA, nemůže toto hřiště obdržet atestační
osvědčení.
2. Pokud nastane situace podle odstavce 1, musí být povrch vyměněn dodavatelskou firmou
za umělý trávník s certifikací FIFA tak, aby investor hřiště nebyl poškozen. Hřiště poté
může být atestováno.
§8
Dozor
Komise je oprávněna provádět kontrolu sledovaných ukazatelů a stavu hřiště s UT3G před
zahájením stavby, v jejím průběhu i po jejím dokončení.
§9
Asociace zhotovitelů
1. Při posuzování kvality podkladu a umělého trávníku Komise spolupracuje s Asociací
zhotovitelů.
2. Komise je oprávněna prostřednictvím Asociace zhotovitelů nechat laboratorně prověřit, zda
hřiště s umělým trávníkem, které má být atestováno, se shoduje s trávníkem uvedeným na
dodacím listu a předloženým vzorkem. Za tímto účelem je majitel hřiště povinen strpět
odebrání vzorku umělého trávníku z instalované plochy hřiště v rozměru 1m2 v jakémkoliv
místě.

31

§ 10
Garance dodavatele povrchu
1. Dodavatel povrchu garantuje kvalitu celé stavby hřiště s UT3G, které je účasten, a to i
v případě, že není generálním dodavatelem stavby.
2. Ustanovení odstavce 1 se týká případů, kdy dodavatel povrchu při výstavbě neprovedl její
spodní stavbu a provedl pouze pokládku umělého trávníku. Dodavatel povrchu v takovém
případě přebírá záruky za generálního dodavatele i za kvalitu spodní stavby.
§ 11
I. liga (Synot liga)
1. K položení umělého trávníku na stadionu, na němž svá soutěžní utkání hraje družstvo
členského klubu účastnící se I. ligy (Synot liga) je nutný souhlas Ligového shromáždění.
2. Hrací termíny, kdy je při utkání I. ligy (Synot liga) možno využít hřiště s UT3G, stanoví
Výkonný výbor FAČR před zahájením soutěžního ročníku.
3. Hřiště s UT3G pro I. ligu (Synot liga) musí splňovat následující podmínky:
rozměry hřiště a výběhů v souladu se specifikací obsaženou v Rozpisu soutěží v
kapitole Projekt Ligové stadiony;
povrch s osvědčením FIFA Recommended**;
polní zkoušky (field test) provedené akreditovanou laboratoří FIFA;
instalovaný odpovídající vytápěcí systém a zajištěnou klimatizační závlahu hrací
plochy vhodným zavlažovacím systémem.
§ 12
II. liga (Fotbalová národní liga)
4. Hřiště s UT3G pro II. ligu (Fotbalová národní liga) musí splňovat následující podmínky:
rozměry hřiště a výběhů v souladu se specifikací obsaženou v Rozpisu soutěží v
kapitole Projekt Ligové stadiony;
povrch s osvědčením FIFA Recommended**;
polní zkoušky (field test) provedené akreditovanou laboratoří FIFA;
instalovaný odpovídající vytápěcí systém a zajištěnu klimatizační závlahu hrací
plochy vhodným zavlažovacím systémem.
§ 13
ČFL, MSFL, Juniorská liga a I. dorostenecká liga
Hřiště s UT3G pro ČFL, MSFL, Juniorskou ligu a I. dorosteneckou ligu musí splňovat
následující podmínky:
rozměry hřiště v souladu se specifikací obsaženou v Rozpisu soutěží a Pravidlech
fotbalu, výběhy alespoň 4m za brankovou čárou a 3m za postranními čárami;
povrch s osvědčením FIFA Recommended** nebo FIFA Recommended*.
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§ 14
Divize, Česká a Moravskoslezská liga dorostu
Hřiště s umělým trávníkem pro divize, Českou a Moravskoslezskou ligu dorostu musí splňovat
následující podmínky:
rozměry hřiště v souladu se specifikací obsaženou v Rozpisu soutěží a Pravidlech
fotbalu, výběhy alespoň 4m za brankovou čárou a 3m za postranními čarami;
v případech zvláštního zřetele hodných může Komise udělit výjimku a povolit
výběhy o rozměrech 4m za brankovou čárou a 2m za postranními čárami;
povrch s osvědčením FIFA Recommended** nebo FIFA Recommended*.
§ 15
Ostatní soutěže
Hřiště s umělým trávníkem pro soutěže, na které se nevztahují § 11 až § 13, musí splňovat
následující podmínky:
rozměry hřiště v souladu se specifikací obsaženou v Rozpisu soutěží a Pravidlech
fotbalu, výběhy alespoň 4m za brankovou čárou a 2m za postranními čárami;
v případech zvláštního zřetele hodných může Komise udělit výjimku a povolit
výběhy o rozměrech 3m za brankovou čárou a 2m za postranními čárami;
povrch s osvědčením FIFA Recommended** nebo FIFA Recommended*.
§ 16
Povrch za pomezními čárami
1. U hřišť s umělým trávníkem, na která se vztahují ustanovení § 12 až § 14, musí mít prostor
do 1,5m za pomezními čárami stejný povrch jako hrací plocha.
2. Dále se pro hřiště s umělým trávníkem podle odstavce 1 doporučuje:
aby stejný povrch jako na hrací ploše byl na celé ploše za postranními čárami;
aby byla zajištěna klimatizační závlaha hrací plochy vhodným zavlažovacím
systémem, kdy účelem tohoto opatření je eliminace přehřívání hrací plochy při
vysokých letních teplotách.
§ 17
Bližší specifikace
Bližší specifikace a základní parametry týkající se zajištění prostoru pro diváky, pokyny k
instalaci střídaček, přesnou specifikaci umístění náležitostí branek, technické podmínky pro
realizaci hřiště, a to jak spodní stavby, tak i samotného umělého trávníku včetně zásypových
materiálů jsou uvedeny na webových stránkách.
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§ 18
Osvětlení
V případě použití umělého osvětlení při soutěžních utkáních musí jejich intenzita, pokud není
stanovena rozpisem soutěží, vyhovovat ČSN EN 12193 dle příslušné kategorie, přičemž je vždy
nutno doložit řádný protokol o intenzitě osvětlení.
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PŘÍLOHA Č. 2 SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALOVÉ ASOCIACE
ČESKÉ REPUBLIKY
MODIFIKACE SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU
§1
Základní ustanovení
Tato příloha stanoví modifikace tohoto řádu, Soutěžního řádu mládeže a žen a podmínky, za
kterých je možné tyto modifikace implementovat do rozpisu soutěží.
§2
Systém postupu a sestupu mezi soutěžemi
1. Rozpis soutěže může obsahovat ustanovení, že družstvo, které se v soutěžním ročníku
umístilo na postupové nebo sestupové pozici, nepostupuje nebo nesestupuje přímo, ale
účastní se kvalifikačních utkání (dále „kvalifikace“) o takovou soutěž.
2. Kvalifikace se hraje systémem „dvojutkání“ (doma-venku), a to tak, že:
pořadí utkání se losuje;
doma začíná družstvo z nižší soutěže;
je stanoveno pravidlo pohárového systému docílení branek, tedy branka docílena na
hřišti soupeře má vyšší hodnotu při shodném součtu skóre z obou utkání;
při shodných výsledcích obou utkání a po skončení řádné hrací doby druhého z
utkání, se toto prodlužuje o 2 x 15 minut;
není-li o výsledku rozhodnuto ani podle písmena d), rozhodnou o vítězi kvalifikace
kopy ze značky pokutového kopu prováděné podle Pravidel fotbalu;
pokud se vítěz kvalifikace vzdá práva účasti v příslušné soutěži, získává toto právo
poražené družstvo kvalifikace;
pokud nebude využito práva podle písmena f), poskytne řídící orgán soutěže
možnost postupu v souladu se Soutěžním řádem.
§3
Tříkolový systém
Rozpis soutěže může obsahovat ustanovení, které stanoví, že se mistrovské soutěže hrají
systémem každý s každým tříkolově. Soutěžní ročník se v takovém případě dělí na dvě části,
kdy v první části se družstva utkají každý s každým dvakrát. Na základě umístění družstev
v soutěži po první části soutěže, budou družstva rozlosována pro druhou část dle Bergerových
tabulek. Ve druhé části se družstva utkají jedenkrát každý s každým.
§4
Čtyřkolový systém
1. Rozpis soutěže může obsahovat ustanovení, které stanoví, že se mistrovské soutěže hrají
systémem každý s každým čtyřkolově. Soutěžní ročník se dělí na podzimní a jarní část, kdy
v každé části se družstva utkají dvakrát každý s každým.
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2. Čtyřkolový systém podle odstavce 1 lze upravit i tak, že soutěžní ročník se dělí na podzimní
a jarní část, kdy v podzimní části se družstva utkají dvakrát každý s každým. Po podzimní
části se družstvům získaný počet soutěžních bodů dělí dvěma. V případě, že takto získaný
podíl není celé číslo, zaokrouhluje se získaný podíl soutěžních bodů směrem nahoru na celé
číslo. Řídící orgán soutěže upraví jarní část soutěže tak, aby družstva umístěná po podzimní
části soutěže v horní polovině tabulky hrála mezi sebou dvakrát každý s každým a družstva
umístěná po podzimní části soutěže ve spodní polovině tabulky také dvakrát každý s
každým mezi sebou.
§5
Počet hráčů a střídání
Rozpis soutěže může obsahovat ustanovení, které stanoví, že:
v soutěžích věkové kategorie dospělých, kde řídícím orgánem soutěže je okresní
fotbalový svaz, krajský fotbalový svaz, Pražský fotbalový svaz, Řídící komise pro
Čechy nebo Řídící komise pro Moravu, je možno v průběhu soutěžního utkání
vystřídat 5 hráčů;
v soutěžích kategorie dorostu staršího, kde řídícím orgánem soutěže je okresní
fotbalový svaz, krajský fotbalový svaz, Pražský fotbalový svaz, je možno v průběhu
soutěžního utkání vystřídat 7 hráčů;
v soutěžích kategorie dorostu mladšího, kde řídícím orgánem soutěže je okresní
fotbalový svaz nebo krajský fotbalový svaz, je počet družstva 7+1 a v průběhu
soutěžního utkání je povoleno opakované střídání;
v soutěžích kategorie žáků starších, kde řídícím orgánem soutěže je okresní
fotbalový svaz, je počet hráčů družstva 7+1 a v průběhu soutěžního utkání je
povoleno opakované střídání;
v celostátních soutěžích kategorie žáků mladších, kde řídícím orgánem soutěže je
Řídící komise pro Čechy, Řídící komise pro Moravu nebo krajský fotbalový svaz,
jsou oprávněna hrát družstva s počtem hráčů 7+1 paralelně. Po poločasové přestávce
se družstva obou z klubů vymění. V průběhu soutěžního utkání je povoleno
opakované střídání;
v soutěžích žen je možno v průběhu soutěžního utkání vystřídat 7 hráček.
§6
Postup pro určení vítěze utkání v případě nerozhodného výsledku v řádné hrací době
Rozpis soutěže může obsahovat ustanovení, které stanoví, že v soutěžích, kde řídícím orgánem
soutěže je okresní fotbalový svaz, krajský fotbalový svaz, Pražský fotbalový svaz, Řídící
komise pro Čechy nebo Řídící komise pro Moravu se pro určení vítěze utkání v případě
nerozhodného výsledku v řádné hrací době budou provádět kopy ze značky pokutového kopu
podle Pravidel fotbalu, a to tak, že:
každé družstvo provede pět kopů;
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,
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přičemž v tabulce počtu vstřelených a obdržených branek bude započítáno skoré dosažené
v řádné hrací době.
§7
Návrat ošetřovaného hráče na hrací plochu
1. Rozpis soutěže může obsahovat ustanovení, které stanoví, že v soutěžích, kde řídícím
orgánem soutěže je okresní fotbalový svaz, krajský fotbalový svaz, Pražský fotbalový svaz,
Řídící komise pro Čechy nebo Řídící komise pro Moravu, se ošetřovaný hráč na hrací ploše
po jejím opuštění smí vrátit nejdříve po uplynutí doby 3 minut.
2. Rozhodujícím okamžikem pro opuštění hrací plochy je vstup lékaře, zdravotníka či jiné
osoby ke zjištění zdravotního stavu hráče či jeho ošetření. V případě vstupu osoby na hrací
plochu z důvodu zjištění zdravotního stavu hráče a případného ošetření, musí hráč hrací
plochu opustit, i kdyby k ošetření vůbec nedošlo.
3. Ustanovení odstavce 2 se neužije pokud:
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;
je hráč ošetřován po přestupku, za který je provinivší se hráč soupeře vyloučen.
4. Doba 3 minut se měří od okamžiku navázání hry po odchodu ošetřovaného hráče z hrací
plochy. Za dodržení doby 3 minut odpovídají asistenti rozhodčího, a pokud jich není,
rozhodčí.
5. V případě, že hráč opustí hrací plochu sám za účelem ošetření mimo ní, aniž by vstoupila
na hrací plochu jiná osoba a ve hře se pokračuje, je oprávněn se vrátit na hrací plochu se
svolením rozhodčího ihned po ošetření a nemusí čerpat dobu 3 minut.
§8
Více družstev klubu ve shodné soutěži
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 start více družstev stejného členského klubu v různých skupinách stejné soutěže.
V takovém případě je členský klub povinen vyhotovit seznam všech hráčů každého družstva
startujícího v různých skupinách stejné soutěže, který zašle řídícímu orgánu soutěže nejpozději
7 dní před zahájením jednotlivé části soutěže. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na
věkovou kategorii přípravek; hráči uvedeni na seznamu hráčů jednoho družstva nejsou
oprávnění startovat v jiném družstvu stejné soutěže.
§9
Sdružený start družstev
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.
2. Sdružený start hráčů lze uskutečnit za podmínek, že:
se jedná o start hráčů nejvýše dvou klubů za jedno družstvo v mládežnické kategorii;
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členské kluby podají žádost o povolení sdruženého startu družstev řídícímu orgánu
soutěže a společně s touto žádostí předloží smlouvu o sdruženém startu družstev;
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 a bude
vyhotoven zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jarní část soutěžního ročníku, s tím, že
seznam hráčů sdruženého startu družstev nelze v průběhu ročníku měnit.
smlouva o sdruženém startu družstev a seznam hráčů splňuje požadované náležitostí
a je schválena řídící orgánem soutěže; schválení je účinné pouze pro soutěžní ročník,
pro který byla žádost podána;
termín podání žádosti o povolení sdruženého startu družstev a smlouvy o sdruženém
startu družstev shoduje s termínem podání přihlášek do soutěží;
hráč uvedený na seznamu hráčů sdruženého startu družstev je oprávněn startovat
v družstvu klubu, pro který má sdružený start družstvo povolení;
hráč, uvedený na seznamu hráčů sdruženého startu družstev není oprávněn startovat
ve svém mateřském klubu za družstvo shodné kategorie, pro kterou byl sdružený
start družstev povolen, pokud takové družstvo mateřský klub má. Za ostatní družstva
mateřského klubu je hráč oprávněn startovat, pokud splní ostatní podmínky dané
tímto řádem;
seznam hráčů sdruženého startu družstev 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 dle přílohy smlouvy o sdruženém startu družstev.
§ 10
Zřízení farmářského družstva členského klubu a start hráče v takovém družstvu
1. Rozpis soutěže může obsahovat ustanovení, které stanoví, že družstvo členského klubu je
oprávněno stát se farmářským družstvem jiného členského klubu, které se účastní vyšší
soutěže.
2. Farmářské družstvo lze na základě smlouvy o zřízení farmářského družstva a schválené
žádosti o zřízení farmářského družstva založit, s tím, že:
smlouvu o zřízení farmářského družstva jsou oprávněni uzavřít mezi sebou členský
klub účastnící se profesionální soutěže s klubem, jehož A – družstvo se účastní
soutěže, jejímž řídícím orgánem je Řídící komise pro Čechy nebo Řídící komise pro
Moravu;
smlouvu o zřízení farmářského družstva jsou vyjma případů podle písmena a)
oprávněni uzavřít mezi sebou členský klub, jehož A – družstvo se účastní soutěže,
jejímž řídícím orgánem je Řídící komise pro Čechy nebo Řídící komise pro Moravu,
s členským klubem, jehož A – družstvo hraje soutěž, jejímž řídícím orgánem je
krajský fotbalový svaz nebo Pražský fotbalový svaz;
smlouvu o zřízení farmářského družstva jsou vyjma případů podle písmen a) a b)
oprávněni uzavřít mezi sebou členský klub, jehož A – družstvo se účastní divizní
soutěže, s členským klubem, jehož A – družstvo se účastní soutěže, jejímž řídícím
orgánem je krajský fotbalový svaz;
smlouvu o zřízení farmářského družstva jsou vyjma případů podle písmen a), b) a
c) dále oprávněni uzavřít mezi sebou členský klub, jehož A – družstvo se účastní
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soutěže, jejímž řídícím orgánem je krajský fotbalový svaz, s členským klubem,
jehož A – družstvo se účastní soutěže, jejímž řídícím orgánem je okresní fotbalový
svaz;
smlouva o zřízení farmářského družstva, jakož i žádost o zřízení farmářského
družstva byla schválena příslušnými řídícími orgány soutěží;
žádost o zřízení farmářského družstva pro soutěžní ročník 2015-2016 musí být
podána nejpozději do 10. 7. 2015;
podání žádosti o zřízení farmářského družstva je zpoplatněno poplatkem ve výši
10.000,- Kč, který je vysílající klub povinen zaplatit na účet FAČR, pokud jde o
kluby podle písmena a);
podání žádosti o zřízení farmářského družstva je zpoplatněno poplatkem ve výši
5.000,- Kč, který je vysílající klub povinen zaplatit na účet FAČR, pokud jde o kluby
podle písmena b);
podání žádosti o zřízení farmářského družstva je zpoplatněno poplatkem ve výši
2.000,- Kč, který je vysílající klub povinen zaplatit na účet FAČR, pokud jde o kluby
podle písmena c) nebo d);
vysílající klub musí být účastníkem vyšší soutěže dospělých a přijímací klub pak
prostřednictvím svého A - družstva účastníkem některé z nižších soutěží dospělých
podle písmen a), b), c) a d);
členský klub je oprávněn být smluvní stranou pouze jedné smlouvy o zřízení
farmářského družstva;
zřízením farmářského družstva není nijak dotčeno postavení žádného z členských
klubů, jejich název ani nedochází ke změně jejich registrace či evidence v rámci
FAČR;
hráč, který je registrován v mateřském klubu hrajícím vyšší soutěž dospělých, může
být využit u přijímajícího klubu k účasti na utkání farmářského družstva;
hráč, který je v mateřském klubu hrajícím nižší soutěž dospělých nemůže být využit
v utkání vysílajícího klubu hrajícího vyšší soutěž dospělých;
v utkáních jiných družstev přijímajícího klubu není hráčům vysílajícího klubu
povoleno startovat;
počet hráčů startujících v jednom utkání za farmářské družstvo klubu je omezen
limitem nejvýše 2 hráčů ze soupisky družstva vysílajícího klubu;
vysílající klub je povinen označit v elektronickém informačním systému hráče, kteří
jsou oprávněni startovat za farmářské družstvo přijímajícího klubu;
zřízení farmářského družstva nelze schválit v případech a pro soutěže, ve kterých
startuje jiné družstvo vysílajícího klubu;
práva vyplývající ze zřízení farmářského družstva nelze uplatnit v utkáních mezi
vysílajícím klubem a přijímajícím klubem.
§ 11
Poplatky, lhůty a jiné modifikace
1. Rozpis soutěže může obsahovat ustanovení, které stanoví poplatek za schválení dohody
členských klubů podle § 8 odst. 4 tohoto řádu pro případ, kdy družstva tuto dohodu uloží
do elektronického informačního systému v lhůtách kratších, než stanoví § 8 odst. 4, s tím,
že poplatek může činit nejvýše:
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2.

3.

4.

4.
5.

6.

7.

8.

500,- Kč uloží-li dohodu do elektronického informačního systému méně než 17 dní
před původně stanoveným termínem utkání;
1000,- Kč uloží-li dohodu do elektronického informačního systému méně než 7 dní
před původně stanoveným termínem utkání
Rozpis soutěže muže obsahovat doplňující ustanovení k §10 odst. 7 tohoto řádu, které
stanoví dobu, po kterou hráč uvedený na soupisce je povinen v jednotlivé části soutěžního
ročníku nastoupit.
Rozpis soutěže může obsahovat ustanovení, které stanoví odchylně názvy mistrovských
soutěží, než je stanoveno v § 11 odst. 1 tohoto řádu, zejména s ohledem na sponzory a
partnery mistrovské soutěže.
Rozpis soutěže může obsahovat ustanovení, které stanoví odchylně začátky utkání, než je
stanoveno v § 13 tohoto řádu. Začátek utkání nesmí být však stanoven dříve než v 9.00 hod.
a později než ve 22.00 hod.
Rozpis soutěže může obsahovat ustanovení, které stanoví odlišnou lhůtu pro doručení
přihlášek družstva členského klubu do soutěže, než je stanoveno v § 16 odst. 3. tohoto řádu.
Rozpis soutěže může obsahovat ustanovení, které stanoví odlišnou paušální částku náhrady
nákladů spojených s přípravou utkání v případě nedostavení se družstva hostů k utkání
v průběhu čekací doby uvedenou v § 49 odst. 7 tohoto řádu.
Rozpis soutěže může obsahovat ustanovení, které stanoví odlišné lhůty uvedené v § 51 a §
52 tohoto řádu. Lhůty uvedené v § 51 písmeno a), a v § 52 písmeno a) tohoto řádu, však
nesmí být kratší než 60 minut.
Rozpis soutěže může obsahovat ustanovení, které stanoví odlišné lhůty uvedené v § 53 odst.
1,2 a 3 Soutěžního řádu. Stanovené lhůty však nesmí být kratší než lhůty uvedené v § 53
odst. 1,2 a 3 tohoto řádu.
Pro případ předčasného ukončení utkání dle § 60 tohoto řádu může rozpis soutěže obsahovat
ustanovení, které stanoví odlišný způsob úhrady či podílu plnění na úhradě nákladů na nové
utkání podle § 60 odst. 4 tohoto řádu.
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PŘÍLOHA Č. 3 SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALOVÉ ASOCIACE
ČESKÉ REPUBLIKY

Tabulky pro rozlosování
§1
Bergerovy tabulky
1. Tabulka pro 3 a 4 mužstev
1.kolo:
1-4
2-3
2.kolo:
4-3
1-2
3.kolo:
2-4
3-1
2. Tabulka pro 5 a 6 mužstev
1.kolo:
1-6
2-5
3-4
2.kolo:
6-4
5-3
1-2
3.kolo:
2-6
3-1
4-5
4.kolo:
6-5
1-4
2-3
5.kolo:
3-6
4-2
5-1
3. Tabulka pro 7 a 8 družstev
1.kolo:
1-8
2-7
3-6
2.kolo:
8-5
6-4
7-3
3.kolo:
2-8
3-1
4-7
4.kolo:
8-6
7-5
1-4
5.kolo:
3-8
4-2
5-1
6.kolo:
8-7
1-6
2-5
7.kolo:
4-8
5-3
6-2

4-5
1-2
5-6
2-3
6-7
3-4
7-1

4. Tabulka pro 9 a 10 družstev
1.kolo:
1-10
2-9
3-8
2.kolo:
10-6
7-5
8-4
3.kolo:
2-10
3-1
4-9
4.kolo:
10-7
8-6
9-5
5.kolo:
3-10
4-2
5-1
6.kolo:
10-8
9-7
1-6
7.kolo:
4-10
5-3
6-2
8.kolo:
10-9
1-8
2-7
9.kolo:
5-10
6-4
7-3

4-7
9-3
5-8
1-4
6-9
2-5
7-1
3-6
8-2

5-6
1-2
6-7
2-3
7-8
3-4
8-9
4-5
9-1

5. Tabulka pro 11 a 12 družstev
1.kolo:
1-12
2-11
3-10

4-9

5-8
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6-7

2.kolo:
3.kolo:
4.kolo:
5.kolo:
6.kolo:
7.kolo:
8.kolo:
9.kolo:
10.kolo:
11.kolo:

12-7
2-12
12-8
3-12
12-9
4-12
12-10
5-12
12-11
6-12

8-6
3-1
9-7
4-2
10-8
5-3
11-9
6-4
1-10
7-5

9-5
4-11
10-6
5-1
11-7
6-2
1-8
7-3
2-9
8-4

6. Tabulka pro 13 a 14 družstev
1.kolo:
1-14
2-13
3-12
2.kolo:
14-8
9-7
10-6
3.kolo:
2-14
3-1
4-13
4.kolo:
14-9
10-8
11-7
5.kolo:
3-14
4-2
5-1
6.kolo:
14-10
11-9
12-8
7.kolo:
4-14
5-3
6-2
8.kolo:
14-11
12-10
13-9
9.kolo:
5-14
6-4
7-3
10.kolo:
14-12
13-11
1-10
11.kolo:
6-14
7-5
8-4
12.kolo:
14-13
1-12
2-11
13.kolo:
7-14
8-6
9-5
7. Tabulka pro 15 a 16 družstev
1. kolo:
1-16
2-15
3-14
2. kolo:
16-9
10-8
11-7
3. kolo:
2-16
3-1
4-15
4. kolo:
16-10 11-9
12-8
5. kolo:
3-16
4-2
5-1
6. kolo:
16-11 12-10 13-9
7. kolo:
4-16
5-3
6-2
8. kolo:
16-12 13-11 14-10
9. kolo:
5-16
6-4
7-3
10. kolo: 16-13 14-12 15-11
11. kolo:
6-16
7-5
8-4
12. kolo: 16-14 15-13
1-12
13. kolo:
7-16
8-6
9-5
14. kolo: 16-15
1-14
2-13
15. kolo:
8-16
9-7
10-6

10-4
5-10
11-5
6-11
1-6
7-1
2-7
8-2
3-8
9-3

11-3
6-9
1-4
7-10
2-5
8-11
3-6
9-1
4-7
10-2

4-11
11-5
5-12
12-6
6-13
13-7
7-1
1-8
8-2
2-9
9-3
3-10
10-4

4-13
12-6
5-14
13-7
6-15
14-8
7-1
15-9
8-2
1-10
9-3
2-11
10-4
3-12
11-5

5-12
13-5
6-13
14-6
7-14
15-7
8-15
1-8
9-1
2-9
10-2
3-10
11-3
4-11
12-4
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1-2
7-8
2-3
8-9
3-4
9-10
4-5
10-11
5-6
11-1

5-10
12-4
6-11
13-5
7-12
1-6
8-13
2-7
9-1
3-8
10-2
4-9
11-3

6-9
13-3
7-10
1-4
8-11
2-5
9-12
3-6
10-13
4-7
11-1
5-8
12-2

6-11
14- 4
7-12
15-5
8-13
1-6
9-14
2-7
10-15
3-8
11-1
4-9
12-2
5-10
13-3

7-8
1-2
8-9
2-3
9-10
3-4
10-11
4-5
11-12
5-6
12-13
6-7
13-1

7-10
15-3
8-11
1-4
9-12
2-5
10-13
3-6
11-14
4-7
12-15
5-8
13-1
6-9
14-2

8-9
1-2
9-10
2-3
10-11
3-4
11-12
4-5
12-13
5-6
13-14
6-7
14-15
7-8
15-1

8. Tabulka pro 17 a 18 družstev
1. kolo:
1-18
2-17
3-16
2. kolo:
18-10 11-9
12-8
3. kolo:
2-18
3-1
4-17
4. kolo:
18-11 12-10 13-9
5. kolo:
3-18
4-2
5-1
6. kolo:
18-12 13-11 14-10
7. kolo:
4-18
5-3
6-2
8. kolo:
18-13 14-12 15-11
9. kolo:
5-18
6-4
7-3
10. kolo: 18-14 15-13 16-12
11. kolo:
6-18
7-5
8-4
12. kolo: 18-15 16-14 17-13
13. kolo:
7-18
8-6
9-5
14. kolo: 18-16 17-15
1-14
15. kolo:
8-18
9-7
10-6
16. kolo: 18-17
1-16
2-15
17. kolo:
9-18 10-8
11-7

4-15
13-7
5-16
14-8
6-17
15-9
7-1
16-10
8-2
17-11
9-3
1-12
10-4
2-13
11-5
3-14
12-6

5-14
14-6
6-15
15-7
7-16
16-8
8-17
17-9
9-1
1-10
10-2
2-11
11-3
3-12
12-4
4-13
13-5
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6-13
15-5
7-14
16-6
8-15
17-7
9-16
1-8
10-17
2-9
11-1
3-10
12-2
4-11
13-3
5-12
14-4

7-12
16-4
8-13
17-5
9-14
1-6
10-15
2-7
11-16
3-8
12-17
4-9
13-1
5-10
14-2
6-11
15-3

8-11
17-3
9-12
1-4
10-13
2-5
11-14
3-6
12-15
4-7
13-16
5-8
14-17
6-9
15-1
7-10
16-2

9-10
1-2
10-11
2-3
11-12
3-4
12-13
4-5
13-14
5-6
14-15
6-7
15-16
7-8
16-17
8-9
17-1

PŘÍLOHA Č. 4 SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALOVÉ ASOCIACE
ČESKÉ REPUBLIKY
LICENČNÍ PODMÍNKY PRO PROFESIONÁLNÍ SOUTĚŽE
Základní ustanovení
Licenční podmínky pro profesionální soutěže jsou na internetové adrese:
http://www.clublicensing.cz/wp-content/uploads/2014/08/2013-Klubovy-licencni-manual.pdf
.
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