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ROZPIS soutěží OFS MB pro soutěžní ročník 2019/2020
čl. 1 – Řídící orgán soutěže
Řídícím orgánem soutěží je Okresní fotbalový svaz Mladá Boleslav – OFS MB, který deleguje své pravomoci sportovně - technické
komisi (STK), kterou za tímto účelem zřídil.

čl. 2
Řídící orgán schvaluje hřiště, na kterém je členský klub oprávněn hrát soutěže. Hřiště musí mít platný Certifikát, vydaný OFS. To
neplatí pro hřiště s umělým povrchem, kde certifikát vydává FAČR. V případě podstatných změn na již schváleném hřišti po dobu
platnosti Certifikátu je zakázáno na takovém hřišti hrát soutěžní utkání do doby opětovného schválení řídícím orgánem soutěže.
Oddíl musí požádat řídící orgán o opětovné schválení hřiště, ten vyšle kolaudační komisi na náklady žádajícího oddílu.

čl. 3 – Náležitosti hřiště pro soutěže řízené OFS MB
a) samostatná šatna, v chladných dnech vytápěná, soupeři přístupná minimálně 60 minut před zahájením utkání
b) samostatná šatna pro rozhodčí utkání, v chladných dnech vytápěná, přístupná minimálně 60 minut před zahájením utkání
c) prostor, kterým rozhodčí a hráči procházejí z kabin na hrací plochu, musí být zabezpečen proti vniknutí diváků
d) hrací plocha musí být vybavena krytými, označenými hráčskými lavicemi pro příslušníky družstva (DOMÁCÍ – HOSTÉ) v
počtu minimálně 7 osob (minimálně 4 metry) s vyznačením technické zóny

e) v případě předzápasu druhá samostatná šatna pro soupeře

f) hrací plocha musí být připravena minimálně 60 minut před úředním začátkem utkání
g) na všech utkáních v soutěžích mužů, dorostu a starších žáků musí být vyznačena technická zóna
h) v případě, že oddíl uvede před začátkem SR do přihlášky do soutěže dvě hrací plochy s přírodním trávníkem a
obě mají platný Certifikát, je na rozhodnutí organizátora utkání, jakou hrací plochu pro sehrání soutěžního
utkání využije
čl. 4 – Náhradní hrací plocha
V období od 1.11.do 31.3. se povoluje užívat náhradní hrací plochy. Tato náhradní hrací plocha (s platným certifikátem OFS) musí
být uvedena v přihlášce do soutěže. O případném použití náhradní hrací plochy rozhoduje Organizátor utkání.

čl. 5 - Zdravotnické zabezpečení hřišť
a) organizátor utkání je povinen zajistit na hřišti minimální zdravotní vybavení.
b) nosítka musí být umístěna tak (u středového praporku), aby byla okamžitě k dispozici
c) na každém hřišti musí být vyvěšen „plán okamžité dosažitelnosti zdravotnické pomoci“, který musí obsahovat adresu
nejbližšího zdravotnického zařízení s telefonním číslem.

čl. 6 - Organizátor utkání
SŘ §39

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

Organizátor utkání je povinen zabezpečit občerstvení pro obě družstva (v případě turnajového systému pro všechna
zúčastněná mužstva) a delegované rozhodčí a delegáta utkání.
čl. 7 – Termíny a začátky utkání
SŘ §13
Termíny a začátky mistrovských soutěží určuje termínová listina, která se vydává zvlášť pro podzimní a jarní část soutěže a schvaluje
ji řídící orgán soutěže. Rozlosování se provádí před zahájením soutěžního ročníku na Losovacím aktivu FO.
Hrací dny soutěží OFS MB:
OP muži - sobota ÚV
III.třída muži - neděle ÚV
IV.třída muži - sobota ÚV
Dorost - neděle 10,30 hod
Žáci - neděle 10,30 hod.
Mladší žáci 7+1 - sobota 10,30 hod
Starší přípravka - sobota 8,30 hod
Mladší přípravka – sobota/neděle 9,00 hod
Hrací dny a časy pro poháry starších žáků a starší přípravky budou určeny rozhodnutím STK – termínovou listinou SR.
Řídící orgán soutěže si vyhrazuje právo na poslední dvě kola soutěží stanovit v rámci regulérnosti soutěže jednotný začátek utkání.

čl. 8 – Dohody
SŘ §8
Zásadou je, že utkání musí být předehráno. 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 musí obsahovat důvod a
oboustranný souhlas oddílů a musí být vložena do elektronického systému IS FAČR. Dohoda musí být vložena do IS FAČR
nejpozději 17 dnů předem (projednána bude bezplatně). Za zvýšený manipulační poplatek řídící orgán akceptuje dohodu zaslanou
nejpozději 7 dnů předem. Dohodu neúplnou nebude řídící orgán projednávat.

čl. 9 – Zápis o utkání
SŘ §9
Zápis o utkání se pořizuje ve specializované aplikaci elektronického informačního systému FAČR . Aplikaci je oprávněn obsluhovat
pouze administrátor členského klubu. Pokud technické podmínky nedovolují zpracování zápisu v elektronickém informačním
systému, vyplní se tištěný formulář ručně a do elektronického informačního systému bude převeden dodatečně organizátorem utkání,
který odpovídá za doručení písemného vyhotovení řídícímu orgánu soutěže do 24 hodin po skončení utkání.
.

čl.10 – Soupiska družstva
SŘ §10

Pokud má oddíl v soutěži více než jedno družstvo jedné věkové kategorie, vystaví v elektronickém systému FAČR nejpozději 3 dny
před zahájením jednotlivých částí soutěže soupisku „A“ družstva. Na soupisce družstva je povinen uvést nejméně 11 hráčů (v případě
mladších žáků 8 hráčů, starší přípravky 6 hráčů, mladší přípravky 5 hráčů). Hráč uvedený na soupisce musí v daném soutěžním
období (podzim – jaro) nastoupit minimálně 3x v základní sestavě.

čl.11 – Zdravotní způsobilost hráčů
SŘ §37
Každý hráč je povinen zabezpečit si ve 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. 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 zdraví.“ Prohlášení musí
být opatřeno datem a nesmí být starší než 1 rok. Kluby jsou povinny mít k dispozici prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu bude
namátkově provádět STK OFS MB.

čl. 12 – Věkové kategorie

SŘ MLÁDEŽE A ŽEN §2
Dospělí
Dorost
Žáci
Mladší žáci 7+1
Starší přípravka
Mladší přípravka

hráči starší 18 let
hráči narozeni po 1.1. 2001 a mladší po dovršení 14 let
hráči narozeni po 1.1. 2005 a mladší po dovršení 8 let
hráči narozeni po 1.1.2007 a mladší po dovršení 8 let
hráči narozeni po 1.1.2009 a mladší po dovršení 6 let
hráči narozeni po 1.1.2011 a mladší po dovršení 5 let

Hráči mohou vedle své kategorie nastoupit v utkání vyšší soutěže takto:
a)
b)
c)
d)

mladší a starší přípravka za mladší žáky (7+1)
mladší žáci za žáky
žáci za dorost
dorostenci za dospělé

Pro start hráče ve vyšší kategorii musí mít klub písemný souhlas zákonného zástupce a je povinen ho na požádání předložit řídícímu
orgánu.

čl.13 – Sdružený start družstev
Modifikace SŘ §9
Řídícím orgánem soutěže je povolen sdružený start družstev v soutěžích mládeže za podmínek, které upravuje §9 čl. 2 písmeno a
- g Modifikace SŘ.
Podmínky:
1. Jeden z klubů musí být uveden jako „ hlavní“ – na přihlášce do soutěže, bude vůči OFS MB zodpovědný za všechny
prohřešky
2. Na podzimní část soutěže si můžou nahlásit domácí hřiště jednoho oddílu a na jarní část druhého oddílu
3. Ani jeden z klubů neplatí poplatek, že nemá mládežnické družstvo
4. Alespoň v jednom utkání za půl sezony, musí za sdružené družstvo nastoupit minimálně 1 hráč z každého klubu
5. Nemusí se dělat hostování pro hráče a hráči pak mohou nastoupit za svůj mateřský klub ve vyšší kategorii ( např.
dorostenec v sobotu bude hrát za sdružené družstvo v sousední vesnici v dorostenecké soutěži a v neděli může nastoupit
ve svém mateřském klubu za dospělé).

čl. 14 – Střídání hráčů
SŘ §59 a Modifikace SŘ §5
V průběhu soutěžního utkání v soutěžích řízených OFS MB je možno vystřídat tento počet hráčů:
Kategorie dospělí - OP
5 hráčů
Kategorie dospělí – III. a IV. třída
opakovaný způsob střídání
Kategorie dorostu
opakovaný způsob střídání
Žákovské kategorie
opakovaný způsob střídání
Soutěže přípravek
opakovaný způsob střídání
V případě opakovaného způsobu střídání hráč, který má být vystřídán, opustí v přerušené hře hrací plochu v nejbližším možném
místě (pokud rozhodčí z důvodů stanovených PF nestanoví jinak) a přesune se do vlastní technické zóny (pokud již v utkání
nebude pokračovat, může opustit prostor hřiště a odejít do kabin). Teprve po opuštění hrací plochy hráčem, který má být vystřídán,
může na hrací plochu nastoupit náhradník.
V utkáních III. a IV. třídy mužů a OP dorostu může každé z mužstev posledních deseti minutách utkání provést pouze dvě
standardní střídání. Tyto pak rozhodčí utkání uvede do zápisu o utkání. Za dodržení doby hry – časového úseku pro posledních
deset minut utkání je zodpovědný rozhodčí, který v této situaci upozorní vedoucí mužstev sám nebo prostřednictvím AR1.

čl. 15 - Práva a povinnosti členů FAČR se zvláštními právy a povinnostmi
SŘ §29 – 32
Příslušníci družstva
Za příslušníky družstva jsou považováni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

vedoucí družstva
trenér družstva
asistent trenéra družstva
lékař nebo zdravotník družstva
masér družstva
hráči družstva uvedeni v zápise o utkání

Příslušníci družstva jsou oprávněni se při utkání zdržovat v prostoru hřiště. V případě vykázání příslušníka družstva během utkání
rozhodčím z ohraničeného prostoru hřiště (technické zóny) určeného pro příslušníky družstva, vykonává jeho práva a povinnosti jiný
příslušník družstva, to neplatí u hráčů. Příslušníci družstva zdržující se během utkání v ohraničeném prostoru hřiště, jsou povinni být
označeni způsobem, který stanoví Pravidla fotbalu.
Vedoucí družstva
SŘ §30
Vedoucím družstva může být pouze osoba starší 18 let. Povinnosti vedoucího družstva upravuje §30 SŘ. 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.

čl. 16 – Organizátor utkání
SŘ §39 a 45
1. Organizátor utkání se zavazuje:

a) neumožnit přístup do prostoru stadionu osobám podnapilým, ozbrojeným či osobám vnášejícím předměty, kterými by
mohli ohrozit život nebo zdraví ostatních účastníků utkání
b) zabezpečit zákaz vstupu do ohraničeného prostoru hřiště všem osobám vyjma rozhodčích a příslušníků družstva a
členů pořadatelské služby
2. Organizátor utkání odpovídá za to, že na hřiště nebudou vhazovány žádné předměty a že nebude docházet k
výtržnostem, rvačkám či verbálním projevům hanobící příslušnost k rase, národu, etniku či jiným projevům porušování
občanského soužití.
3. Zvláštní důraz klade řídící orgán na přísný zákaz prodeje všech druhů nápojů ve skleněných obalech, vyjma vnitřních
prostor restaurací – bez výjimek!

čl. 17 – Hlavní pořadatel a pořadatelská služba
SŘ §40 – 41
Hlavním pořadatelem je fyzická osoba, člen FAČR, která je spolu s organizátorem utkání odpovědná za splnění technických a
pořádkových povinností organizátora utkání. Hlavní pořadatel je povinen být označen nápisem „Hlavní pořadatel“ a musí být barevně
odlišen od ostatních pořadatelů. Hlavní pořadatel nesmí současně vykonávat funkci rozhodčího, delegáta nebo příslušníků družstva.
Hlavní pořadatel musí být přítomen na stadionu minimálně 60 minut před úředním začátkem utkání.
Pořadatelská služba je složena z fyzických osob starších 18 let a je zpravidla tvořena:
a)
b)
c)
d)
e)

hlavním pořadatelem
pořadateli
pokladníky
zdravotní službou
hlasatelem

Členové pořadatelské služby jsou povinni být označeni výrazným a nezaměnitelným způsobem.
Řídící orgán soutěže stanovil minimální počet pořadatelské služby takto:
Utkání dospělých

5 pořadatelů

Utkání mládeže

2 pořadatelé

čl. 18 – Účast cizinců v družstvu
SŘ §34
V soutěžním utkání je za družstvo oprávněno nastoupit nejvýše 5 hráčů, kteří nejsou občany členského státu Evropské unie.

čl.19 – Podmínky účasti a zařazení klubu do soutěže
SŘ §16
Řídící orgán soutěže na základě
a)
b)
c)
d)
e)

členským klubem nabytých práv k účasti v příslušné soutěži
členským klubem včasně doručených přihlášek do soutěže
umístění družstev členského klubu v příslušných soutěžích v předcházejícím soutěžním ročníku
členským klubem splněných podmínek stanovených SŘ pro účast v soutěži
uhrazením nevratného poplatku za účast v soutěži

zařadí družstva členského klubu do soutěží.
Řídící orgán stanovil výši nevratného poplatku za účast družstva v soutěži takto:
OP muži

4 000,-Kč

III.třída muži

3 500,-Kč

IV.třída muži

3 000,-Kč

Mládež

bez poplatku

Při absenci družstva mládeže uhradí klub kompenzační poplatek ve výši 2 000,-Kč splatný nejpozději do 30.11. 2019
Každé mužstvo mužů má za povinnost mít aktivně činného rozhodčího s platnou licencí. V případě, že oddíl má v kategorii mužů
v rámci soutěží řízených STK OFS MB více mužstev („A“, „B“ atd.) je jeho povinností mít ke každému mužstvu jednoho aktivně
činného rozhodčího s platnou licencí. Klub, jehož rozhodčí postoupil do soutěží SKFS, má výjimku na 1 rok.
Členský klub má za povinnost se zúčastnit losovacího aktivu a valné hromady OFS MB.

čl. 20 – Postupy, sestupy a pořadí družstev v soutěži
SŘ §18 - 19
Pořadí družstev v soutěži je určuje SŘ §18 čl. 1 – 6
V soutěžním ročníku 2018 – 2019 bude:
1 x OP s 14 družstvy
2 x III.třída s 12 družstvy
1 x IV.třída se 6 družstvy

Pro soutěžní ročník 2019 – 2020 Řídící orgán soutěže určil tento postupový a sestupový systém:
Okresní přebor – 14 účastníků
Počet družstev
Sestup z 1.B třídy
Postup do 1.B třídy
Sestup do III. třídy
Postup ze III. třídy

14
1
-1
-2
2

14
2
-1
-3
2

14
3
-1
-4
2

14
4
-1
-5
2

14
5
-1
-6
2

III.třída – dvě skupiny – 2 x 12 účastníků
Počet družstev
24
24
Sestup z OP
2
2
Postup do OP
-3
-2
Postup ze IV. tříd
3
2
Sestup do IV.třídy
-2 -2

24
3
-2
1
-2

24
4
-2
1
-3

24
5
-2
1
-4

24
6
-2
1
-5

IV.třída – 6 účastníků
Počet družstev v ročníku
Sestup z III. třídy
Postup do III. třídy

14
0
-1
-2
3

2018/2019 (upraví se dle přihlášek)
-2
-2
-2
-3
-4
-5
3
2
1
1
1
1

U mládeže se postupy a sestupy řídí podle počtu přihlášek do soutěže.
V utkáních starších a mladších žáků a starší přípravky se v případě nerozhodného výsledku provádí kopy ze značky pokutového
kopu – po třech na každé straně (po té po jednom až do rozhodnutí).
Pro družstva, která postupují do vyšší soutěže mimo pořadí, stanovuje řídící orgán tyto poplatky:
a)
b)
c)
d)

pro postup do I.B třídy ve výši
pro postup do OP ve výši
pro postup do III. třídy ve výši
pro postup do I.A třídy u mládeže ve výši

5 000,-Kč
3 000,-Kč
2 000,-Kč
1 000,-Kč

čl. 21 – Přerušení a předčasné ukončení utkání
SŘ §60
O předčasně ukončeném utkání rozhodne řídící orgán dle §60 SŘ čl. 2 a 3.

čl. 22 – Peněžitá plnění
Poplatky:
a)
b)
c)
d)

projednání disciplinárního provinění, žádosti o podmíněné odložení zbytku trestu – dospělí
projednání disciplinárního provinění, žádosti o podmíněné odložení zbytku trestu – mládež
projednání žádosti o změně termínu utkání v době 17 – 7 dnů před stanoveným termínem
projednání žádosti o změně termínu utkání v době kratší než 7 dnů před stanoveným termínem

150,-Kč
100,-Kč
300,-Kč
800,-Kč

čl. 23 – Sankce a poplatky
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

podání odvolání proti rozhodnutí pracovních komisí OFS dle Procesního řádu FAČR – dospělí
1000,-Kč
podání odvolání proti rozhodnutí pracovních komisí OFS dle Procesního řádu FAČR – mládež
500,-Kč
poplatek za odůvodnění rozhodnutí dle Procesního řádu FAČR – dospělí i mládež
500,-Kč
podání protestu dle Procesního řádu FAČR – dospělí
500,-Kč
podání protestu dle Procesního řádu FAČR – mládež
250,-Kč
vratná záloha při absenci družstva mládeže
5000,-Kč
nesplnění podmínky nahlásit do 1 měsíce rozhodčího – členský klub
2000,-Kč
druhé nesplnění podmínky nahlásit do 1 měsíce rozhodčího – členský klub
3000,-Kč
třetí a každé další nesplnění podmínky nahlásit do 1 měsíce rozhodčího – členský klub
5000,-Kč
při nařízeném utkání řídícím orgánem rozhodne VV OFS MB o poměrném uhrazení nákladů
STK OFS MB může dle SŘ FAČR udělit pořádkovou pokutu v rozmezí
200,-Kč až 10000,-Kč
DK OFS MB může dle DŘ FAČR udělit peněžitou pokutu v rozmezí
500,-Kč až 50000,-Kč
Nedostavení se k soutěžnímu utkání dle Přílohy č.2 SŘ FAČR – Modifikace SŘ §11 odstavec 7
- hostující oddíl domácímu oddílu včetně nákladů na rozhodčí
1000,-Kč- domácí oddíl soupeři na dopravu k utkání v plné výši pro 18 osob, pokud se fotbalové oddíly nedohodnou jinak. Za
dopravní prostředek se považují běžné veřejné dopravní prostředky a autobusy jiných registrovaných provozovatelů.
n) KR OFS MB může dle Řádu rozhodčích a delegátů FAČR udělit pořádkovou pokutu
do výše 1000,-Kč

čl. 24 – Opakované napomínání hráče a příslušníka družstva v soutěžním ročníku
Hráč a příslušník družstva, který bude v soutěži OP, III. a IV. třída muži v jednom ročníku napomínán žlutou kartou:
a) počtvrté, bude oddíl potrestán pokutou ve výši
250,-Kč
b) poosmé, bude oddíl potrestán pokutou ve výši
500,-Kč
c) podvanácté, bude oddíl potrestán pokutou ve výši
1000,-Kč

d) pošestnácté, bude oddíl potrestán pokutou ve výši
e) podvacáté, bude oddíl potrestán pokutou v výši
f) počtyřiadvacáté, bude oddíl potrestán pokutou v výši

2000,-Kč
2000,-Kč
2000,-Kč

Obdržené žluté karty se hráčům a příslušníkům družstev sčítají. Pokuty budou zaneseny do sběrných faktur klubů.

čl. 25 – Zasedání komisí OFS MB
SPORTOVNĚ-TECHNICKÁ KOMISE OFS MB (STK OFS MB)
STK OFS MB zasedá každý čtvrtek od 14:30 na sekretariátu OFS MB. V případě, že se některý ze zástupců členských klubů či
člen FAČR chce jednání STK OFS MB zúčastnit, je třeba, aby svou účast nahlásil vždy do předcházející středy do 12:00 e-mailem
sekretáři OFS MB.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE OFS MB (DK OFS MB)
DK OFS MB zasedá každý čtvrtek od 15:30 na sekretariátu OFS MB. V případě, že se některý ze zástupců členských klubů či člen
FAČR, proti němuž bylo zahájeno disciplinární řízení, chce jednání DK OFS MB zúčastnit, je třeba, aby svou účast nahlásil vždy
do předcházející středy do 12:00 e-mailem sekretáři OFS MB.

KOMISE ROZHIDČÍCH OFS MB (KR OFS MB)
KR OFS MB zasedá jedenkrát za 14 dní ve středu od 15:30 na sekretariátu OFS MB.

čl. 26 – Vetace rozhodčího
O vetaci rozhodčího má právo každý klub zažádat pouze před začátkem podzimní nebo jarní částí SR písemnou žádostí ke
KR OFS MB.
čl. 27 – Soutěže dospělých
OP MUŽI
V soutěži startuje 14 mužstev a hraje se tradičním dvoukolovým systémem podzim – jaro (doma – venku).

III. TŘÍDA MUŽI
Soutěž je rozdělena do dvou skupin, přičemž v každé z nich startuje 12 mužstev (celkem startuje 24 mužstev) a hraje se taktéž
tradičním dvoukolým systémem podzim – jaro (doma – venku).

IV. TŘÍDA MUŽI
V soutěži startuje 6 mužstev a hraje se čtyřkolovým systémem.

čl. 28 – Soutěže mládeže
OP DOROST
V soutěži OP dorostu startuje 9 mužstev (vylosováno na 10 mužstev dle Bergerových tabulek) a hraje se tradičním dvoukolovým
systémem podzim – jaro (doma – venku). V případě nerozhodného výsledku utkání končí toto utkání remízou a kopy z pokutové
značky se neprovádí.
OP ŽÁCI
V soutěži OP žáků startuje 14 mužstev a hraje se tradičním dvoukolovým systémem podzim – jaro (doma – venku). Ve všech
utkáních soutěže OP žáci se po základní hrací době v případě nerozhodného výsledku rozhoduje prováděním kopů z pokutové
značky – po třech na každé straně a následně po jednom až do rozhodnutí.

MLADŠÍ ŽÁCI 7+1
V soutěži mladších žáků 7+1 startuje celkem 21 mužstev, která jsou rozdělena do tří skupin skupin po 7 mužstvech (vylosováno na
8 mužstev dle Bergerových tabulek). Hraje se tradičním dvoukolovým systémem podzim – jaro (doma – venku), přičemž v podzimní

části SR 2019/2020 bude sehráno 12 kol dle schválené termínové listiny. V jarní části bude potom sehrána zbylá 2 kola
základní části, po nichž bude následovat nadstavbová část soutěže. V ní budou kluby rozděleny do čtyř skupin po šesti (třech)
mužstev, kde sehrají dvoukolově nadstavbovou část. Nadstavbové skupiny budou vytvořeny z mužstev na 1. a 2., 3. a 4., 5. a
6., 7. místě základních skupin. Ve všech utkáních soutěže mladších žáků 7+1 se po základní hrací době v případě
nerozhodného výsledku rozhoduje prováděním kopů z pokutové značky – po třech na každé straně a následně po jednom až do
rozhodnutí.
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
V soutěžích starší přípravky startuje 34 mužstev, která jsou rozdělena do tří skupin po 11 (12) mužstvech. Všechny tři soutěže se
hrají tradičním dvoukolovým systémem podzim – jaro (doma – venku). Jednotlivá utkání v soutěžích se hrají na 2x25minut na
hřištích a s míči, jejichž rozměry stanovují Pravidla fotbalu malých forem. Auty se vhazují. V případě nerozhodného výsledku
v utkáních obou soutěží jsou zahrávány kopy z pokutové značky – po třech na každé straně a následně po jednom až do rozhodnutí.
Pořadí mužstev v jednotlivých skupinách se řídí SR §18.
Po ukončení základní dvoukolové části budou sehrány finálové turnaje – o přeborníka okresu bude sehrán finálový turnaj pro mužstva
na prvních a druhých místech všech skupin (6 mužstev). Zbylé turnaje budou po třech mužstvech (třetí, čtvrtá, pátá místa atd).
Kluby mají právo se individuálně domlouvat na termínech jejich vzájemných utkání, ale je nutné, aby dané utkání bylo odehráno
nejpozději o víkendu, kdy je termínovou listinou stanoven termín celého kola soutěže. Dohodu mužstev o termínu utkání vloží a
potvrdí kluby v IS FAČR a tato bude v co nejkratším termínu potvrzena (v případě, že nebude odporovat výše uvedeným
ustanovením) a je bez poplatku.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Soutěže mladší přípravky se hrají tradičním turnajovým systémem (na každém turnaji každý s každým). V soutěžích startuje 27
mužstev, přičemž mužstva jsou rozdělena do tří skupin po pěti a tří skupin po čtyřech mužstvech. Mužstva v daných skupinách jsou
povinna se domluvit individuálně na termínu turnaje a tyto nahlásit e-mailem sekretáři OFS MB na podzim nejpozději do 23.8. 2019.
Na jaře bude termín nahlášení turnajů v jednotlivých skupinách stanoven sdělením STK OFS MB. Pořadí mužstev v soutěži určuje
výhradně počet vstřelených branek.
Utkání se hrají na 2 x 10 - 12minut na hřištích a s míči, jejichž rozměry stanovují Pravidla fotbalu malých forem, stejně jako další
ostatní detaily. V případě nerozhodného výsledku utkání končí toto utkání remízou a kopy z pokutové značky se neprovádí.
POHÁRY MLADÉŽE
Řídící orgán OFS MB organizuje následující poháry mládeže:
a) Copytrans cup – pro všechna družstva starších žáků
b) Sportfotbal cup – pro všechna družstva starší přípravky
Doba hry v utkáních Copytrans cupu je 2x 35 minut a v utkáních Sportfotbal cupu 2x 25 minut..
Vítěz utkání postupuje do dalšího kola. Finále obou pohárů se hraje na dva zápasy (doma – venku). V případě nerozhodného
výsledku (kromě finále) se provádí kopy ze značky pokutového kopu - po třech na každé straně (po té po jednom až do rozhodnutí).
Vítěz finále bude určen dle vyššího počtu získaných bodů ve vzájemných finálových utkáních, v případě rovnosti pak podle vyššího
počtu vstřelených branek ve vzájemných finálových utkáních, následně dle vyššího počtu vstřelených branek na hřišti soupeře ve
vzájemných finálových utkáních a v případě rovnosti všech těchto kritérií se provádí kopy ze značky pokutového kopu - po třech na
každé straně (po té po jednom až do rozhodnutí).

ADRESÁŘ FOTBALOVÝCH ODDÍLŮ A KLUBŮ
OKRESU MLADÁ BOLESLAV
Tento adresář je sestaven na základě údajů uvedených v přihláškách družstev do mistrovských soutěží Okresního fotbalového
svazu Mladá Boleslav na ročník 2019/2020. Pod názvem fotbalového oddílu či klubu je uvedeno jméno a adresa organizačního
pracovníka, telefonní spojení.
Žádáme funkcionáře fotbalových oddílů a klubů, aby změny ihned hlásili písemně na sekretariát Okresního fotbalového
svazu Mladá Boleslav. Děkujeme za spolupráci.

SK Bakov n/J, z.s. - ( Identifik. číslo oddílu) 2070461
Leoš Adam
Ptýrov 36, 295 01 Mnichovo Hradiště
E-mail : leos.adam@seznam.cz

mobil: +420 775 616 196
zam:
domů:

SK Benátky nad Jizerou, z.s. – 2070011
Miroslav Bohdan
Na Burze 609, 294 71 Benátky nad Jizerou
E-mail : mirekbohdan@seznam.cz

mobil: +420 602 228 692
zam:
domů:

SK Bělá pod Bezdězem, z.s. – 2070031
Martin Kulczycki
Mělnická 284, 294 21 Bělá pod Bezdězem
E-mail : skbelafotbal@seznam.cz, kulca.martin@seznam.cz

mobil: +420 731 777 810
zam:
domů:

SK Bezno-Sovínky, z.s. – 2070041
Jan Macháček
Nemyslovická 24, 294 29 Bezno
E-mail : machi24@seznam.cz

mobil: +420 774 022 416
zam:
domů:

Sokol Březno, z.s. – 2070051
Tomáš Horák
Březno 43, 294 06 Březno
E-mail : sokol.brezno@seznam.cz

mobil: +420 734 652 720
zam.:
domů:

Tělovýchovná jednota TJF Čechie Čejetice z.s. - 2070061
Jiří Ulman
Koněvova 43, 293 01 Mladá Boleslav - Čejetice
E-mail : cechie.cejetice@seznam.cz

mobil: +420 606 858 075
zam:
domů:

FK Slavoj Čistá, z.s. – 2070491
Roman Dohalský
Čistá 71, 294 23 Čistá
E-mail : roman.dohalsky@seznam.cz

mobil: +420 720 429 753
zam:
domů:

FK Dlouhá Lhota, z.s. – 2070071
Marek Limr
Dlouhá Lhota 140, 294 05 Dlouhá Lhota
E-mail : marek.limr@seznam.cz

mobil: +420 732 722 428
zam:
domů:

Fotbalový klub Dobrovice, z.s. – 2070081
Libor Novák
Husova 522, 294 41 Dobrovice
E-mail : fkdobrovice@seznam.cz, libor.novak@skoda-auto.cz

mobil: +420 739 458 708
zam: +420 730 861 929
domů:

Dolnobousovský sportovní klub, z.s. – 2070091
Miroslav Boček
Příhonská 224, 294 04 Dolní Bousov
E-mail : mb.dbsk@seznam.cz

mobil: +420 724 388 590
zam:
domů:

SK JIZERAN DOUBRAVA, z.s. – 2070111
Josef Moc
Doubrava 148, 294 11 Žďár
E-mail : josefmoc@seznam.cz

mobil: +420 737 247 563
zam:
domů:

FC Horky nad Jizerou - 2070121
Martin Solčianský
Horky nad Jizerou 39, 294 73 Horky nad Jizerou
E-mail : fchorky@seznam.cz, hospoda10@seznam.cz

mobil: +420 737 953 319
zam:
domů:

Tělovýchovná jednota Sokol Chotětov, z.s. – 2070131
Petr Hejtmánek
Palackého 38, 294 28 Chotětov
E-mail : Petr.Hejtmanek@skoda-auto.cz, balu.hejtmanek@seznam.cz

mobil: +420 774 660 109
zam:
domů:

TJ Sokol Jabkenice, z.s. – 2070141
Jiří Láska
Jabkenice 165, 294 45 Jabkenice
E-mail : jiri.laska@skoda-auto.cz, jiri.laska@seznam.cz

mobil: +420 605 323 965
zam:
domů:

FK Krnsko, z.s. – 2070211
Pavel Šotka
Písková Lhota 16, 294 31 Krnsko
E-mail : pavel.mitch@centrum.cz

mobil: +420 602 680 398
zam:
domů:

TJ SOKOL Katusice - 2070151
Lukáš Hybš
Poštovní 98, 294 25 Katusice
E-mail : sinji10@seznam.cz , sokolk@outlook.cz

mob: +420 732 205 318
zam:
domů:

Sportovní klub Klášter n/J z.s. - 2070161
Vladimír Taclík
Ke Hřišti 87, 294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou
E-mail : taclik@centrum.cz, skklaster@seznam.cz

mobil: +420 739 404 126
zam:
domů:

Tělocvičná jednota Sokol Kněžmost – 2070171
mobil: +420 728 412 976
Miloslav Kobrle
zam:
Branžežská 66, 294 02 Kněžmost
domů:
E-mail : mkobrle@atlas.cz
_______________________________________________________________________________________________
Tělovýchovná jednota Sokol Kochánky – 2070181
mobil: +420 603 844 153
Milan Křivánek
zam:
Kochánky 208, 294 74 Předměřice n. Jizerou
domů:
E-mail : krivanekmilan@seznam.cz

TJ Sokol Kosořice z.s. – 2070191
Petr Darmoš
Kosořice 4, 294 41 Dobrovice
E-mail : sokol.kosorice@seznam.cz, petr.darmos@seznam.cz

mobil: +420 734 298 726
zam:
domů:

Sportovní klub Kosmonosy, z.s.– 2070201
Hana Týslová
Zalužanská 1277, 293 01 Mladá Boleslav
E-mail : skkosmonosy@seznam.cz, hana.tyslova@seznam.cz

mobil: +420 775 062 875
zam:
domů:

SLAVOJ Kropáčova Vrutice, z.s. – 2070221
Tomáš Musil
Kropáčova Vrutice 34, 294 79 Kropáčova Vrutice
E-mail : Tomas.Musil.76@seznam.cz

mobil: +420 774 925 165
zam:
domů:

SK Meteor Kostelní Hlavno, z.s. – 2070231
Vlastimil Martinec
Sudovo Hlavno 81, 294 76 Kostelní Hlavno
E-mail : copytrans.sro@gmail.com

mobil: +420 603 414 468
zam:
domů:

SK Ledce z.s.– 2070251
Jaroslav Kaňka
Ledce 42, 294 47 Ledce
E-mail : jkanka@josyma.cz

mobil: +420 602 162 982
zam:
domů:

Tělovýchovná jednota Sokol Luštěnice - 2070261
Ing. Pavel Pavlíček
Nová 47, 294 42 Luštěnice
E-mail : pavelpavlicek@seznam.cz

mobil: +420 777 620 097
zam:
domů:

SK Akuma Mladá Boleslav, z.s. – 2070271
Pavel Hanzlík
Láskov 360, 293 01 Mladá Boleslav
E-mail : hanzlik.pavel@seznam.cz

mobil: +420 604 858 490
zam: +420 326 016 079
domů:

Sportovní klub policie Mladá Boleslav, z.s. – 2070291
Jan Pažout
Havlíčkova 1204, 293 02 Mladá Boleslav
E-mail : skpmladaboleslav@gmail.com

mobil: +420 777 313 404
zam:
domů:

Mnichovohradišťský sportovní klub z.s. – 2070301
Martin Smetana
Klášterská 882, 295 01 Mnichovo Hradiště
E-mail : beda.mracek@seznam.cz

mobil: +420 720 100 097
zam:
domů:

Sportovní klub FC Mukařov - 2070311
Martina Geisslerová
Mukařov 22, 295 01 Mnichovo Hradiště
E-mail : mgeisslerka@seznam.cz

mobil: +420 737 310 103
zam: +420 731 626 613
domů:

FC Nemyslovice, z.s. - 2070431
Roman Mikulec
Březovice 82, 294 24 Březovice
E-mail : roman.mikulec1@atlas.cz, roman.mikulec@skoda-auto.cz

mobil: +420 732 724 379
zam:
domů:

TJ Sokol Nová Ves z.s. - 2070321
Radek Cibulka
Malá Bělá 185, 294 01 Bakov nad Jizerou
E-mail : radek.cibulka@aptiv.com , rankanv@seznam.cz

mobil: +420 605 226 364
zam:
domů:

Tělovýchovná jednota Sokol Pěčice, z.s. - 2070341
Karel Ramharter
Pěčice 100, 294 46 Semčice
E-mail : karel.ramharter@fastcr.cz

mobil: +420 602 330 597
zam:
domů:

SK JIZERA PŘEDMĚŘICE z.s. – 2070351
Jan Sojovský
Předměřice 228, 294 74 Předměřice nad Jizerou
E-mail : skjizera@email.cz , jan.sojovsky@seznam.cz

mobil: +420 773 625 873
zam:
domů:

SK Rejšice, z.s. – 2070361
Josef Pluhař
Kosořice 148, 294 41 Dobrovice
E-mail : info@skrejsice.cz

mobil: +420 731 295 291
zam:
domů:

TJ Sokol Řepov, spolek – 2070371
Milan Šimánek
Na Radouči 938, 293 01 Mladá Boleslav
E-mail : Sokol.Repov@seznam.cz , simanek.milan@email.cz

mobil: +420 724 324 792
zam:
domů:

SK Skalsko, spolek - 2070381
Miroslav Pýcha
Skalsko 148, 294 26 Skalsko
E-mail : miroslav.pycha@faradlogistik.cz

mobil: +420 732 203 205
zam:
domů:

Sportovní klub Strašnov – 2070391
Jiří Písecký
Strašnov 49, 294 31 Strašnov
E-mail : JPisecky@seznam.cz , sk.strasnov@seznam.cz

mobil: +420 724 314 837
zam:
domů:

Tělovýchovná jednota Sokol Struhy – 2070401
Jaroslav Hlom
6.května 28, 294 43 Čachovice
E-mail : struhy.fotbal@seznam.cz

mobil: +420 721 145 211
zam:
domů:

FK Zdětín, z.s. – 2070441
František Němeček
Zdětín 18, 294 71 Benátky nad Jizerou
E-mail : nemecek.zdetin@seznam.cz

mobil: +420 606 908 218
zam: +420 326 363 524
domů: +420 326 363 203

Tělovýchovná jednota Žerčice, z.s. - 2070451
Ladislav Legner
Žerčice 175, 294 46 Semčice
E-mail : ladislav.legner@seznam.cz

mobil: +420 608 405 980
zam: +420 604 292 559
domů:

SK Židněves, z.s. – 2070501
Miloš Hendrych
Židněves 35, 294 06 Březno
E-mail : hendrychovapetra@seznam.cz,

mobil: +420 605 812 095
zam:
domů:

SK Jivina, z.s. – 2070551
Ondřej Matoušek
Jivina 97, 294 14 Jivina
E-mail : skjivina@skjiivna.cz, ondrejj.matousekk@gmail.com

mobil: +420 736 616 211
zam:
domů:

FC Sporting Mladá Boleslav – 2070571
Jan Javůrek
Dlouhá Lhota 59, 294 05 Dlouhá Lhota
E-mail : javurek.jan@seznam.cz

mobil: +420 732 205 547
zam:
domů:

FK Mladá Boleslav – 2070601
Adrian Vizingr
Bezděz 39, 472 01 Doksy
E-mail : adrian.vizingr@gmail.com

mobil: +420 737 270 808
zam: +420 326 910 960
domů:

