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SPORTOVNĚ TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

 

1. STARTOVNÉ  

Startovné je poplatek klubu, který uhrazuje svému řídícímu orgánu, jako nevratné plnění za účast jeho družstva v soutěži. VV 

OFS Kladno schválil poplatek 2000,-Kč za každé družstvo dospělých v mistrovských soutěžích, za mládež se poplatek neplatí. 

 

2. ŘÍZENÍ SOUTEŽÍ  

Okresní soutěže dospělých řídí sportovně technická komise (STK OFS) a soutěže dorostu, žáků a přípravek komise mládeže (KM) 

OFS. Dále jen řídící orgány soutěží. Mistrovské soutěže se hrají podle pravidel fotbalu, Souboru předpisů FAČR včetně jejich 

změn a doplňků uváděných ve zpravodaji FAČR a podle tohoto Rozpisu mistrovských soutěží. 

 

3. PODMÍNKY ÚČASTI ODDÍLŮ V SOUTĚŽÍCH  

Družstva okresního přeboru jsou povinna mít v soutěži zapojeno minimálně jedno družstvo mládeže. Při nesplnění této podmínky 

bude vyžadován kompenzační poplatek, jehož výši stanoví řídící orgán. 

 

4. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ V SOUTĚŽÍCH  

Při možnosti doplnění vyšší soutěže oddílem ze soutěže nižší, rozhodne o postupu při nestejném počtu účastníků jednotlivých 

skupin nižší soutěže vyšší koeficient úspěšnosti, to je % bodů získaných z bodů dosažitelných. 

 

5. TERMÍNY A ZAČÁTKY UTKÁNÍ (SŘ, čl.30-  a 70) 

Termíny a stanovené začátky určuje termínová listina. Na základě písemných požadavků oddílů může řídící orgán povolit i jiný 

termín. Všechny povolené změny jsou oznámeny a schváleny před zahájením soutěží losovacím aktivem oddílů. Povolené změny 

v polovině soutěží uvede řídící orgán v doplňku RMS. Termíny nahlášení soupisek A družstev musí být zapsány nejpozději 14 

dní před začátkem soutěží (jarní i podzimní části). V průběhu jarní části soutěže stanoví řídící orgán jednotný termín posledního 

kola soutěží. Změny těchto termínů povolí řídící orgán pouze družstvům, které nehrají o postup či sestup a ve výjimečně 

odůvodněných případech.  

 

6. PŘEDZÁPASY 

Před zahájením hl. utkání jsou stanoveny tyto začátky: 

dospělí a dorost 2 hod. 30 min. 

žáci + přípravka 2 hod. 30 min. 

 

7. HŘIŠTĚ  

Oddíly mající více hracích ploch, mohou k soutěžnímu utkání využít i netravnaté hrací plochy v období od 15. října do 15. dubna 

při respektování výše uvedených článků SŘ. Řídící orgány povolují sehrát soutěžní utkání i na hřišti s umělým povrchem (umělá 

tráva) a při umělém osvětlení. Oddíly, které budou hrát svá utkání na propůjčeném či pronajatém hřišti, předloží opis smlouvy 

řídícímu orgánu nejpozději do 19. 8. 2016. 

 

8. DOHODY ODDÍLŮ 

Na základě řádně potvrzené dohody oddílů (razítko, jména a podpisy dvou funkcionářů každého oddílu) může STK či KM povolit 

sehrání některých utkání v jiném termínu. Dohody musí být v jednom vyhotovení u dospělých nejpozději 14 dní a u mládeže 7 

dní před utkáním. Za schválení dohody uhradí žádající oddíl manipulační poplatek (MP) 50,-Kč. V případě předložení dohody v 

pozdějším termínu (nejméně však 7 dní před utkáním) se poplatek zvyšuje na 100,- Kč. U dohod v soutěžích mládeže je 

manipulační poplatek stanoven jako u dospělých. Zásadou je, že utkání musí být předehráno. Jiný termín povolí řídící orgán 

jen v mimořádných případech. STK či KM potvrdí dohodu zápisem ze schůze. Oddíly vyrozumí jen při zamítavém stanovisku. Za 

zajištění změn požadovaných oddíly směrem k soupeřům plně odpovídá vždy ten oddíl, který změnu požaduje. U mládeže dohody 

zasílat emailem na adresu: ofs-kladno@atlas.cz 

 

9. SOUPISKY A SEZNAMY 

Hráč uvedený na soupisce se musí v daném období aktivně zapojit do hry nejméně ve třech soutěžních utkáních. Pokud by hráč 

nemohl sehrát stanovený počet utkání z důvodu vážného zranění, nemoci (lékařské potvrzení), ohlášení přestupu či jiného 

závažného důvodu, musí oddíl provést změnu soupisky na OFS. Lhůta pro provedení změny je 1 týden. Nerespektování této 

povinnosti bude postiženo pořádkovou pokutou. Termín pro předložení soupisek je nejpozději do 20. 8. 2016. Tento termín 

platí i u mládežnických družstev. Soupisku je každé družstvo povinno vyplnit také i v informačním systému FAČR. 

 

10. POŘADATELSKÁ SLUŢBA 

Hostujícímu družstvu se ukládá za povinnost poskytnout pořádajícímu družstvu svého oddílového rozhodčího do funkce asistenta 

rozhodčího. Doporučuje se zaměřit pozornost na zabezpečení dopravních prostředků rozhodčích, případně delegátů, viz  SŘ čl. 20 

odst. 8. Pro okresní soutěže je stanoven počet členů pořadatelské služby na 5 členů u dospělých a na 3 členy u mládeže. Při řízení 

utkání oddílovým rozhodčím, je povinností pořádajícího oddílu, řádně vyplnit el. zápis o utkání. V případě nedostavení se 

delegovaného rozhodčího, kdy bude z technických či jiných důvodů psán zápis ručně, postupuje oddíl ve smyslu ustanovení SŘ. 

Zápis o utkání pak musí odeslat do 48 hodin řídícímu orgánu soutěže. Při nerespektování této povinnosti se oddíl vystavuje 

nebezpečí postihu pořádkovou pokutou, v krajním případě i herními důsledky (SŘ, čl.57a 58). Zvláštní pozornost musí hlavní 
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pořadatel věnovat rozhodčímu (rozhodčím) od příchodu na utkání i při jejich odchodu mimo stadión.  Členové 

pořadatelské služby jsou povinni být označeni vestami s příslušným označením pořadatel, popřípadě hlavní pořadatel. Pořádající 

oddíl je povinen dát k dispozici ke středu HP mezi lavičky tabuli na střídání, kterou jsou povinny družstva používat při všech 

střídáních. Porušení těchto pravidel se trestá dle výše sazebníku pokut. 

 

11. ZDRAVOTNICKÉ ZABEZPEČENÍ 

Každý hráč je povinen zabezpečit si ve vlastním zájmu a na své náklady informace o své zdravotní způsobilosti ke hraní fotbalu. 

U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce. Prohlášení zdravotním stavu nesmí být starší jeden rok. 

Kluby jsou povinny mít k dispozici prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu provádějí řídící orgány. Nerespektování tohoto článku 

bude potrestáno finančním postihem dle sazebníků pokut a poplatků. 

 

12. DOPRAVA K UTKÁNÍ (SŘ, čl. 37) 

Družstvu bude omluven opožděný nástup k utkání, je-li zdržení zaviněno poruchou nebo havárií. Hostující oddíl je povinen řádně 

potvrzenou omluvu předložit řídícímu orgánu nejpozději do 5ti pracovních dnů. 

 

Sazebník odměn rozhodčích 

Druh soutěže Pozice rozhodčího 

 R AR 

Okresní přebor 500,- 300,- 

III., IV. třída 400,- 250,- 

Dorost 300,- 200,- 

Žáci 250,- 150,- 

 
 

13. VÝSTROJ HRÁČŮ 

Řídící orgány povolují v jimi řízených soutěžích používat i v základní sestavě čísla až do č. 99. V každém utkání musí být jména 

náhradníků nominovaných k utkání, rozhodčímu oznámena před zahájením utkání a zapsána v el. ZOU. Každé družstvo smí 

k utkání nominovat nejvýše sedm náhradníků (viz. PF, prav. 3 a SŘ, čl. 34 a 53). Hráči musí mít platné členství FAČR a řádně 

registrováni v daném oddílu. Oddílový rozhodčí musí nosit rozlišovací vesty. Toto nařízení kontroluje rozhodčí utkání. 

 

14. NESEHRANÁ A NEDOHRANÁ UTKÁNÍ 

Při nedohraném nebo nesehraném utkání z vyšší moci, se oddíly na místě dohodnou na termínu nového utkání (nejpozději do 14ti 

kalendářních dnů). Tuto dohodu potvrdí vedoucí družstev do el. zápisu o utkání. Při zaviněném, nedohraném nebo nesehraném 

utkání, je nutno uvést všechny příčiny. Pokud se jedná o disciplinární provinění, dostaví se na nejbližší schůzi DK bez vyzvání 

vedoucí a kapitáni obou družstev, hlavní pořadatel a rozhodčí utkání!!! Rovněž při provedené kontrole totožnosti, se dostaví 

zástupci postiženého družstva a hlavní rozhodčí bez vyzvání na DK. 

 

15. ÚHRADY PŘI NEDOSTAVENÍ SE K UTKÁNÍ A PŘI OPAKOVANÉM UTKÁNÍ 

Při nedostavení se hostujícího oddílu k utkání, uhradí pořádajícímu oddílu vynaložené prostředky na přípravu utkání. Pro 

okresní soutěže dospělých je stanoven paušál 1000,-Kč. U mládeže byly stanoveny tyto paušály: dorost a žáci 1000,- Kč, 

přípravky 500,-. Rovněž uhradí cestovné pro rozhodčího (rozhodčí). Poškozený oddíl zašle do 14ti dnů po obdržení rozhodnutí 

STK či KM, výši nákladů soupeři. Opis požadavku zašle na vědomí řídícímu orgánu. Požadavky zaslané po termínu nebudou 

akceptovány!!! Jestliže se utkání nesehraje nebo nedohraje z vyšší moci a bude ho nutno opakovat v jiném termínu, je pořádající 

oddíl povinen uhradit hostům cestovné pro 17 osob v obou směrech. Lze volit tarif ČSAD nebo dopravu vlastními dopravními 

prostředky, to je pět osob - automobil – 1 km za 5,-Kč. Toto pravidlo platí, i kdyby se utkání muselo opakovat vícekrát. Úhrada 

tak musí být provedena bezprostředně po skončení opakovaného utkání domácím oddílem. 

 

16. VYSTOUPENÍ NEBO VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŢE 

Oddíl, jehož družstvo vystoupí z rozehrané soutěže nebo bude ze soutěže vyloučeno, bude postižen mimořádnou pokutou!! 

 

 

17. POSTUPY A SESTUPY (SŘ, čl. 5, 7 a 8) 

Pořadí oddílů po skončení soutěže se určí podle SŘ čl. 8. Zásadou zůstává, že vítězové jednotlivých skupin postoupí do vyšší 

soutěže, za předpokladu splnění podmínek pro účast v této soutěži. Poslední oddíly OP a III. tříd sestupují. Počet sestupujících 

je závislý na sestupech kladenských oddílů hrajících krajskou soutěž I. B třídy. Pokud z ní nikdo nesestoupí bude z OP sestupovat 

pouze poslední oddíl. Počet sestupujících do IV. Tříd se řídí sestupem oddílů z okresního přeboru. Pokud některý oddíl požádá  o 

přeřazení svého družstva do nižší soutěže, na jeho uvolněné místo bude zařazeno nejlépe umístěné družstvo z nižší soutěže. Pro 

družstva, která takto postoupí do vyšší soutěže, byl v rámci okresu stanoven jednorázový poplatek. V soutěžích mládeže bude 

postupováno obdobným způsobem. Při zařazování družstev do soutěží bude přihlédnuto k počtu přihlášených do nového 
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soutěžního ročníku. V zájmu regulérnosti soutěže si STK OFS vyhrazuje vybraná utkání nařídit v jednotný čas a den!!! 

OFS zavádí baráže, neboli dodatečná utkání o postup či setrvání v dané soutěži. 

 

18. NÁMITKY A ODVOLÁNÍ (SŘ, čl. 74-78) 

Poplatky stanovené pro podávání protestů a odvolání, jsou oddílu účtovány automaticky na sběrnou fakturu. OFS Kladno 

doporučuje při podávání protestů a odvolání řádně prostudovat SŘ. 

 

19. DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ 

Při uložení nepodmíněného trestu, nesmí hráč startovat za žádné družstvo, vykonávat funkci oddílového rozhodčího, ani být 

zařazen mezi členy pořadatelské služby. 

 

Řídící orgán soutěže rozhodl na základě článku 19, odstavec 3 Disciplinárního řádu FAČR o evidenci napomínání a trestání hráčů 

v utkání dospělých. Napomínání hráčů se eviduje a trestá v jednom družstvu a v jednom soutěžním ročníku. Kluby jsou povinny 

vést vlastní evidenci podle zápisu o utkání potvrzeném kapitánem družstva. Pokud je hráč vyloučen po předchozím napomenutí, 

do záznamu karet se mu započítává pouze první udělená ŽK hráče v utkání. Postihy za opakované napomínání se stanoví takto: 

a)  po   4. napomenutí, zastavení závodní činnosti na 1 soutěžní utkání, 

b)  po   8. napomenutí, zastavení závodní činnosti na 2 soutěžní utkání, 

c)  po 12. napomenutí, zastavení závodní činnosti na 3 soutěžní utkání, 

d)  po 16. napomenutí, zastavení závodní činnosti na 4 soutěžní utkání, 

e)  po 20. napomenutí, zastavení závodní činnosti na 5 soutěžních utkání. 

 

Trest za napomínání je samostatný a nelze jeho výkon spojovat s podmíněně odloženým trestem (čl. 6 odst. 3). Je-li hráč v jednom 

utkání napomínán i vyloučen, uloží se trest za přestupek, za nějž byl vyloučen, samostatně. Napomínání se započítává zvlášť, 

takže hráči může být uložen trest za určitý počet napomínání (odst. 3) i za přestupek za nějž byl vyloučen. Trest za napomínání se 

vykoná jako první. Hráč, který má zastavenou závodní činnost z důvodu udělení (4.,8.,12., popř. 16. Žluté karty) je povinný 

zaplatit v rámci DK poplatek za projednání. Napomenutí se sčítají pouze v OP dospělých. 

 

20. HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 

Toto ustanovení platí pouze v případě, kdy zápis z jakéhokoliv důvodu nebyl napsán elektronicky. Zavedením nového webu OFS 

(www.ofskladno.cz), se výsledky budou hlásit na těchto stránkách ihned po skončení utkání (nejzazší akceptovaný termín je 22:00 

hracího dne, kdy bylo utkání sehráno). Povinností pořádajícího oddílu je nahlásit výsledek utkání, a to prostřednictvím 

přihlášení se na internetové stránky OFS Kladno – kolonka „Hlášení výsledků“. Za opakované nesplnění této povinnosti bude 

udělena pořádková pokuta 200,- Kč za každé nenahlášené utkání. Adresa webu je www.ofskladno.cz . Tyto stránky jsou 

oficiálním médiem a zdrojem informací v rámci OFS Kladno. Veškeré zprávy a informace zde uvedené jsou platné a 

obecně závazné. Oddíly jsou povinny respektovat pokyny, informace a nařízení zde zveřejněné. Navíc informace uveřejněné 

v pátečním Kladenském Deníku, zveřejňované pod hlavičkou OFS Kladno, jsou taktéž pro oddíly závazné. 

 

Rudolf Muzika  312 243 234, 604 164 189 

Jiří Nagy  312 243 234, 602 229 532 

 

21. ÚČAST NA AKTIVECH A JEDNÁNÍCH 

Neomluvená absence zástupců oddílu bude postihována pořádkovou pokutou dle sazebníku. 

 

22. NÁHRADY A VETACE ROZHODČÍCH 

Náhrady rozhodčích na dopravné jsou stanoveny ve výši 5,-Kč za každý km z místa bydliště, do místa utkání nejkratší cestou. 

Oddíl má právo před zahájením každé části soutěže vetovat tři (3) rozhodčí, ale pouze z těch, kteří v uplynulém soutěžním 

ročníku řídili jeho utkání. Delegovaný rozhodčí na utkání musí být 45 minut před začátkem utkání na stadionu. Důvod 

pozdního příchodu je povinen nahlásit telefonicky funkcionářům oddílu podle RMS. Pozdní příchod musí být zapsán v zápise o 

utkání. 

 

23. STŘÍDÁNÍ HRÁČŮ DOSPĚLÝCH + ROZSTŘEL PŘI NEROZHODNÉM VÝSLEDKU VE VŠECH KATEGORIÍCH 

V kategorii dospělých je možné střídat 5 hráčů. STK, KM zavádí ve všech soutěžích v rámci OFS Kladno, od dospělých, dorostu 

až po mladší přípravku zrušení nerozhodného výsledku. Při nerozhodném výsledku po normální hrací době, bude každé mužstvo 

provádět 5 kopů ze značky pokutového kopu. Pokud ani po provedení všech kopů nebude rozhodnuto, provádí každé družstvo po 

jednom kopu, až do rozhodnutí. Vítěz tohoto rozstřelu získává bod navíc. Bodový zisk z každého utkání bude následovný: vítěz 

utkání v normální hrací době získává tři body, poražený žádný bod. Při nerozhodném výsledku vítěz rozstřelu získá dva body a 

poražený v rozstřelu bod jeden. 

 

24. REPREZENTACE OFS (SŘ čl.12) 

Kromě jiných povinností jsou kluby rovněž povinny uvolňovat své hráče pro účely nejen státní, ale i okresní reprezentace. Hráč, 

který se bez omluvy nedostaví k reprezentačnímu, přípravnému nebo výběrovému utkání, má dnem následujícím po dni 

stanoveného srazu zastavenu závodní činnost, až do vyřešení případu (DŘ, IV. - čl.17/4). 

http://www.ofskladno.cz/
http://www.ofskladno.cz/
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25. NEDODÁNÍ ZÁPISU O UTKÁNÍ: (SŘ, čl.40) 

V případě nedostavení se delegovaného rozhodčího, odpovídá za řádné vyplnění el. zápisu o utkání pořádající oddíl. Nevyplnění 

či chybné vyplnění bude považováno za porušení SŘ a bude postiženo pořádkovou pokutou, dle sazebníku. V případě nedodání 

ZoU ani po udělení pořádkové pokuty, budou utkání řešena hracími důsledky. V mládežnických utkáních, které nejsou 

obsazovány delegovanými rozhodčími, mají domácí oddíly povinnost vyplnit zápis papírovou formou a také mají 

povinnost dodat zápis do 48 hodin od sehrání utkání nebo jej odeslat poštou na sekretariát OFS Kladno. V případě 

pozdního dodání zápisu se udělí pořádková pokuta. Přílohou zápisu utkání přípravek je soupiska družstev, popřípadě 

listina hráčů z IS. 

 

26. TURNAJE A KRÁTKODOBÉ SOUTĚŢE (SŘ, čl. 82) 

Povinností každého oddílů je nahlásit všechna ne-mistrovská utkání, přátelská utkání a turnaje řídícímu orgánu OFS Kladno 

(konkrétně STK nebo KM). Při pořádání ne-mistrovských turnajů předloží oddíly řídícímu orgánu soutěže v jednom vyhotovení 

řádně vyplněné propozice, kde mimo jiné upřesní požadavky na rozhodčí a asistenty (den, čas začátku utkání a počet RO). Termín 

předložení a poplatek je stejný, jako u dohod oddílů. Hlášení je možné zaslat elektronicky emailem, popřípadě poštou. Oddíly 

budou zpětně vyrozuměny elektronicky. Oddíly přitom nemusí předkládat razítka oddílů účastnících se turnaje. Za účast 

na turnaji ručí pořádající oddíl. 

 

27. HODNOCENÍ ROZHODČÍCH 

Hodnocení rozhodčích provádí výhradně delegáti s platným průkazem delegátu FAČR.  Toto hodnocení je závazné. V případě, že 

delegát nalezne ve výkonu R závažná pochybení, je KR povinna se touto zprávou zabývat, popřípadě přijmout na základě ní vůči 

R adekvátní opatření. Pokud je delegát na utkání delegován svazem, náhrady jsou v režii OFS, pokud ale oddíl sám zažádá 

o delegáta na konkrétní utkání, jsou náklady s ním spojené zcela v režii žádajícího oddílu. Stejný princip platí při žádosti 

družstva o delegování tří rozhodčích na utkání III. nebo IV. třídy, popřípadě utkání mládeže. 

 

28. VĚKOVÉ KATEGORIE MLÁDEŢE 

Hráč může být zařazen do soutěží fotbalu nejdříve v den, kdy dovrší 6 let. 

Mládež ve fotbalu se zařazuje do následujících věkových kategorií: 

přípravka  - mladší 6 - 8 let 

            - starší    8 - 10 let 

žáci       - mladší 10 - 12 let 

            - starší 12 - 14 let 

dorost     - mladší 14 - 16 let 

           - starší 16 - 18 let 

Hráči po dosažení stanoveného věku přecházejí do nejbližší vyšší věkové kategorie vždy k 1. 1. následujícího roku, a to po 

dovršení: 

8 let z mladší přípravky do starší přípravky 

10 let ze starší přípravky do mladších žáků 

12 let z mladších žáků do starších žáků 

14 let ze starších žáků do mladšího dorostu 

16 let z mladšího dorostu do staršího dorostu 

18 let ze staršího dorostu do kategorie dospělých 

Po dosažení vyšší věkové kategorie může hráč dohrát rozehraný soutěžní ročník v nižší věkové kategorii. 

V soutěži přípravek a v soutěžích starších a mladších žáků mohou nastupovat děvčata o rok starší (Pokud to IS dovolí). 

Upozornění pro oddíly - je povinností hlásit všechna svá přípravná, turnajová i halová utkání (povinnost dle SŘ, čl. 82). 

 

29. POHÁR OFS 

O organizaci a systému soutěže rozhodne STK podle počtu závazných přihlášek oddílu. 

 

30. LIDICKÝ POHÁR 

Je oficiální soutěží OFS Kladno. Soutěže je povinná pro všechny družstva starších žáků okresních soutěží, v termínu stanoveným 

KM OFS. Soutěž se hraje vyřazovacím způsobem, neprodlužuje se, o postupujícím v případě nerozhodného výsledku, rozhodují 

kopy na branku z pokutové značky. Družstva, která se probojují do závěrečného finále, obdrží věcné ceny podle umístění. Putovní 

pohár je vítěz povinen vrátit na OFS Kladno nejpozději před zahájením jarní části soutěží. Termín finále Lidického poháru bude 

v průběhu sezóny upřesněno. 
 

31. UPOZORNĚNÍ – ŢÁKOVSKÉ A DOROSTENECKÉ KATEGORIE 

V utkáních mládeže je povoleno hokejové(opakované) střídání, vyjma posledních deseti minut před koncem utkání, v té době je 

povoleno střídat 2 hráče. 
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32. Ošetřování hráčů na HP 

Zraněný hráč, který je ošetřován na hrací ploše, musí opustit HP, přičemž nastoupit může až po uplynutí 3 minut na pokyn 

rozhodčího. Toto je platné pro všechny kategorie s výjimkou přípravek. 

 

33.  Baráţe pro soutěţní ročník 2016/2017 

Zavedením baráží o postup či o sestup v soutěžích dospělých, OFS sleduje zatraktivnění soutěží mužů a částečné omezení na 

konci každé mistrovské soutěže tzv. zápasy o „ničem“. 

 

Systém: příslušní soupeři sehrají utkání doma – venku. 

1.barážový zápas - domácí družstvo z vyšší soutěže (první středa po skončení soutěží). 

2.barážový zápas - domácí družstvo z nižší soutěže (první sobota po skončení soutěží 

Baráž o OP 

2 a více sestupující z I.B třídy – baráž se nehraje 

1 družstvo sestupující z I.B třídy – baráže se účastní první nesestupující družstvo z OP a lepší z prvních nepostupujících 

družstev z obou III. tříd. 

 

Žádné družstvo nesestoupí z I.B třídy – baráže se účastní poslední dvě nesestupující družstva z OP a první nepostupující 

družstva z obou III. tříd (platí, že lepší z III. tříd sehraje baráž s hůře postaveným mužstvem z OP). 

Baráž o III. třídu 

Baráže se vždy zúčastní první nesestupující družstvo z III. třídy a první nepostupující družstvo ze IV. třídy (platí v obou 

skupinách), přičemž princip rozdělení dvojic je, že družstvo III. A hraje s družstvem z IV. A a družstvo z    III. B s družstvem z 

IV. B. 

 

V případě, že se na barážovém místě umístí B - družstvo, které nemůže postoupit do dané soutěže z důvodu startu A-mužstva, 

baráž se nehraje. To samé platí v situaci, kdy některé z družstev oznámí svazu, že se baráže zúčastnit nechce, v tomto případu je 

automaticky pokládáno za poražené a vzdává se tím možnosti bojovat o setrvání či postup do vyšší soutěže a to ve prospěch 

soupeřova družstva. Platí při tom pravidlo, že za případnou neúčast v baráži nehrozí oddílu žádná sankce či jiný postih. Pokud obě 

utkání skončí stejným rozdílem (mohou skončit i nerozhodně), rozhodne o vítězi prodloužení 2x15 minut. Pokud nerozhodne ani 

prodloužení, následují kopy ze značky pokutového kopu (5xPK). Pokud ani po provedení všech kopů nebude rozhodnuto, provádí 

každé družstvo po jednom kopu, až do rozhodnutí (v barážových utkáních neplatí pravidlo, kdy gól na půdě soupeře platí za dva 

(př. výsledek 1:3 a 5:3). 

 

Oddíly jsou povinné sledovat zprávy VV na desce VV a odvolání podávat se zálohou 1 000,- Kč. Vše bude na desce OFS Kladno. 

 

HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI 

1. Odstoupení družstva z rozehrané soutěže: 

Dospělí OP   10 000,- Kč 

III. tř.    8 000,- Kč 

IV. tř.    6 000,- Kč 

Dorost    5 000,- Kč 

Žáci    4 000,- Kč 

Přípravka   3 000,- Kč 

2. Postup družstva do vyšší soutěže mimo pořadí: 

do OPKč   5 000,- Kč 

do III.tř.    3 000,- Kč 

3. Družstva OP nemající mládežnické mužstvo (kompenzační poplatek)    3 000,- Kč 

SAZEBNÍK POKUT A POPLATKŮ: 

5. Dohoda o změně termínu utkání 

do 14 dnů (dospělí)           MP        50,- Kč 

Dohoda kratší 14 dnů (dospělí)          MP 100,- Kč 

Povolení pohár. turnaje, žádost do 14 dnů      MP 50,- Kč 

Žádost o povolení turnaje kratší 14 dnů        MP 100,- Kč 

 

6. Nehlášení výsledků utkání                                        200,- Kč 

7. Pozdní zaslání přihlášky do soutěže či soupisky, seznamu případně jejich nezodpovědné vyplnění 300,- Kč 

8. Nestartování hráče ze soupisky v požadovaném 

počtu utkání, nehlášení změn v termínu   200,- Kč 

Nedopsání hráče na seznam v termínu   200,- Kč 

9. Nedoplnění zálohy na soutěž v termínu   200,- Kč 

10. Nečitelně vyplněný zápis o utkání, případně pozdní odevzdání zápisu - 
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včetně mládeže!!       300,- Kč 

11. Nehlášené turnaje a krátkodobé soutěže   500,- Kč 

12. Neomluvená absence na aktivech či jednáních  500,- Kč 

13. Oddíly, které nemají prohlášení o zdravotním stavu hráčů 200,- Kč 

14. Ostatní přestupky: 

a) neoprávněný start hráče                        OP 5 000,- / III. tř. 5 000,- / IV. tř. 5 000,- 

b) zaviněné nenastoupení, či nedostavení se k utkání:  OP 5 000,- / III. tř. 4 000,- / IV. tř. 3 000,- 

c) zaviněné nenastoupení, či nedostavení se k utkání: mládež:  dor. 1 500,-, ž . 1 000,-, příp. 500,- 

d) neoprávněný strat hráče (dorost a žáci + přípravka)               dor. 3 000,-, ž . 2 000,-, příp. 500,- 

e) nastoupení k utkání po čekací době (zaviněné) 

f) nedohrané utkání pro malý počet hráčů                     OP 5 000,- / III. tř. 3 000,- / IV. tř. 2 000,- 

g) předčasné nebo svévolné opuštění hrací plochy 

h) nerespektování nařízení vyšších orgánů 

ch) disciplinární pokutou dle čl. 6, odst. 6, DŘ do výše   50 000,-Kč 

i) odvolání proti rozhodnutí DK OFS Kladno                       1 000,- Kč 

j) nalévání nápojů do skla během utkání                             500,-  Kč 

k) nepoužívání vest pro hl. pořadatele a pořadatele         500,- Kč 

l) nepoužívání střídacích tabulí                                              500,- Kč 

Za přestupky uvedené bodem 14 může být oddíl potrestán až do výše 10 000,-Kč 

 

ZASEDÁNÍ VV OFS A JEHO ODBORNÝCH KOMISÍ 

 

Schůze komisí se konají na stadionu Františka Kloze, SK Kladno, v prvním patře. 

VV OFS   podle potřeby 

STK OFS  každý čtvrtek     od 15:00 hod. 

KM OFS  každé úterý    od 18:00 hod. 

DK OFS   každý čtvrtek     od 16:00 hod. 

KR OFS   podle potřeby 

TR OFS   podle potřeby 

 

Adresář výkonných funkcionářů OFS Kladno 
 

předseda VV OFS   Mgr. Blažej Petr   606 240 762 
 

místopředseda VV OFS Kladno  Kindl Adam   608 343 597 

 . 
sekretář VV OFS   Běhounek František  722 521 329 
 

předseda STK OFS  Zatloukal Jan   607 634 471 
 

předseda KM OFS   Cílek Martin    724 520 884 
 

předseda DK OFS   Ing. Janoušek Ivo  603 281 221 
 

hospodář OFS    Ing. Slánský Petr                           607 779 222 
 

předseda KR    Rubeš Vratislav   607 873 063 
 

šéf trenérské rady   Prach Lukáš   736 701 137 
 

předseda RK OFS   Chocholatý Jindřich  607 521 279 
 

člen RK    Hořejší Zdeněk   604 200 802 
 

Okresní DARWIN, IT specialista Bc. Hlavnička Martin  724 912 577 

„Implementace Fotbalové revoluce“ na okresní úrovni 

 

ADRESÁŘ PRACOVNÍKŮ FOTBALOVCÝH ODDÍLŮ OKRESU KLADNO 

1. SK Běleč 

pošta Sekretář Prach Lukáš 736 701 137 kopr0682@seznam.cz 
 

2. Sokol Blevice 

pošta Sekretář Blahuš Karel 315 783 669 

728 550 777 

 

 Předseda Tůma Antonín       724 936 088  
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3. FK Brandýsek 

 Sekretář Suk Petr 602 967 160 fkbrandýsek@centrum.cz 

pošta Předseda Mach Jaroslav 734 238 998  
 

4. Sokol Braškov 

pošta Sekretář Kalenda Martin 602 572 378 kabourekma@seznam.cz 

 Předseda Peták Jiří 724 014 837  

 Or.pr.mládeţe Bach Michal 605 144 717  
 

5. Sokol Bratronice 

pošta Sekretář Nedvěd  Jaroslav 602 760 991  

 Předseda Král Miroslav 603 400 219 miroslav.kral@kservice.cz 
 

6. SK Buštěhrad 

pošta Sekretář Heidenreich Pavel 736 510 252 skbustehrad@seznam.cz 

 Předseda Černohorský Tomáš 732 265 152  

 Or.pr.mládeţe Heidenreich Pavel 736 510 252  
 

7. Viktorie Černuc 

 Sekretář Martinovský Vlastimil 725 335 116 teamcernuc@quick.cz 

pošta Předseda Ing. Tymich Jiří 608 528 362  

 Or.pr.mládeţe Zicha Kamil    734 412 906  
 

8. SK Doksy 

 Sekretář Ing. Machulka Stanislav 724 333 193 skdoksy@seznam.cz 

pošta Předseda Mařík Marek 602 666 747  

 Or.pr.mládeţe Kučera Martin 730 570 550  
 

 

9. SK Druţec 

 Sekretář Suchopárek Jan 604 835 016  

pošta Předseda Ing. Pešek Zdeněk 777 559 470 zpesek@volny.cz 

 Or.pr.mládeţe Procházka Jaroslav 606 564 214 prochy86@seznam.cz 
 

10. Sparta Dřetovice 

pošta Sekretář Dobrý Martin 777 738 030 dobryokna@email.cz 
 

11. Slovan Dubí 

pošta Sekretář Kohout Michal 774 559 417 slovandubi@seznam.cz 

 Předseda Tupka Petr 774 994 492  
 

12. Sokol Hostouň 

 Sekretář Vlček Miroslav 603 510 802 vlcek55@seznam.cz 

pošta Předseda Hondl Jiří 602 365 215  

 Or.pr.mládeţe Krejsa Josef 721 864 833  
 

13. Sokol Hrdlív 

pošta Sekretář Gaţi Jaroslav 733 798 981 mostik74@seznam.cz 

 Předseda Mostek Miloslav 734 508 199  

 Or.pr.mládeţe Rozenkranc Radek 776 593 103  
 

14. SK Hřebeč 

 Sekretář Frehl Miloslav 777 823 124  

pošta Předseda Ing. Burger Jindřich 604 765 333 burgerjindrich@seznam.cz 
 

15. Sokol Jedomělice 

pošta Sekretář Šuta Marek 777 648 308 sevcik.kvetoslav@seznam.cz 

 Předseda Nedvěd Josef 606 618 468  

 Or.pr.mládeţe Ševčík Květoslav 604 783 130  
 

16. SK Kačice 

pošta Sekretář Rác Lukáš 723 320 005 f.tancos@seznam.cz                                                

 Předseda Tancoš František 777 668 809  
 

17. SK Kamenné Ţehrovice 

pošta Předseda Kopačinský Alexander 602 283 236 kopacinsky@volny.cz 

 Or.pr.mládeţe Hodan Jan 737 910 623  
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18. FC Slavoj Kladno 

 Sekretář Červenka František 728 928 489 sevcik.kvetoslav@seznam.cz 

pošta Předseda Hanzal Milan 602 233 001 slavojkl@seznam.cz 

 Or.pr.mládeţe Slavík Blahoslav 731 423 698  
 

19. Novoměstský Kladno z.s. 

pošta Sekretář Moc Oldřich 602 411 687 olda.moc@volny.cz   

 Předseda Pokorný Petr 724 122 653  
 

 

20. SK Kladno 

pošta Sekretář Ţelina Jaroslav 732 853 751 prihoda@skkladno.cz 

 Předseda Hlavnička Milan 739 541 934  
 

 

21. Slovan Kladno 

pošta Sekretář Meisner Jindřich 604 489 772 meisnerjindrich@seznam.cz 

 Předseda Šála Petr 251 119 664  
 

22. FK Sparta KLADNO 

pošta Sekretář Fujdiar Josef 605 725 851 josef.fujdiar@seznam.cz 

 Předseda Krop Vladimír 603 228 037  
 

23. SK Kročehlavy 

pošta Sekretář + or.prac.mládeţe Pergl Martin 602 366 964 skkrocehlavy@seznam.cz 

 Předseda Zábranský Jiří 602 123 687  
 

24. Sokol Klobuky 

 Sekretář Pinc Karel 607 723 798  

pošta Předseda Jeţek Martin 607 871 333 martinjezek@atlas.cz 
 

25. Sokol Knovíz 

 Sekretář Cimrman Milan 739 585 624 milan.cimrman@email.cz 

pošta Předseda Duda Radek 722 011 007  
 

26. FC Koleč 

pošta Sekretář Zatloukal Jan 607 634 471 janzatukal@seznam.cz 

 Předseda Hanzlík 604 602 021  
 

27. SK Lhota 

pošta Sekretář Dolejš Jan 605 538 121 jan_dolejs@seznam.cz 

 Předseda Horák Ivan 602 318 332  
 

28. SK Baník Libušín 

pošta Sekretář Ing. Drahoš Milan 606 651 743 midr.65@tiscali.cz 

 Předseda Bartoš Petr 603 583 236  

 Or.pr.mládeţe Škarda Michal 737 222 071  
 

29. Sokol Lidice 

pošta Sekretář Pulec Petr 725 691 205  

 Předseda Ing. Hanf Václav 603 557 700 hanf@halbos.cz 
 

30. Sokol Neuměřice 

 Sekretář Kunert Antonín 728 970 774 a.kunert09@seznam.cz 

pošta Předseda Fryč Josef 721 140 692  

 Or.pr.mládeţe Burgr Michal 607 252 886  
 

31. Sokol Olovnice 

pošta Sekretář Tůma Miroslav 728 747 927 sokol.olovnice.@seznam.cz 

 Předseda Novák František ml. 602 396 910  
 

32. SK Otvovice 

 Sekretář Mareš Lubomír 602 385 162  

pošta Předseda Stádník Ladislav 602 851 441 lstadnik@seznam.cz 
 

33.SK Pchery 

pošta Sekretář Hrabě Josef 721 324 114 skpchery@volny.cz 

 Předseda Rada Zdeněk 602 617 725  

 Or.pr.mládeţe Novák Martin                  604 895 973  
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34. Meteor Pletený Újezd 

pošta Sekretář Šťastný Radek 777 203 592 ra.stastny@seznam.cz 
 

35. SK Slavoj Pozdeň 

pošta Sekretář Štěpánek Oldřich  702 087 759 slavoj.pozden@seznam.cz 

 Předseda Martin Matušů 724 333 575 martin.matusu@volny.cz 

 Or.pr.mládeţe Holub Roman 602 943 521  
 

36. SK Slaný z.s. 

pošta Sekretář Ing. Kurilla Jozef 725 950 618 skslany@seznam.cz 

 Předseda Hořejší Zdeněk 604 200 802  

 Or.pr.mládeţe Kapusta Martin 603 895 909  
 

37. SK Slatina 

 Sekretář Vosmík 723 336 911  

pošta Předseda Schönfelder  Radek 777 117 365 lenka.schonfelderova@seznam.cz 

 Or.pr.mládeţe Sobota Jan 778 048 884  
 

38. Sokol Smečno 

pošta Sekretář Junek Václav 721 413 546 martinjelinek@atlas.cz 

 Předseda Jelínek Martin 728 915 622  
 

39. SK Stehelčeves 

pošta Sekretář Dejm Pavel 734 325 745 skstehelceves@seznam.cz  

 Předseda Kaválek Vratislav 724 801 795  

 Or.pr.mládeţe Dejm Pavel   734 325 745  
 

40.Baník Stochov 

pošta Sekretář Červený Evţen 739 256 634  

 Předseda Štětina František 739 309 134 banik.stochov@seznam.cz 

 Or.pr.mládeţe Červený Evţen 739 256 634  
 

41. AFK Svinařov 

 Sekretář  606 654 386 afksvi@seznam.cz 

pošta Předseda Běhounek František 722 521 329  
 

42. Baník Švermov 

 Sekretář Chocholatý Jindřich 607 521 279  

pošta Předseda Nedvěd David 604 234 643 baniksvermov@centrum.cz 
 

43. SK Třebichovice 

pošta Sekretář Svoboda Petr 602 228 788 sktrebichovice@gmail.com 

 Předseda Javořík 733 658 233  
 

 

44.  AFK  Tuchlovice 

pošta Sekretář Josef Bešta 602 210 399 reality@jb-reality.cz 

 Předseda Zelenka Václav   

 Or.pr.mládeţe Šén Jiří 606 374 966  
 

45. Sokol Tuřany 

pošta Sekretář + or.prac.mládeţe Pejšek Miroslav 725 305 021 sokolturany@email.cz 

 Předseda Janoušek Ivo 728 231 770  
 

46. Sokol Uhy 

pošta Sekretář Černý Dušan 724 147 004 u.nikky@centrum.cz 

 Předseda Novák Vladimír 728 735 786  
 

47. TJ Unhošť 

pošta Sekretář Černý Dušan 724 147 004 u.nikky@centrum.cz 

 Předseda Novák Vladimír 728 735 786  
 

48. FC Čechie Velká Dobrá 

pošta Sekretář Blättertauer Karel 606 805 302 stanleyh@volny.cz 
 

49. Velké Přítočno 

 Sekretář + or.prac.mládeţe Maňkoš Milan 608 115 567 skvp@seznam.cz 

pošta Předseda Hráský Jaroslav 602 451 420  
 

 

 

 

 

 

mailto:slavoj.pozden@seznam.cz
mailto:skstehelceves@seznam.cz
mailto:banik.stochov@seznam.cz
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50. Slovan Velvary 

 Sekretář Nádherný Roman 721 358 168 tjslovanvelvary@seznam.cz 

pošta Předseda Vedral David 606 465 329  

 Or.pr.mládeţe Šmíd Radek 777 653 359  
 

51. SK Vinařice 

pošta Sekretář Rataj Karel 774 890 745 jan.sase281@seznam.cz 

 Předseda Šašek Jan 605 652 007  

 Or.pr.mládeţe Kytýrová Eva 724 824 731  
 

52. Sokol Vraný 

pošta Sekretář Bauer Josef 604 212 763 subrt@agros-vrany.cz 

 Předseda Patč Pavel   

 Or.pr.mládeţe Bauer Josef 604 212 763  
 

53. Sokol Zákolany 

 Sekretář + or.prac.mládeţe Novák Ivan 736 760 666  

pošta Předseda Himl Martin 725 660 960 marti.himl@redcap.cz 
 

54. SK Zichovec 

pošta Sekretář + or.prac.mládeţe Ing. Baňka Jiří 733 141 138 jbanka@csas.cz 

 Předseda Toms Luděk 607 916 240  
 

55. SK Zlonice 

pošta Sekretář Kruţliak Petr 604 486 549 kruzliak.petr@seznam.cz 

 Předseda Šafner Ladislav 602 297 072  
 

56. Slavoj Zvoleněves 

pošta Sekretář Kinter Jiří 312 583 010 svejda-j@volny.cz 

 Předseda + or.prac.mládeţe Švejda Jiří 604 309 739  
 

57. FK Ţiţice 

pošta Sekretář Hrdlička Jiří 774 100 593  

 Předseda Koten Tomáš 721 878 116 danuskoten@emaill.cz 

 Or.pr.mládeţe Krakeš Jan 776 468 100  
 

AFK Libčice nad Vltavou 

pošta Sekretář Blaţek Daniel 606 150 663 afklibcice@seznam.cz 
 

SOKOL Nové Strašecí 

 Předseda Hrbek Martin   

 Or.pr.mládeţe Hašek René 776 576 413  
 

JFK Velké Přílepy 

pošta Sekretářka Zedníková Andrea 603 404 124 jfk.velkeprilepy@seznam.cz 

 Předseda Zedník Petr 731 515 461  
 

TJ SOKOL Loděnice 

pošta Sekretář Loskot Bohumil 602 431 085 lada.naprda@seznam.cz 

 Předseda Náprstek Ladislav 737 200 852 libotovsky@tondach.cz 
 

TJ SOKOL TURSKO 

pošta Sekretář Vlk Václav 315 786 023 lanska.ivana1@seznam.cz  

 Předseda Votoček   
 

Sokol Dobrovíz 

pošta Sekretář Krupička František 739 051 793 krupicka@hages.cz 

 Předseda Krupička Luboš 604 287 446  
 

SK RAKOVNÍK 

pošta Sekretář Kučera Jiří 725 455 222 sk.rakovnik@seznam.cz 
 

Tatran Rakovník 

pošta Sekretář Svoboda David 777 216 296 david.svoboda@mybox.cz 

 Or.pr.mládeţe Blokeš Aleš 724 006 103  
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Rozlosování soutěží 
Rozlosování jednotlivých soutěží naleznete v informačním systému FAČR a na stránkách OFS Kladno. Odkazy na jednotlivé 

soutěže naleznete zde: 

 

Soutěže mužů 
 

JAKO - Okresní přebor 

https://is.fotbal.cz/souteze/detail-souteze.aspx?req=cc2f5396-9ffa-47cc-8834-7dbddb349187 

 

III. třída skupina A 

https://is.fotbal.cz/souteze/detail-souteze.aspx?req=c90f4e22-1cba-4dec-bbc9-99dfce6e33a6 

 

III. třída skupina B 

https://is.fotbal.cz/souteze/detail-souteze.aspx?req=9af472b8-9bbb-4769-aa50-9d32e4088b42 

 

IV. třída skupina A 

https://is.fotbal.cz/souteze/detail-souteze.aspx?req=f548a188-b08d-4542-b5c5-7bef916416b1 

 

IV. třída skupina B 

https://is.fotbal.cz/souteze/detail-souteze.aspx?req=1c2a20e6-de83-44e0-805d-dd716934073f 

 

Soutěže mládeže 
 

JAKO - Okresní přebor dorostu 

https://is.fotbal.cz/souteze/detail-souteze.aspx?req=f78b272b-d6cd-408d-ae48-49abb7bdde2d 

 

JAKO - Okresní přebor starších žáků 

https://is.fotbal.cz/souteze/detail-souteze.aspx?req=21153874-4d0d-4ef9-9020-06ca63cbfa0b 

 

JAKO – Okresní přebor mladších žáků  

https://is.fotbal.cz/souteze/detail-souteze.aspx?req=fefb33c2-53e8-4b4e-807e-a2e93ee019f5 

 

JAKO – Okresní soutěž mladších žáků  

https://is.fotbal.cz/souteze/detail-souteze.aspx?req=91e708a5-ea85-4a92-8761-efa6123af0ca 

 

Soutěže přípravek 
 

Starší přípravka - Okresní přebor 

https://is.fotbal.cz/souteze/detail-souteze.aspx?req=ab86604f-f80a-4dec-87ee-69297cffaef6 

 

Starší přípravka – Okresní soutěž skupina A 

https://is.fotbal.cz/souteze/detail-souteze.aspx?req=03994e20-eecc-42a3-9145-5c05c00d3047 

 

Starší přípravka – Okresní soutěž skupina B 

https://is.fotbal.cz/souteze/detail-souteze.aspx?req=b435a447-3d51-44c7-a993-731fb262d81b 

 

Starší přípravka – Okresní soutěž skupina C 

https://is.fotbal.cz/souteze/detail-souteze.aspx?req=8202189c-b0e8-4d7d-88c8-67532e086939 

 

Starší přípravka – Okresní soutěž skupina D  

https://is.fotbal.cz/souteze/detail-souteze.aspx?req=000bb9a2-c9e9-404a-907a-c50b2a7a343c 

 

Starší přípravka – Okresní soutěž skupina E 

https://is.fotbal.cz/souteze/detail-souteze.aspx?req=9fdcb17d-78b5-4954-b641-32e0c8405ec4 

 

Mladší přípravka – Okresní soutěž skupina A 

https://is.fotbal.cz/souteze/detail-souteze.aspx?req=002e0794-a73a-4a6a-baf4-61424933d379 

 

https://is.fotbal.cz/souteze/detail-souteze.aspx?req=cc2f5396-9ffa-47cc-8834-7dbddb349187
https://is.fotbal.cz/souteze/detail-souteze.aspx?req=c90f4e22-1cba-4dec-bbc9-99dfce6e33a6
https://is.fotbal.cz/souteze/detail-souteze.aspx?req=9af472b8-9bbb-4769-aa50-9d32e4088b42
https://is.fotbal.cz/souteze/detail-souteze.aspx?req=f548a188-b08d-4542-b5c5-7bef916416b1
https://is.fotbal.cz/souteze/detail-souteze.aspx?req=1c2a20e6-de83-44e0-805d-dd716934073f
https://is.fotbal.cz/souteze/detail-souteze.aspx?req=f78b272b-d6cd-408d-ae48-49abb7bdde2d
https://is.fotbal.cz/souteze/detail-souteze.aspx?req=21153874-4d0d-4ef9-9020-06ca63cbfa0b
https://is.fotbal.cz/souteze/detail-souteze.aspx?req=fefb33c2-53e8-4b4e-807e-a2e93ee019f5
https://is.fotbal.cz/souteze/detail-souteze.aspx?req=91e708a5-ea85-4a92-8761-efa6123af0ca
https://is.fotbal.cz/souteze/detail-souteze.aspx?req=ab86604f-f80a-4dec-87ee-69297cffaef6
https://is.fotbal.cz/souteze/detail-souteze.aspx?req=9fdcb17d-78b5-4954-b641-32e0c8405ec4
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Mladší přípravka – Okresní soutěž skupina B 

https://is.fotbal.cz/souteze/detail-souteze.aspx?req=05dd8611-aa6e-498f-96d8-2a2e25589974 

 

Mladší přípravka – Okresní soutěž skupina C 

https://is.fotbal.cz/souteze/detail-souteze.aspx?req=4063edbf-5e12-4421-9003-d6624e7bd7c9 

 

Mladší přípravka – Okresní soutěž skupina D 

https://is.fotbal.cz/souteze/detail-souteze.aspx?req=b29bdcb1-8d98-439f-b43c-1b57001e714c 

 

Mladší přípravka – Okresní soutěž skupina E 

https://is.fotbal.cz/souteze/detail-souteze.aspx?req=0b128463-76cf-4d3e-a08a-1365952813b3 

 

 

 

 

 

 

 

 


