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Určeno:  a) členům VV OFS Písek a všem členům komisí 
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   c) oddílům hrajícím okresní soutěže mládeže 

   d) rozhodčím fotbalu okresu Písek 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Sekretariát  OFS:       kancelář ČUS   tel:   604 856 457 

                  Tylova 395   e-mail:  ofspisek@seznam.cz 

    397 01  Písek 

 

Sekretariát Jč. KFS:  Eibl Vladimír   tel:   777 268 713 

         e-mail:  eibl.vladimir@volny.cz 

                                
                                                                                                
============================================================================================================= 
 

 

 

 

 

Fotbalový svaz ČR  *   Tel: 233029111   Diskařská 100 - Strahov, P.O.Box 11, 160 17 Praha 6 

Centrální registrace FAČR   -  Tel: 233029122 
 

FAČR - Řídicí komise pro soutěže v Čechách  - p. Hořejší Jan tel. 603 151 094 
Diskařská 100 - Strahov, P.O.Box 11, 160 17 Praha 6 - Tel: 233029142, 233029135 

 

 

  

http://www.ofspisek.cz/
mailto:ofspisek@seznam.cz
mailto:eibl.vladimir@volny.cz


Výkonný výbor OFS PÍSEK 

 
Předseda VV:     Řezáč Michal     

    mobil:  604 856 457   rezac21@seznam.cz                    

          

Místopředseda VV:     Košatka Josef    

    mobil:  736 438 470  arzavin@seznam.cz  

                                                                          

Členové VV OFS Písek:   
Koller Jan   mobil:    +336 424 006 074   hedukace@icloud-com   

      

Šimek Roman   mobil:    777 828 802   rs@rs-sports.cz  

                                                 

Peklo Michal   mobil:    702 488 061  peklo.m@email.cz  

     

Bc. Janda Petr    mobil:  733 299 078        

                                             

Houdek Petr   mobil:   777 315 042   phoudas@centrum.cz 

(Grassroots trenér OFS Písek) 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Odborné komise OFS Písek: 

 

Sportovně technická komise:   Řezáč Michal 

         Peklo Vratislav, Peklo Michal 

 

 

Disciplinární komise:         Košatka Josef 

         Procházka Antonín, Breibisch Filip 

 

Komise mládeže:       Houdek Petr 

         Koller Jan, Šimek Roman, Janda Petr, Januška Martin,  

     Smrž Jiří, Hronek Tomáš, Kozák Jan, Huleš Michal 

 

 

Komise ženského fotbalu:     Novotný Petr 

        Mužíková Lucie, Šimek Roman 

 

 

Revizní komise:       Hoštičková Jarmila 

         Křišťál Václav, Masner Miroslav 
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Oddíl 1 

 

§6  
Řízení mistrovských soutěží, řídící orgán soutěží 

 
Fotbalová asociace České republiky (dále ,,FAČR“), jakožto organizátor soutěží v České 

republice, je oprvávněn stanovovat pravidla těchto soutěží a rozhodovat o porušení těchtopravidel 

prostřednictvím svých orgánů pobočných spolků. 

Soutěžní řád se vztahujee na členy FAČR účastnící se soutěží organizovaných FAČR nebo jejími 

pobočnými spolky, pokud tento řád nebo jiný předpis nestanový jinak. 

 
1. Řídící orgán mistrovských soutěž OFS Písek je VV OFS Písek, který v souladu s čl. 6/2b SŘ 

deleguje své pravomoci na STK OFS Písek 

2. Řídící orgán soutěže organizuje a řídí příslušnou soutěž a stanovuje práva a povinnosti pro 

její účastníky v souladu s tímto řádem. 

3. Úřední zprávy OFS Písek k soutěžím 2021/2022 budou vyvěšeny na úřední desce 

https://souteze.fotbal.cz/ - soutěže Jihočeského kraje / Písek, nebo na stránkách ofspisek.cz 

§7  

Sportovně technická komise 
Sportovně-technická  komise  je  v působnosti  řídícího  orgánu  soutěže  povinna  navrhovat  

k projednání  následující  disciplinární  přečiny s návrhem na uložení disciplinárního trestu 

kontumace utkání, a to dle SŘ §7, odst. 1/a) až 1/ i)       

§8 

Rozpis soutěže a termínová listina 
1. 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  

2. Termínová listina soutěže je seznam termínů utkání soutěže schválených řídícím orgánem 

soutěže. Termíny utkání jsou závazné pro všechna družstva příslušné soutěže. 

3. Družstva jsou oprávněna po vzájemné dohodě a souhlasu řídícího orgánu soutěže odehrát 

svá  utkání  mimo  stanovený  termín  v termínové  listině,  jakož  i  dohodnout  změnu  

místa konání utkání. Dohoda družstev o změně termínu utkání nebo místa konání 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. 

4. 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 nejpozději 15 dnů před dnem prvního soutěžního utkání příslušné 

části soutěže.   

5. Změna termínu utkání a místa utkání stanovená podle § 8 odst. 4 tohoto řádu, probíhá tak, 

že organizátor utkání je povinen příslušnou změnu ve stanoveném termínu předložit 

řídícímu orgánu soutěže ke schválení a zároveň soupeři na vědomí! Hracím dnem OFS 

Písek je neděle, začátky platí i pro zápasy hrané v sobotu. 

§9 



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 

 

§10 

Soupiska družstva 
1. Soupiska družstva je doklad, který určuje příslušnost hráčů k družstvu  členského  klubu. 

Jeden hráč může být uveden na jedné soupisce.  

2. Na soupisku družstva lze zařadit pouze hráče z centrální evidence členství členského klubu 

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,  případně alespoň ten počet hráčů, v jakém se soutěž 

hraje, kteří spadají do příslušné věkové kategorie soutěže.  

4. Soupiska  družstva  se  vyhotovuje  vždy  k jednotlivé  části  soutěžního  ročníku,  a  to  

vždy nejpozději 3 dny před zahájením jednotlivé části soutěže.  

5. Změny v soupisce družstva je administrátor členského  klubu  oprávněn  provádět pouze 

do termínu podle odstavce  4.  V průběhu příslušné části soutěžního ročníku je  členský  

klub oprávněn nahlásit řídícímu  orgánu  soutěže 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. 

8. Ze  soupisek  družstev  členského  klubu  vyšší  soutěže  jsou  oprávněni  startovat  v 

jednom soutěžním utkání nižší soutěže pouze 2 hráči (kromě společenství Králova 

Lhota/Mirovice,,B“ - uvedeno v pravidle 4 jako příloha tohoto RS OFS Písek 2021/2022 

9. Hráč uvedený na soupisce družstva nižší soutěže je oprávněn startovat za družstvo vyšší 

soutěže. Hráč uvedený na soupisce družstva nižší soutěže je oprávněn startovat za družstvo 

vyšší soutěže. Hráč uvedený na soupisce musí nastoupit v základní sestavě nejméně ve dvou 

mistrovských utkání a odehrát v těchto dvou mistrovských utkání minimálně 90 minut. 

 



Oddíl 2. 
 

§11 

Mistrovské soutěže 
Soutěžní ročník je časové období, ve kterém se odehrávají soutěžní utkání dle Pravidel fotbalu 

schválených před začátkem příslušného soutěžního ročníku. Soutěžní ročník ve všech soutěžích 

začíná nejdříve dne 01. 07. kalendářního roku, je zahájen dnem uvedeným v rozhodnutí řídícího 

orgánu soutěže o zahájení soutěžního ročníku učiněném na losovacím aktivu soutěže zveřejněném 

na Úřední desce a končí nejpozději dne 30. 06. bezprostředně následujícího kalendářního roku. 

Řídícím orgánem soutěží OFS Písek je VV OFS Písek, který deleguje pravomoci na STK OFS 

Písek. Řídící orgán soutěží vydává vždy před začátkem soutěžního ročníku rozpis soutěží. 

Stanovuje práva a povinnosti pro její účastníky v souladu se SŘ.  

1. Mistrovské soutěže dospělých jsou: 

a)  OP II. třída muži 

b)  OS III. třída  

c)  OP dorostu 

d)  OP starší žáci  

e)  OP mladší žáci  

f)  OP starší přípravka  

g)    OP mladší přípravka I. 

h)  OP mladší přípravka II  – řízen turnajově komisí mládeže OFS Písek 

ch) ,,turnaje“ 3+0   – řízené komisí mládeže OFS Písek 

 

§ 12 

Systém mistrovských soutěží 
1. Mistrovské soutěže mužů se hrají systémem každý s každým dvoukolově, dle tohoto řádu a 

příslušného rozpisu soutěže v období podzimní a jarní části soutěžního ročníku. V soutěži 

OP dorostu se hraje tříkolovým systémem, OP mladších žáků čtyřkolovým systémem jaro 

podzim, jaro podzim. 

2. Ve všech mistrovských utkáních soutěží OFS je možno provádět tzv. „opakované střídání“ 

hráčů. Hráč, který byl vystřídán, se smí v témže utkání znovu vrátit na hrací plochu. 

3. Ve všech soutěží mužů OFS Písek platí v ročníku 2021/2022, že hostující družstvo musí 

respektovat tradiční barvy dresů domácího družstva tak, jak je uvedeno v RS. Dresy 

hostujících družstev musí být zřetelně odlišné o nahlášené barvy dresů domácího oddílu. 

§ 14 

Hodnocení výsledků v mistrovských soutěžích 
Za  vítězství  v  utkání  se družstvu  přidělují  3  body.  Za  nerozhodný  výsledek  v  utkání  se 

oběma družstvům přiděluje 1 bod. 

1. Hlasováním oddílů na LA OFS Písek bylo stanoveno pro soutěžní ročník 2021/2022, že v 

případě nerozhodného výsledku, se provede rozstřel ze značky pokutového kopu podle 

Pravidel fotbalu v počtu 5 a následně do rozhodnutí. Vítězi rozstřelu bude přidělen další 1 

bod. 

2. 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. 

3. Za předpokladu, že byl členskému  klubu  uložen disciplinární trest vyloučení družstva ze 

soutěže,  anulují  se  všechny  dosavadní  výsledky  družstva  členského  klubu,  družstvo 



členského klubu je zařazeno na poslední místo v tabulce a pohlíží se na něj jako na prvního 

sestupujícího. 

§16 

Zařazení družstva členského klubu do soutěže 
1. Řídící orgán soutěže na základě: 

a) členským klubem nabytých práv k účasti v příslušné soutěži,  

b) členským  klubem  včasně  doručených  přihlášek  družstva  členského  klubu  do soutěží 

c) umístění  družstev  členského  klubu  v příslušných  soutěžích  v předcházejícím  

 soutěžním ročníku a 

d) členským  klubem  splněných  podmínek stanovených SŘ pro účast v soutěži 

2. Přihlášku družstva členského klubu do soutěže podle odstavce 1 písm. b) je členský klub 

povinen doručit příslušnému řídícímu orgánu, v odůvodněných případech je řídící orgán 

oprávněn přijmout přihlášku do soutěže i po nařízeném termínu, doručenou však nejpozději 

v den předcházející losovacímu aktivu. 

3. Řídící orgán je před zahájením losovacího aktivu povinen vyhovět žádosti členského klubu o 

přeřazení družstva členského klubu do nižší soutěže. 

   

§ 17 

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. Losovacího aktivu jsou povinni účastnit se zástupci všech členských klubů, které podaly 

přihlášku družstva do soutěže. 

3. Zpětvzetí přihlášky družstva do soutěže jsou členské kluby oprávněny podat pouze  

do posledního dne předcházejícího konání losovacího aktivu.  

4. Losovací aktiv je ukončen schválením zařazení družstev do skupin příslušných soutěží  

a rozhodnutím řídícího orgánu o zahájení soutěžního ročníku. 

§ 18 

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  utkáních 

příslušné soutěže rozhoduje o pořadí postupně: 

a) vyšší počet bodů ze vzájemných utkání; 

b) brankový rozdíl ze vzájemných utkání; 

c) vyšší počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních; 

d) vyšší brankový rozdíl ze všech odehraných utkání v soutěži; 

e) vyšší počet vstřelených branek v soutěži; 

f) los 

4. V případě shodného počtu bodů více družstev v průběhu soutěžního ročníku rozhoduje  

 o pořadí postupně:  

a)  vyšší brankový rozdíl z odehraných utkání v soutěži;  

b)  vyšší počet vstřelených branek v soutěži. 

§ 19 

Postupy a sestupy 



1. Vítěz  soutěže  nebo její skupiny získává právo postoupit do vyšší  soutěže.  Vítěz  soutěže, 

jakož i další postupující podle § 20 a § 21  jsou  povinni  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 nejde  

o nejnižší soutěž. Poslední družstvo soutěže, jakož i další sestupující podle § 20 a § 21 jsou 

povinni při sestupu do nižší soutěže splnit další povinnosti dané předpisy FAČR nebo jejích  

pobočných spolků, včetně podání přihlášky družstva do příslušné soutěže. 

3. Celkový počet postupujících a sestupujících družstev je závislý od celkového počtu 

sestupujících družstev z vyšší soutěže a celkového počtu postupujících družstev z nižší 

soutěže. 

4. Poslední družstvo soutěže nesestupuje, není-li doplněn počet družstev postupem podle § 21 

tohoto řádu. 

5. Prvním sestupujícím je družstvo, které bylo v disciplinárním řízení vyloučeno ze soutěže. 

6. Za daslší sestupující družstvo nad rámec sestupujících podle RS, se považuje takové 

družstvo, které: 

a) neobdrželo licenci pro účast v profesionální soutěži, nebo nesplnilo jiné podmínky  

pro účast v soutěži 

b) nepodalo přihlášku družstva do soutěže, kam mělo oprávnění se přihlásit. 

7. Není-li možné postupem podle §21 uvolnit místo pro zařazení družstva podle odst. 7  

 do soutěže, rozhodne řídící orgán o sestupu dalšího družstva ze soutěže,  

 kam se družstvo podle odst. 7 zařazuje. 

§ 20 

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  přeřazeno do nižší soutěže podle územní příslušnosti a jeho 

místo  bude  doplněno  postupem  podle  §  21  tohoto  řádu.  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 

§ 21 

Doplňování míst v soutěžích 
1. Pokud členský klub před losovacím aktivem nového soutěžního ročníku požádá o zařazení 

jeho družstva  do nižší  soutěže, než je oprávněno se  účastnit,  je  řídící orgán soutěže  

oprávněn zařadit  družstvo do požadované soutěže.. V případě nutnosti doplnění soutěže  

získává  právo účasti:  

a) v případě okresního přeboru družstvo, které bylo nejúspěšnějším družstvem na základě 

obdobného postupu podle SŘ ve skupinách III. třídy, kdy se postupně porovnají družstva, 

která se umístila na prvním, druhém, případně třetím místě za postupujícími družstvy. V 

případě, že tato družstva nemohou postoupit nebo nemají zájem postoupit, družstvo, 

které se v okresním přeboru umístilo na vyšším sestupovém místě, nesestupuje! 

2. Postoupit podle odstavce 1 mohou pouze družstva umístivší se nejhůře na čtvrtém místě. 



3. Není-li postupem podle odstavce 1 doplněn plný počet družstev do soutěže, je řídící orgán 

soutěže oprávněn rozhodnout o tom, že se omezení podle odstavce 2 nepoužije. 

 

Oddíl 3. 

 

§ 22 

Pohár FAČR 
1. Pohárovou soutěží dospělých je POHÁR OFS Písek 

2. Řídícím orgánem POHÁRU OFS Písek je Výkonný výbor OFS Písek, který pověřuje 

řízením STK. 

3. Český pohár mužů se pro soutěžní ročník mistrovských soutěží OFS Písek 2021/22 nekoná. 

Oddíl 4. 
 

Všechny povinnosti a práva družstev v soutěžích Okresního fotbalového svazu Písek podléhají SŘ 

oddíl 4, § 29-42. Každé družstvo mistrovských soutěží OFS Písek je povinno se s SŘ seznámit a 

znát svá práva a povinnosti ve vlastním zájmu. 

 

§ 30 

Vedoucí družstva 
1. Vedoucím družstva může být pouze osoba starší 18 let. 

2. Vedoucí družstva je povinen zejména: 

a) dbát na kázeň a pořádek v družstvu; 

b) chovat se při výkonu své funkce ukázněně; 

c) respektovat rozhodnutí a pokyny rozhodčích, delegáta a členů pořadatelské služby; 

d) zajistit, aby vyloučený či vystřídaný hráč opustil hrací plochu; 

e) mít k dispozici aktuální listinu hráčů; 

f) ověřovat a brát na vědomí zápis o utkání. 

g) Dodržovat pravidla fotbalu a předpisy FAČR, nebo jejích pobočných spolků 

h) Podřídit se rozhodnutím a opatřením orgánům a komisí FAČR, nebo jejích pobočných 

spolků 

i) Prokázat na žádost delegované osoby svoji totožnost,  

j) Dle změny pravidel fotbalu od 1.7.2019, musí vedoucí mužstva identifikovat totožnost 

vyloučené osoby v technické zóně. Pokud tak nebude možné, trest vyloučení přechází na 

vedoucího mužstva. Pokud vedoucím mužstva je hráč zúčastněný na hře a není schopen 

dodat totožnost vyloučené osoby, je vyloučen hráč a mužstvo dohrává utkání s 10 hráči.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 33 



Družstva mládeže 
1. Členské  kluby  hrající  soutěže  FAČR  jsou  povinni  mít  počet  družstev  v  mládežnických 

kategoriích dle odstavce 5.  

2. V soutěžním ročníku mistrovských soutěží OFS Písek stanovuje VV jako podmínku pro 

účast v soutěžích mužů mít v soutěžích následující minimální počet mládežnických mužstev, 

takto:   muži hrající okresní přebor  -   II. třída  1 mužstva 

                muži hrající okresní soutěž   -  III. třída  1 mužstvo 

3. Kompenzační poplatky v soutěžích OFS Písek pro mistrovské soutěže ročníku 2021/22 jsou 

rozhodnutím VV FAČR zrušeny. 

§ 34 

Účast cizinců v družstvu 
V soutěžním utkání je za družstvo oprávněno nastoupit nejvýše 5 hráčů, kteří nejsou občany 

členského státu EU, Evropského hospodářského prostoru, nebo kandidátských zemí EU 

§37 

Lékařská prohlídka 
1.  Každá 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 řídící orgány soutěží, které v případě nedostatků jsou oprávněny 

postihnout členský klub pořádkovou pokutou. 
 

§ 40 

Hlavní pořadatel 
1. Hlavním pořadatelem je fyzická osoba, člen FAČR, starší 18 let, 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. 

 

§ 41 

Pořadatelská služba 
1.  Pořadatelská služba je složena z fyzických osob starších 18 let, které jsou poučeny o svých 

právech a povinnostech hlavním pořadatelem.  

2.  Minimální počet členů pořadatelské služby stanovil pro jednotlivé soutěže řídící orgán 

soutěže takto:   a) v soutěžích mužů  5 pořadatelů  

     b) v soutěžích mládeže 3 pořadatele 

3.  Členové pořadatelské služby jsou povinni být označeni výrazným a nezaměnitelným 

způsobem. 

§42 



Odpovědnost za porušení povinností pořadatelské služby 
 za toto nesplnění nebo porušení povinností pořadatelské služby odpovídá organizátor utkání a 

hlavní pořadatel. 
 

ČÁST 2 – hlava I 

 

§ 45 

Technické povinnosti organizátora utkání 
1. Organizátor utkání je povinen: 

a) připravit vybavení k utkání a vyznačit hrací plochu dle Pravidel fotbalu; 

b) 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; 

c) mít k dispozici formulář zápisu o utkání, píšťalku, červenou a žlutou kartu, hodinky, 

minci na losování a praporky pro asistenty rozhodčího; 

d) 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; 

e) 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; 

f) informovat prostřednictvím rozhlasu o činnostech obou klubů; 

g) prostřednictvím rozhlasu vyzývat k pořádku a klidu v hledišti; 

h) poskytnout vhodné občerstvení delegovaným osobám v poločase utkání a hostujícímu 

mužstvu 

i)  poskytnout místo k parkování dopravních prostředků delegovaných osob; 

j) zajistit pořadatelskou službu v potřebném počtu a  kvalitě podle kategorií utkání, a to tak, 

aby pořadatelská služba vykonávala své povinnosti od okamžiku počátku soustřeďování  

diváků až do doby jejich odchodu ze stadionu. 

§ 46 

Pořádkové povinnosti organizátora utkání 
1. Organizátor utkání je povinen 

a) neumožnit přístup do prostoru stadionu osobám podnapilým, ozbrojeným či osobám    

vnášejícím předměty, kterými by mohly ohrozit život nebo zdraví ostatních účastníků utkáníb) 

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: rozhodčích a příslušníků družstva, členů pořadatelské služby, příslušníků policie. 

Dále pak 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, rvačkách či k verbálním projevům hanobícím příslušnost k rase, národu, etniku či k 

jiných projevům porušování občanského soužití. 

 

§ 48 



Práva a povinnosti vedoucího družstva 
1.  Vedoucí družstva je před začátkem utkání oprávněn: 

 a)  vyžádat u rozhodčího provedení kontroly totožnosti příslušníků  

  soupeřova družstva a této kontroly se zúčastnit, 

 b)  opsat si údaje uvedené v zápisu o utkání. 

 

§ 49 

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. 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. 

3. Oznámí-li 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. 

4. Nedostaví-li se družstvo hostů k utkání ani v průběhu čekací doby, je povinno uhradit 

organizátoru utkání paušální částku náhrady nákladů spojených s přípravou utkání 

určenou řídícím orgánem soutěže. 

5. Čekací doba v soutěžích mládeže OFS Písek se nečerpá. 

§ 50 

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 přítomen jiný kvalifikovaný rozhodčí, je povinen se na vyzvání 

přihlásit a  utkání  řídit. 

3.   Není-li na hřišti přítomen žádný delegovaný ani kvalifikovaný rozhodčí, jsou oba vedoucí 

družstev  povinni  dohodnout  se  (losem) na  oddílovém  rozhodčím  starším  18  let  a  za  

jeho  řízení utkání sehrát. Výsledek dohody jsou povinni zapsat do 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. Dostaví-li  se  delegovaný  asistent  rozhodčího  opožděně,  převezme  funkci  asistenta 

rozhodčího  pouze  za  oddílového  asistenta  rozhodčího;  za  kvalifikovaného  rozhodčího 

funkci asistent rozhodčího nepřebírá. 

7. Delegovaný  delegát  smí v mistrovských soutěžích OFS Písek převzít  funkci  rozhodčího. 



8. Kvalifikovaným ani oddílovým rozhodčím nesmí být příslušník družstva podle SŘ §29 

odst.1 uvedený v ZOU.   

§ 53 

Příprava zápisu o utkání 
1. Administrátor organizátora utkání s právy pro elektronický zápis o utkání vyplní  zápise o 

utkání nejpozději 15 minut před úředně stanoveným začátkem utkání. 

2. Administrátor hostujícího družstva s právy pro elektronický zápis o utkání vyplní v zápise 

o utkání nejpozději 15 minut před úředně stanoveným začátkem utkání. 

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. 

 

ČÁST 2. – HLAVA II. 

 

§ 55 

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. 

§ 58 

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: 

a) hráč,  který  nastoupil  k utkání  v průběhu  I.  poločasu,  setrvat  na  stadionu  do 

zahájení II. poločasu utkání; 

b) hráč,  který  nastoupil  k utkání  v průběhu  II.  poločasu,  setrvat  na  stadionu  do 

potvrzení kontroly zapsaných údajů v zápisu o utkání vedoucími družstev. 

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. 

§ 59 

Střídání 
1. V soutěžích mužů OP II. třídy a OS III. třídy je možno v průběhu soutěžního utkání dle 

hlasování oddílů na losovacím aktivu střídat tzv. OPAKOVANÝM STŘÍDÁNÍM. 

Opakované střídání lze provádět nejvýše počtem 7 náhradníků, uvedených v ZU před 

zahájením utkání. 

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.  

 

§60 

Přerušení a předčasné ukončení utkání 

1) Rozhodčí je povinnen, z důvodů uvedených v PF, utkání přerušit, popřípadě i ukončit. 

2) Po předčasně ukončeném utkání rozhodne řídící orgán soutěže takto: 

a)  Pokud není prokázána příčinná souvislost mezi zaviněním členských klubůp a 

předčasně ukončeným utkáním, utkání se opakuje v novém termínu 

b)   Pokud bude prokázána příčinná souvislost mezi zaviněním družstva či členského  

 klubu a předčasně ukončeným utkáním, řídící orgán soutěže navrhne projednání věci 

v disciplinárním řízení 

ČÁST 2. – HLAVA III. 

 



§ 61 

Uzavření zápisu o utkání 
1. Rozhodčí je povinen neprodleně po ukončení utkání do zápisu o utkání uvést: 

a) skutečný čas zahájení utkání; 

b) konečný výsledek utkání; 

c) střelce branek; 

d) uložené tresty příslušníkům družstva se stručným popisem skutku; 

e) dobu hry. 

2.  Vedoucí mužstev jsou povinni po vyplnění ZOU dle odst.1 na výzvu rozhodčího 

zkontrolovat zapsané údaje v ZOU. Kontrolu zapsaných údajů jsou vedoucí družstev 

povinni za přítomnosti R potvrdit ověřením své totožnosti v elektronickém informačním 

systému prostřednictvím svého rodného čísla. 

 

§62 

Protest 

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

 

 

Závěr – rekapitulace 

1.  Všechny oddíly jsou povinny jakékoli změny adresy, emailu a telefonu organizačního 

pracovníka klubu neprodleně nahlásit na sekretariát OFS.  
2.  Všechny oddíly jsou povinny mít u každého svého týmu v soutěžích trenéra s licencí - 

minimálně „C“ 
Před zahájením sezony vyplnit a zaslat na řídící orgán soutěží „seznam trenérů“ oddílu 

3.  V mistrovské soutěži dospělých Okresní přebor mužů (II. třída); platí v sezóně 2021/2022, 
že hostující družstvo musí respektovat nahlášené barvy dresů domácího družstva tak,  

jak je uvedeno v RS. Dresy hostujících družstev musí být vždy zřetelně odlišné od barvy 

domácího oddílu. Nedodržení tohoto ustanovení hostujícím družstvem bude bráno jako hrubé 

nerespektování RS.  

4.  V případě, že domácí oddíl by chtěl nastoupit v jiné barevně odlišné sadě, než kterou má 

nahlášenou, je povinen toto včas (min. 3 dny před utkáním)‚ prokazatelně oznámit hostujícímu 

oddílu. 

5.  Každý oddíl, který bude zařazen do mistrovské soutěže OFS Písek, uhradí předepsané 

startovné za družstvo. 

Výše startovného za sezónu 2021/2022 je rozhodnutím VV OFS Písek takto: 

Mistrovské soutěže dospělých:  OP mužů -    II. třída        1000,-Kč  

                    OS mužů -   III. třída         750,-Kč 

Mistrovské soutěže dorostu: OP starší dorost  U19,U18             0,-Kč  

     OP mladší dorost  U17,U16     0,-Kč   

Mistrovské soutěže žáků:  OP starší žáci   U15,U14  0,-Kč  

     OP mladší žáci  U13,U12  0-,Kč  

Mistrovské soutěže přípravek: OP starší přípravka  U11,U10  0,-Kč  

     OP mladší přípravka sk. I. U9   0,-Kč  

     OP mladší přípravka sk. II. U8   0,-Kč 

 

6.  Všechny oddíly jsou povinny zajistit v areálu stadionu výpočetní techniku s připojením k 

internetu, a funkční  tiskárnu pro účely administrace utkání v elektronickém IS;  
7.  Všechny oddíly jsou povinny zajistit kryté hráčské lavičky min. 5 metrů dlouhé   



Rozpis soutěží je závazný pro mistrovské, pohárové a turnajové soutěže řízené OFS Písek.  

Řídící orgán soutěží si vyhrazuje právo na doplnění, nebozměnyv některýchčláncíchtohotoRS.  

Veškeré změny a doplňky budou oddílům zaslány písemně úřední zprávou STK. 

 

 

 

Řízení soutěží mládeže  

 

§ 2 

Věkové kategorie 
   Kategorie dorostu    U19, 18 

   Kategorie starší žáci    U15, U14 

   Kategorie mladší žáci   U13,U12 

   Kategorie starší přípravka   U11,U10 

   Kategorie mladší přípravka  U9,U8,U7,U6 

 

       § 3 

     Přechod ve věkových kategoriích 
Hráči po dosažení stanoveného věku přecházejí do nejbližší věkové kategorie vždy k 1.1. 

následujícího roku dle následující tabulky 

   8 let  přípravka mladší   přípravka starší 

   10 let  přípravka starší  mladší žáci 

   12 let  mladší žáci   starší žáci 

   14 let  starší žáci   mladší dorost 

   16 let  mladší dorost   starší dorost 

   18 let  starší dorost   dospělý 

Po dosažení vyšší věkové kategorie je hráč oprávněn dohrát rozehraný soutěžní ročník ve stávající 

věkové kategorii. 

 

   § 4 

Působení hráčů ve věkových kategoriích 
1. Hráči mohou vedle jejich věkové kategorie nastoupit i v utkáních vyšší věkové kategorie 

2. Nastoupení hráče z vyšší věkové kategorie v soutěžním utkání nižší věkové kategorie je 

nepřípustné a bude považováno za neoprávněné nastoupení. Ustanovení předchozí věty se 

vztahuje i na nastoupení hráče staršího za družstvo mladších v jedné věkové kategorii v 

případě oddělené soutěže mladších a starších v rámci jedné věkové kategorie. 

3. Kluby jsou povinny vyžádat si písemný souhlas zákonných zástupců mládeže s působením 

hráčů ve vyšší věkové kategorii a na požádání jej předložit řídícímu orgánu soutěže 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PŘÍLOHA č.1 

Sazebník odměn rozhodčím 
POZOR – PRO ODDÍLY neproplácejte náhrady rozhodčím v hotovosti. 

Jejich náhrada je řešena zasíláním sběrných faktur pro rozhodčího i pro vás. 

 

   Mistrovské soutěže    Utkání přátelská- turnaje 

       normál. hrací čas   zkrácený hrací čas  

 

DOSPĚLÍ   HR AR      HR            AR         HR          AR 

OP – II třída   640,- 400,-      300,- 150,-         150,-        79,-   

OS – III a IV třída  540,- 350,-      234,- 155,-         155,-        79,-  

Okresní pohár  640,- 400,-       ---------------------------------------------- 

Dorost    300,- 200,-      150,- 80,-  – --- 

 

ŽÁCI 

Výběry OFS   ----------------            200,-           100,-           50,-         30,-    

Ostatní žákovské soutěže  250,-   150,-      100,-   50,-            30,-         20,- 

Minifotbal – kadeti  100,-   -----        50,- -------          30,- ------             

 

PŘÍLOHA č.3 

Pokuty STK + DK OFS Písek 
a) neodpovědné, nebo pozdní zaslání soupisky     200 Kč 

b) vystoupení družstva ze soutěže po losovacím aktivu, nebo v rozehraném ročníku  

 - pokuta svazu v soutěžích dospělých        II.třída                15 000 Kč 

-              III.třída                  10 000 Kč 

-       žáci             5 000 Kč 

-       přípravky            3 000 Kč 

-       ČP muži            2 000 Kč 

c) poplatky za pořadatelskou službu 

nesplnění povinností pořadatelské služby                  do  1 000 Kč 

HP nebyl přítomen na utkání             do  1 000 Kč 

HP neuposlechl výzvy rozhodčího                    500 Kč 

neoznačený HP, nebo člen pořadatelské služby               300 Kč 

u mládeže ½ poplatku 

d) neúčast zástupce oddílu na losovacím aktivu, schůzích, seminářích, 

VH, bez řádné omluvy                1 000 Kč 

e) nerespektování platných směrnic, pravidel fotbalu, příkazů a nařízení vydaným 

řídícím orgánem OFS Písek      do  2 000 Kč 

f) neoprávněný vstup na hrací plochu, nebo do kabiny rozhodčích  

v průběhu utkání, nebo po utkání všech kategorií                       1 000 Kč    

g) za osoby sedící neoprávněně na střídačkách nebo se pohybující v technické zóně,  

 nejsou označeni a zapsáni v zápise o utkání v soutěžích dospělých 1 000 Kč 

                   v soutěžích mládeže  200 Kč 

h) nepodání občerstvení rozhodčím nebo hostujícímu družstvu          500 Kč 

i) odmítnutí provedení totožnosti hráčů rozhodčím, nebo kontrolním  

 orgánem                              2 000 Kč 

j) neuvolnění nebo nezajištění hráče pro účely okresního výběru U11, U12 

  (výběrové srazy, nominace k utkání výběrů atd.) bez omluvy             300 Kč 

k) finanční kompenzační poplatek za nesplnění požadavků na kvalifikaci 

 trenéra      v soutěžích dospělých 1 000 Kč 

                 v soutěžích mládeže     500 Kč    

l) náhrada za přípravu hrací plochy k nesehranému utkání mužů a dorostu   1 000 Kč 



PŘÍLOHA č.4 

Pokuty DK OFS Písek 
1) narušení regulérnosti soutěže - nenastoupení a nesehrání mistrovského a pohárového 

utkání následuje kontumace a pokuta ve výši: 

V soutěži dospělích          3 000 Kč 

V soutěži žáků            500 Kč 

V soutěži přípravek            500 Kč 

(možnost postihu dle DŘ až do výše 10 000,-Kč) + cestovné rozhodčímu 

Náhrada hostujícímu mužstvu  - náhrada cestovného ve výši 20Kč za km vzdálenosti a zpět 

Nedohrání mistrovského a pohárového utkání. Kontumace a pokuta ve výši  

V soutěži dospělích          1 000 Kč 

V soutěži dorostu            500 Kč 

V soutěži žáků            200 Kč 

V soutěži přípravek            200 Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2) svévolné předčasné opuštění HP celým mužstvem, odmítnutí pokračovat ve hře 

            2 000 Kč 

(možnost postihu dle DŘ až do výše 10 000,-Kč) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3) Klub, kterému budou v jednom soutěžním ročníku uloženy tři disciplinární tresty 

kontumace utkání odst. a. a b. ,bude potrestán vyloučením ze soutěže a peněžitou pokutou ve výši

            10 000,-Kč 

(možnost postihu dle DŘ až do výše 30 000,-Kč) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Porušení soutěžního řádu 

 Klub, který se dopustil porušení soutěžního řádu tím, že: 

a) odmítne v případě vyplnování písemného zápisu o utkání předložit listinu hráčů a současně 

neumožní kontrolu totožnosti startujících hráčů 

b)odehraje soutěžní utkání v jiném termínu nebo na jiném hřišti ,než schválil řídící orgán soutěže, 

nebo 

c)neumožní sehrát soutěžní utkání, protože jako organizátor utkání nepřipravil HP tak,aby byla 

způsobilá ke hře, nebo ji nevyznačil podle pravidel fotbalu 

d)dojde k přečasnému ukončení utkání v důsledku inzultace rozhodčího příslušníkem družstva, 

nebo 

e)umožní neoprávněné nastoupení hráče 

 

bude potrestán kontumací utkání popř. i peněžitou pokutou ve výši    5 000,-Kč 

(možnost postihu dle DŘ až do výše 30 000,-Kč) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegované osobě 

a)Kdo v souvislosti s utkáním řízeným FAČR nebo jejím pobočným spolkem použije vůči 

delegované osobě zesměšňující, pohoršujících, provokujících,urážlivých nebo hanlivých výrazů, 

posunků nebo výroků a pokud spáchal tento čin jako hráč, byl a nebo měl za to být při utkání 

vyloučen podle pravidel 12 PF, bude potrestán zákazem činnosti na dva až šest týdnů, nebo 

výkonem fotbalově prospěšných činností, popřípadě i peněžitou pokutou 

(možnost postihu dle DŘ až do výše 20 000,-Kč) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) Neoprávněné nastoupení k utkání a neoprávněný výkon funkce: 

a)Kdo jako hráč starší 15 let neoprávněně nastoupí k utkání, bude potrestán důtkou, nebo 

zákazem činnosti až na tři měsíce, nebo fotbalově prospěšnou činností, popřípadě i peněžitou 

pokutou  

(možnost postihu dle DŘ až do výše 10 000,-Kč) 



 

b)Stejně bude potrestán, kdo neoprávněně vykonává v souvislosti s utkáním funkci ternéra, 

vedoucího mužstva, hlavního pořadatele nebo jinou obdobnou funkci, již byl pověřen 

c)Kdo způsobil, nebo umožnil neoprávněné nastoupení k utkání: 

bez ohledu na věk hráč – bude potrestán zákazem činnosti až na šest měsíců, nebo výkonem 

fotbalově prospěšné činnosti i peněžitou pokutou 

(možnost postihu dle DŘ až do výše 50 000,-Kč) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7) Porušení povinností pořádajícího klubu 

Při porušení povinnosti pořádajícího klubu bude postupováno podle §65 DŘ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8) Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu: 

a) Po výkonu polovinu trestu zákazu činnosti, zákazu vstupu na stadion, zákazu účasti na všech 

aktivitách spojených s činností FAČR může disciplinární orgán, který trest uložil v prvním stupni, 

rozhodnout na žádost potrestaného o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu, jestliže 

potrestaný v době výkonu trestu způsobem života prokázal, že dalšího výkonu tohoto trestu již 

není třeba. 

b) Při podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu vstupu na stadion 

nebo zákazu účasti na všech aktivitách spojených s činností FAČR, disciplinární orgán stanoví 

zkušební dobu na dva měsíce až patnáct let, nikoliv však na dobu kratší než zbytek trestu a delší 

než dvojnásobek zbytek trestu, zkušební doba počíná právní mocí rozhodnutí o tomto upuštění. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9) Narušení regulérnosti soutěže či utkání: 

Při narušení regulérnosti soutěže či utkání bude postupováno podle §64 DŘ s pokutou až do výše 

            50 000,-Kč 

(možnost postihu dle DŘ až do výše 200 000,-Kč) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10) V případě vyhrožování, nebo posunků, gest či výroků provedených zvlášť hrubým 

způsobem, bude pachatel potrestán zákazem činnosti na tři týdny až devět měsíců, popřípadě i 

peněžitou pokutou      (možnost postihu dle DŘ až do výše 30 000,-Kč) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11) Nepřipravené, nebo nedůsledně připravené hřiště    500,-Kč 

 Nepřipravené kabiny pro hostující mužstvo a rozhodčí    500,-Kč 

 Nevyznačení technické zony       400,-Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12) Nesportovní chování fanoušků a jiných osobních 

 Při porušení § 66 DŘ bude postupováno dle platných řádů a norem příslušného DŘ. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13) Poplatek za projednání provinění v Disciplinární komisi, žádosti o změnu, zmírnění nebo 

prominutí trestu          100,-Kč 

14) DK OFS Písek nebude pro soutěžní ročník 2021/2022 evidovat napomenutí hráčů, které je 

možné dle §47 DŘ 

DK zděluje oddílům OFS Písek ,že výše uvedený sazebník pokut je pouze výtažek z platného DŘ 

FAČR. Kompletní DŘ je uveden na stránkách nv.fotbal.cz 

 

     

 

 

 

 

 



Pravidlo 3 - Procedura opakovaného střídání 
1)      pouze v přerušené hře 

2) všichni hráči ( i ti uvedeni v ZoU jako náhradníci) se automaticky posuzují jako hráči 

nastoupivší do utkání. 

3)      hráči, kteří jdou na hrací plochu, musí být připraveni u lavičky pro příslušníky družstva v 

prostoru technické zóny a na hrací plochu mohou vstoupit až poté, co ji střídaný hráč opustí. 

Hráči, kteří z hrací plochy odcházejí, ji mohou opustit kdekoliv, tedy i na opačné straně 

hrací plochy, za brankou apod., ale poté se musí co nejdříve přesunout na lavičku do 

technické zóny, nesmí se po vystřídání zdržovat nikde okolo hrací plochy mimo technické 

zóny. 

4)      v posledních deseti minutách utkání dospělých, dorostu a starších žáků již nelze provádět 

opakované střídání, kdy lze střídat pouze standardním způsobem, nejvýše však 2 hráče, 

vystřídat spoluhráče mohou i ti, kteří se již předtím utkání zúčastnili, v utkání př. a mž lze 

střídat až do konce utkání 

5)     odpovídá K, vedoucí a trenér, v případě, že R zjistí vyšší počet hráčů z jednoho týmu na HP, 

hru přeruší (pokud neuplatní výhodu ve hře) a hráče, který přišel jako poslední, napomene 

za neoprávněný vstup na hrací plochu (vyjma utkání příp. a mž ) a vykáže ho z hrací plochy. 

Hru naváže NVK za neoprávněný vstup na HP, případně PVK (PK) při dalším porušení 

Pravidla 12. 

6)     R nezaznamenává střídání hráčů do ZoU, R posoudí, zda při střídání nebyla takticky 

záměrně zdržována doba hry a případně ji nastaví. 

 
Pravidlo 4 – Pravidla společenství mužstev v OP mužů 

Podmínky dohodnuté a schválené mezi kluby a OFS Písek – jejím řídícím orgánem soutěže: 
V případě skončení sdruženého družstva bude z achována příslušnost k soutěži OP II třída - mužů 

klubu TJKrálova Lhota a to opačně, v případě ukončení společenství zodpovídá vůči OFS Písek 

TJ Králova Lhota. 

Oddíl SK Mirovice vytvoří soupisku hráčů „A“ družstva podle podmínek SŘ FAČR hlava II § 10, 

která bude vložena do IS. Systému FAČR 

Hráči zapsaní na soupisce NEMOHOU STARTOVAT za společné sdružené družstvo TJ Králova 
Lhota / SKMirovice „B“ v OP II. Třídě mužů OFS Písek 

V případě porušení dohodnutých podmínek bude sdružené družstvo potrestáno dle 

Disciplinárního řádu a RS OFS Písek. 

 

     PŘÍLOHA č.5  

    Vyloučení ŽK+ŽK+ČK 

V případě, že hráč v soutěžním utkání mužů bude vyloučen po ŽK+ŽK+ČK, může si hráč, 

respektive oddíl vybrat jeden ze dvou způsobů projednání přestupku. Netýká se situace, kdy hráč 

po vyloučení po druhé ŽK se zachová hrubě (např. urazí rozhodčího, protihráče apod. 

 

Varianta A – v případě, že hráč (oddíl) uhradí dle § 46 odst.2 do středy před zasedáním DK 

stanovenou pokutu (poplatek) ve výši 700Kč a stanovená pokuta (poplatek) bude uhrazen z účtu 

příslušného oddílu na č.u. OFS Písek   107 - 242460237/0100  VS  -  ID HRÁČE 

nejpozději jeden den před zasedáním DK (pro soutěžní ročník 2021/22 čtvrtek). DK projedná jeho 

přestupek a bude jej považovat za vyřízený. Hráč může bez jakýchkoliv podmínek nastoupit do 

dalšího soutěžního utkání. 

 

Varianta B – přestupek hráče bude projednáván běžným způsobem a hráči bude stanoven trest 

dle sazebníku trestů. 

VYUŽITÍ TÉTO MOŽNOSTI JE MOŽNÉ U JEDNOHO HRÁČE POUZE JEDNOU ZA URČITOU 

POLOVINU SOUTĚŽE (PODZIM – JARO). Záleží pouze na oddíle, zda využije variantu A. 



Rozlosování mistrovskýchských soutěží 2021 – 2022 

A1A OKRESNÍ PŘEBOR – II.třída – muži 

1. 3140011 ALBRECHTICE nad Vltavou  SO UT 

2. 3140241 FK MIROTICE    NE  15:00 

3. 3140181 spol.Králova Lhota/Mirovice ,,B“  SO UT  hř.Mirovice 

4. 3140381 TJ Sokol ZÁHOŘÍ    NE 16:00 

5. 3140331 FC AL-KO SEMICE ,,B“   SO UT 

6. 3140441 SK  OSLOV     SO  UT 

7. 3140211 TJ Blaník MILENOVICE   NE 15:00 

8. 3140101 TJ  HRADIŠTĚ ,,B“    SO UT 

9. 3140391 SK  SKÁLY     SO UT 

10. 3140301 FK  PROTIVÍN „B“    NE UT 

11. 3140161 KOSTELEC nad Vltavou   SO UT 

12. 3140291 TJ  PODOLÍ II    SO UT  hř.Šamonice 

13. 3140361 AFK SMETANOVA Lhota   SO UT 

14. 3140321 TJ  Sokol PUTIM    SO UT 

__________________________________________________________________________________ 

 

1. kolo    15.8.2021 17:00  2. kolo    22.8.2021  17:00 

ALBRECHTICE  -  PUTIM    PUTIM  -  HRADIŠTĚ,,B“ 

MIROTICE  -  SM. LHOTA    SKÁLY  -  MILENOVICE 

spol.Kr. Lhota/Mirovice,,B“  -  PODOLÍ II  PROTIVÍN,,B“  -  OSLOV 

ZÁHOŘÍ  -  KOSTELEC     KOSTELEC  -  SEMICE,,B“ 

SEMICE,,B“  -  PROTIVÍN,,B“    PODOLÍ II  -  ZÁHOŘÍ 

OSLOV  -  SKÁLY      SM. LHOTA  -  spol. Kr.Lhota/Mirovice,,B“ 

MILENOVICE  -  HRADIŠTĚ,,B“   ALBRECHTICE  -  MIROTICE 

 

 

3. kolo    29.8.2021 17:00  4. kolo    5.9.2021 17:00 

MIROTICE  -  PUTIM     PUTIM  -  SKÁLY 

spol. Kr. Lhota/Mirovice,,B“  -  ALBRECHTICE PROTIVÍN,,B“  -  HRADIŠTĚ,,B“  

ZÁHOŘÍ  -  SM. LHOTA       KOSTELEC  -  MILENOVICE    

SEMICE,,B“  -  PODOLÍ II    PODOLÍ II  -  OSLOV    

OSLOV  -  KOSTELEC     SM. LHOTA  -  SEMICE,,B“    

MILENOVICE  -  PROTIVÍN,,B“    ALBRECHTICE  -  ZÁHOŘÍ    

HRADIŠTĚ,,B“  -  SKÁLY     MIROTICE  -  spol. Kr.Lhota/Mirovice,,B“ 

 

 

5. kolo    12.9.2021 17:00  6. kolo    19.9.2021 16:30 

spol. Kr. Lhota/Mirovice,,B“  - PUTIM   PUTIM  -  PROTIVÍN,,B“ 

ZÁHOŘÍ  -  MIROTICE     KOSTELEC  -  SKÁLY 

SEMICE,,B“  -  ALBRECHTICE    PODOLÍ II  -  HRADIŠTĚ,,B“ 

OSLOV  -  SM. LHOTA     SM. LHOTA  -  MILENOVICE 

MILENOVICE  -  PODOLÍ II    ALBRECHTICE  -  OSLOV 

HRADIŠTĚ,,B“  -  KOSTELEC    MIROTICE  -  SEMICE,,B“ 

SKÁLY  -  PROTIVÍN,,B“     spol.Kr. Lhota/Mirovice,,B“ - ZÁHOŘÍ 

 

 

 

 



 

7. kolo    26.9.2021 16:30  8. kolo    3.10.2021 16:00 

ZÁHOŘÍ  -  PUTIM      PUTIM  -  KOSTELEC 

SEMICE,,B“  -  spol.Kr. Lhota/Mirovice,,B“  PODOLÍ II  -  PROTIVÍN,,B“ 

OSLOV  -  MIROTICE     SM. LHOTA  -  SKÁLY 

MILENOVICE  -  ALBRECHTICE   ALBRECHTICE  -  HRADIŠTĚ,,B“ 

HRADIŠTĚ,,B“  -  SM. LHOTA    MIROTICE  -  MILENOVICE 

SKÁLY  -  PODOLÍ II     spol.Kr.Lhota/Mirovice,,B“ - OSLOV 

PROTIVÍN,,B“  -  KOSTELEC    ZÁHOŘÍ  -  SEMICE,,B“ 

 

 

9. kolo    10.10.2021 15:30  10. kolo   17.10.2021 15:30 

SEMICE,,B“  -  PUTIM     PUTIM  -  PODOLÍ II 

OSLOV  -  ZÁHOŘÍ     SM. LHOTA  -  KOSTELEC 

MILENOVICE  -  spol.Kr.Lhota/Mirovice,,B“  ALBRECHTICE  -  PROTIVÍN,,B“ 

HRADIŠTĚ,,B“  -  MIROTICE    MIROTICE  -  SKÁLY   

SKÁLY  -  ALBRECHTICE    spol.Kr.Lhota/Mirovice,,B“ -HRADIŠTĚ,,B 

PROTIVÍN,,B“  -  SM. LHOTA    ZÁHOŘÍ  -  MILENOVICE 

KOSTELEC  -  PODOLÍ II    SEMICE,,B“  -  OSLOV 
 

 

11. kolo   24.10.2021 15:30  12. kolo   31.10.2021 14:00 

OSLOV  -  PUTIM      PUTIM  -  SM. LHOTA 

MILENOVICE  -  SEMICE,,B“    ALBRECHTICE  -  PODOLÍ II 

HRADIŠTĚ,,B“  -  ZÁHOŘÍ    MIROTICE  -  KOSTELEC 

SKÁLY  -  spol. Kr.Lhota/Mirovice,,B“   spol.Kr.Lhota/Mirovice,,B“ - PROTIVÍN,,B“ 

PROTIVÍN,,B“  -  MIROTICE    ZÁHOŘÍ  -  SKÁLY 

KOSTELEC  -  ALBRECHTICE    SEMICE,,B“  -  HRADIŠTĚ,,B“ 

PODOLÍ II  -  SM. LHOTA    OSLOV  -  MILENOVICE 
 

 

13. kolo   7.11.2021 14:00  14. kolo      

MILENOVICE  -  PUTIM     PUTIM  -  ALBRECHTICE 

HRADIŠTĚ,,B“  -  OSLOV     SM. LHOTA  -  MIROTICE 

SKÁLY  -  SEMICE,,B“     PODOLÍ II  -  spol.Kr.Lhota/Mirovice,,B“ 

PROTIVÍN,,B“  -  ZÁHOŘÍ    KOSTELEC  -  ZÁHOŘÍ 

KOSTELEC  -  spol.Kr.Lhota/Mirovice,,B“  PROTIVÍN,,B“  -  SEMICE,,B“ 

PODOLÍ II  -  MIROTICE     SKÁLY  -  OSLOV 

SM. LHOTA  -  ALBRECHTICE    HRADIŠTĚ,,B“  -  MILENOVICE 
 

 

15. kolo       16. kolo      

HRADIŠTĚ,,B“  -  PUTIM     PUTIM  -  MIROTICE 

MILENOVICE  -  SKÁLY     ALBRECHTICE - spol.Kr.Lhota/Mirovice,B“ 

OSLOV  -  PROTIVÍN,,B“     SM.LHOTA  -  ZÁHOŘÍ     

SEMICE,,B“  -  KOSTELEC    PODOLÍ II  -  SEMICE,,B“ 

ZÁHOŘÍ  -  PODOLÍ II     KOSTELEC  -  OSLOV 

spol.Kr.Lhota/Mirovice,,B“ - SM. LHOTA  PROTIVÍN,,B“  -  MILENOVICE 

MIROTICE  -  ALBRECHTICE    SKÁLY  -  HRADIŠTĚ,,B“ 
 

 

 



17. kolo        18. kolo      

SKÁLY  -  PUTIM      PUTIM  -  spol.Kr.Lhota/Mirovice,,B“ 

HRADIŠTĚ,,B“  -  PROTIVÍN,,B“   MIROTICE  -  ZÁHOŘÍ 

MILENOVICE  -  KOSTELEC    ALBRECHTICE – SEMICE,,B“ 

OSLOV  -  PODOLÍ II     SM. LHOTA  -  OSLOV 

SEMICE,,B“  -  SM. LHOTA    PODOLÍ II  -  MILENOVICE 

ZÁHOŘÍ  -  ALBRECHTICE    KOSTELEC  -  HRADIŠTĚ,,B“ 

spol.Kr.Lhota/Mirovice,,B“ - MIROTICE  PROTIVÍN,,B“  -  SKÁLY 
 

 

19. kolo       20. kolo       

PROTIVÍN,,B“  -  PUTIM     PUTIM  -  ZÁHOŘÍ 

SKÁLY  -  KOSTELEC     spol.Kr.Lhota/Mirovice,,B“ - SEMICE,,B“ 

HRADIŠTĚ,,B“  -  PODOLÍ II    MIROTICE  -  OSLOV 

MILENOVICE  -  SM. LHOTA    ALBRECHTICE  -  MILENOVICE 

OSLOV  -  ALBRECHTICE    SM. LHOTA  -  HRADIŠTĚ,,B“ 

SEMICE,,B“  -  MIROTICE    PODOLÍ II  -  SKÁLY 

ZÁHOŘÍ  -  spol.Kr,Lhota/Mirovice,,B“   KOSTELEC  -  PROTIVÍN,,B|“ 
 

 

21. kolo        22. kolo      

KOSTELEC  -  PUTIM     PUTIM  -  SEMICE,,B“ 

PROTIVÍN,,B“  -  PODOLÍ II    ZÁHOŘÍ  -  OSLOV 

SKÁLY  -  SM. LHOTA     spol.Kr.Lhota/Mirovice,,B“ - MILENOVICE 

HRADIŠTĚ,,B“  -  ALBRECHTICE   MIROTICE  -  HRADIŠTĚ,,B“ 

MILENOVICE  -  MIROTICE    ALBRECHTICE  -  SKÁLY 

OSLOV  -  spol.Kr.Lhota/Mirovice,,B“   SM. LHOTA  -  PROTIVÍN,,B“ 

SEMICE,,B“  -  ZÁHOŘÍ     PODOLÍ II  -  KOSTELEC 
 

 

23. kolo       24. kolo      

PODOLÍ II  -  PUTIM     PUTIM  -  OSLOV 

KOSTELEC  -  SM. LHOTA    SEMICE,,B“  -  MILENOVICE 

PROTIVÍN,,B“  -  ALBRECHTICE   ZÁHOŘÍ  -  HRADIŠTĚ,,B“ 

SKÁLY  -  MIROTICE     spol.Kr.Lhota/Mirovice,,B“ - SKÁLY 

HRADIŠTĚ,,B“  -  spol.Kr.Lhota/Mirovice,,B“  MIROTICE  -  PROTIVÍN,,B“ 

MILENOVICE  -  ZÁHOŘÍ    ALBRECHTICE  -  KOSTELEC 

OSLOV  -  SEMICE,,B“     SM. LHOTA  -  PODOLÍ II 

 

 

25. kolo       26. kolo       

SM. LHOTA  -  PUTIM     PUTIM  -  MILENOVICE 

PODOLÍ II  -  ALBRECHTICE    OSLOV  -  HRADIŠTĚ,,B“ 

KOSTELEC  -  MIROTICE    SEMICE,,B“  -  SKÁLY 

PROTIVÍN,,B“  -  spol.Kr.Lhota/Mirovice,,B“  ZÁHOŘÍ  -  PROTIVÍN,,B“ 

SKÁLY  -  ZÁHOŘÍ      spol.Kr.Lhota/Mirovice,,B“ - KOSTELEC 

HRADIŠTĚ,,B“  -  SEMICE,,B“    MIROTICE  -  PODOLÍ II 

MILENOVICE  -  OSLOV     ALBRECHTICE  –  SM. LHOTA 

 

 

 

 



                    A2A  OKRESNÍ  SOUTĚŽ    III.třída muži  

1.       3140451      FK SDH VRÁŽ NE 10:15  hř.Čížová 
2.       3140341      TJ Sokol SEPEKOV,,B“ NE 15:00 
3.       3140171      TJ ZD KOVÁŘOV,,B“ NE 15:00 
4.       3140011      TJ ALBRECHTICE,,B“ NE UT 
5.       3140111      TJ  HRAZÁNKY NE 14:00 
6.       3140071      SK SIKO ČIMELICE,,B“ SO UT 
7.       3140081      TJ Sokol ČÍŽOVÁ,,B“ NE 14:00 
8.       3140021      TJ Sokol BERNARTICE,,B“ SO UT  hř.Branice 
9.       3140051      TJ  BOŽETICE,,B“ NE 16:00 
10.     3140031      TJ  BOROVANY NE 10:00 
11.                          VOLNO                                           NE UT 
12.     3140191       TJ Sokol KRČ SO UT 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 (2). kolo   22.8.2021 17:00  2.(3). kolo  29.8.2021 17:00 
KRČ  -  ČÍŽOVÁ,,B“     SEPEKOV,,B“  -  KRČ 
BERNARTICE,,B“  -  ČIMELICE,,B“   KOVÁŘOV,,B“  -  VRÁŽ 
BOŽETICE,,B“  -  HRAZÁNKY    ALBRECHTICE,,B“  -  VOLNO 
BOROVANY  -  ALBRECHTICE,,B“   HRAZÁNKY  -  BOROVANY 
VOLNO  -  KOVÁŘOV,,B“    ČIMELICE,,B“  -  BOŽETICE,,B“ 
VRÁŽ  -  SEPEKOV,,B“     ČÍŽOVÁ,,B“  -  BERNARTICE,,B“ 
 

 

3. (4). kolo   5.9.2021 17:00  4.(5). kolo  12.9.2021 17:00 
KRČ  -  BERNARTICE,,B“  KOVÁŘOV,,B“  -  KRČ 
BOŽETICE,,B“  -  ČÍŽOVÁ,,B“  ALBRECHTICE,,B“ - SEPEKOV,,B“ 
BOROVANY  -  ČIMELICE,,B“  HRAZÁNKY  -  VRÁŽ 
VOLNO  -  HRAZÁNKY  ČIMELICE,,B“  -  VOLNO 
VRÁŽ  -  ALBRECHTICE,,B“  ČÍŽOVÁ,,B“  -  BOROVANY 
SEPEKOV,,B“  -  KOVÁŘOV,,B“  BERNARTICE,,B“ - BOŽETICE,,B“ 
 

 

5 (6). kolo                              19.9.2021 16:30 6 (7). kolo  26.9.2021 16:30 
KRČ  -  BOŽETICE,,B“ ALBRECHTICE,,B“  -  KRČ 
BOROVANY  -  BERNARTICE,,B“ HRAZÁNKY  -  KOVÁŘOV,,B“  
VOLNO  -  ČÍŽOVÁ,,B“ ČIMELICE,,B“  -  SEPEKOV,,B“ 
VRÁŽ  -  ČIMELICE,,B“ ČÍŽOVÁ,,B“  -  VRÁŽ 
SEPEKOV,,B“  -  HRAZÁNKY BERNARTICE,,B“  -  VOLNO 
KOVÁŘOV,,B“  -  ALBRECHTICE,,B“ BOŽETICE,,B“  -  BOROVANY 
 

 

7 (8). kolo                             3.10.2021 16:00 8 (9). kolo  10.10.2021 15:30 
KRČ  -  BOROVANY HRAZÁNKY  -  KRČ 
VOLNO  -  BOŽETICE,,B“ ČIMELICE,,B“  -  ALBRECHTICE,,B“ 
VRÁŽ  -  BERNARTICE,,B“ ČÍŽOVÁ,,B“  -  KOVÁŘOV,,B“ 
SEPEKOV,,B“  -  ČÍŽOVÁ,,B“ BERNARTICE,,B“  -  SEPEKOV,,B“ 
KOVÁŘOV,,B“  -  ČIMELICE,,B“ BOŽETICE,,B“  -  VRÁŽ 
ALBRECHTICE,,B“  -  HRAZÁNKY BOROVANY  -  VOLNO 
 

 

 



9 (10). kolo                                17.10.2021 15:30 10 (11).kolo  24.10.2021 15:30 
KRČ  -  VOLNO ČIMELICE,,B“  -  KRČ 
VRÁŽ  -  BOROVANY ČÍŽOVÁ,,B“  -  HRAZÁNKY 
SEPEKOV,,B“  -  BOŽETICE,,B“ BERNARTICE,,B“  - ALBRECHTICE,B“ 
KOVÁŘOV,,B“  -  BERNARTICE,,B“ BOŽETICE,,B“  -  KOVÁŘOV,,B“ 
ALBRECHTICE,,B“  -  ČÍŽOVÁ,,B“ BOROVANY  -  SEPEKOV,,B“ 
HRAZÁNKY  -  ČIMELICE,,B“ VOLNO  -  VRÁŽ 

 

 

11 (1). kolo                                31.10.2021 14:00 12. kolo     
VRÁŽ  -  KRČ KRČ  -  VRÁŽ 
SEPEKOV,,B“  -  VOLNO VOLNO  SEPEKOV,,B“ 
KOVÁŘOV,,B“  -  BOROVANY BOROVANY  -  KOVÁŘOV,,B“ 
ALBRECHTICE,,B“  -  BOŽETICE,,B“ BOŽETICE,,B“  -  ALBRECHTICE,,B“ 
HRAZÁNKY  -  BERNARTICE,,B“ BERNARTICE,,B“  -  HRAZÁNKY 
ČIMELICE,,B“  -  ČÍŽOVÁ,,B“ ČÍŽOVÁ,,B“  -  ČIMELICE,,B“ 
 

 

13. kolo                                                               14. kolo      
ČÍŽOVÁ,,B“  -  KRČ KRČ  -  SEPEKOV 
ČIMELICE,,B“  -  BERNARTICE,,B“ VRÁŽ  -  KOVÁŘOV,,B“ 
HRAZÁNKY  -  BOŽETICE,,B“ VOLNO  -  ALBRECHTICE,,B“ 
ALBRECHTICE,,B“ - BOROVANY BOROVANY  -  HRAZÁNKY 
KOVÁŘOV,,B“  -  VOLNO BOŽETICE,,B“  -  ČIMELICE,,B“ 
SEPEKOV,,B“  -  VRÁŽ BERNARTICE,,B“  -  ČÍŽOVÁ,,B“ 
 

 

15. kolo                                                               16. kolo      
BERNARTICE,,B“ - KRČ KRČ  -  KOVÁŘOV,,B“ 
ČÍŽOVÁ,,B“  -  BOŽETICE,,B“ SEPEKOV,,B“  -  ALBRECHTICE,,B“ 
ČIMELICE,,B“  -  BOROVANY VRÁŽ  -  HRAZÁNKY 
HRAZÁNKY  -  VOLNO VOLNO  -  ČIMELICE,,B“ 
ALBRECHTICE,,B“  -  VRÁŽ BOROVANY  -  ČÍŽOVÁ,,B“ 
KOVÁŘOV,,B“  -  SEPEKOV,,B“ BOŽETICE,,B“  -  BERNARTICE,,B“ 
 

 

17. kolo                                                              18. kolo      
BOŽETICE,,B“  -  KRČ KRČ  -  ALBRECHTICE,,B“ 
BERNARTICE,,B“  -  BOROVANY KOVÁŘOV,,B“  -  HRAZÁNKY 
ČÍŽOVÁ,,B“  -  VOLNO SEPEKOV,,B“  -  ČIMELICE,,B“  
ČIMELICE,,B“  -  VRÁŽ VRÁŽ  -  ČÍŽOVÁ,,B“ 
HRAZÁNKY  -  SEPEKOV,,B“ VOLNO  -  BERNARTICE,,B“ 
ALBRECHTICE,,B“  -  KOVÁŘOV,,B“ BOROVANY  -  BOŽETICE,,B“ 
 

 

19. kolo                                                              20. kolo      
BOROVANY  -  KRČ KRČ  -  HRAZÁNKY 
BOŽETICE,,B“  -  VOLNO ALBRECHTICE,,B“  -  ČIMELICE,,B“ 
BERNARTICE,,B“ - VRÁŽ KOVÁŘOV,,B“  -  ČÍŽOVÁ,,B“ 
ČÍŽOVÁ,,B“  -  SEPEKOV,,B“ SEPEKOV,,B“  -  BERNARTICE,,B“ 
ČIMELICE,,B“  -  KOVÁŘOV,,B“ VRÁŽ  -  BOŽETICE,,B“ 
HRAZÁNKY  -  ALBRECHTICE,,B“ VOLNO  -  BOROVANY 
 



21. kolo                                                            22. kolo      
VOLNO  -  KRČ KRČ  -  ČIMELICE,,B“ 
BOROVANY  -  VRÁŽ HRAZÁNKY  -  ČÍŽOVÁ,,B“ 
BOŽETICE,,B“  -  SEPEKOV,,B“ ALBRECHTICE,,B“  - BERNARTICE,,B“ 
BERNARTICE,,B“  -  KOVÁŘOV,,B“ KOVÁŘOV,,B“  -  BOŽETICE,,B“ 
ČÍŽOVÁ,,B“  -  ALBRECHTICE,,B“ SEPEKOV,,B“  -  BOROVANY 
ČIMELICE,,B“  -  HRAZÁNKY VRÁŽ  -  VOLNO 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 
 

         
 

 

 

 

 

 

     



C1A  OKRESNÍ PŘEBOR  DOROSTU 

 

1. 3140341 spol. Sepekov/ZVVZ,,B“   NE 10:00 

2. 3140171 TJ ZD KOVÁŘOV    SO 10:00 

3. 3170111 TJ Sokol CHOTOVINY   NE UT 

4. 3140441 spol.OSLOV/Záhoří    SO 3hod před UT 

5. 3170291 FC  BECHYNĚ    SO 14:00 

6.   VOLNÉ     NE UT 

7. 3140141 FK IPD service KESTŘANY  NE 10:30 

8. 3140021 TJ Sokol BERNARTICE   SO 3hod před UT 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1 (2). kolo   5.9.2021   2 (3). kolo   12.9.2021 

BERNARTICE  -  BECHYNĚ    KOVÁŘOV  -  BERNARTICE 

VOLNO  -  spol.Oslov/Záhoří    CHOTOVINY  - spol.Sepekov/ZVVZ,,B“ 

KESTŘANY  -  CHOTOVINY    spol.Oslov/Záhoří  -  KESTŘANY 

spol.Sepekov/ZVVZ,,B“  -  KOVÁŘOV   BECHYNĚ  -  VOLNO 

 

 

3 (4). kolo   19.9.2021   4 (5). kolo   26.9.2021 

BERNARTICE  -  VOLNO     CHOTOVINY  -  BERNARTICE 

KESTŘANY  -  BECHYNĚ    spol. Oslov/ Záhoří  -  KOVÁŘOV 

spol.Sepekov/ZVVZ,,B“  -  spol. Oslov/ Záhoří  BECHYNĚ  -  spol.Sepekov/ZVVZ,,B“ 

KOVÁŘOV  -  CHOTOVINY    VOLNO  -  KESTŘANY 

 

 

5 (1). kolo   28.9.2021   6. kolo    3.10.2021 

spol.Sepekov/ZVVZ,,B“  -  BERNARTICE  BERNARTICE  -  KESTŘANY 
KOVÁŘOV  -  KESTŘANY    spol.Sepekov/ZVVZ,,B“  -  VOLNO 
CHOTOVINY  -  VOLNO     KOVÁŘOV  -  BECHYNĚ 
spol.Oslov/ Záhoří  -  BECHYNĚ    CHOTOVINY  -  spol.Oslov/ Záhoří 
 

 

7. kolo    10.10.2021   8. kolo    17.10.2021 
spol.Oslov/ Záhoří  -  BERNARTICE   BERNARTICE  -  spol.Sepekov/ZVVZ,,B 

BECHYNĚ  -  CHOTOVINY     KESTŘANY  -  KOVÁŘOV 

VOLNO  -  KOVÁŘOV     VOLNO  -  CHOTOVINY 

KESTŘANY  -  spol.Sepekov/ZVVZ,,B“   BECHYNĚ  -  spol. Oslov/Záhoří 

 

 

9. kolo    24.10.2021   10. kolo   31.10.2021 

BECHYNĚ  -  BERNARTICE    BERNARTICE  -  KOVÁŘOV 

spol.Oslov/Záhoří  -  VOLNO    spol.Sepekov/ZVVZ,B“  -  CHOTOVINY 

CHOTOVINY  -  KESTŘANY    KESTŘANY  -  spol. Oslov/Záhoří 

KOVÁŘOV  -  spol.Sepekov/ZVVZ,,B“   VOLNO  -  BECHYNĚ 

 

 

11. kolo       12. kolo.      

VOLNO  -  BERNARTICE     BERNARTICE  -  CHOTOVINY 

BECHYNĚ  -  KESTŘANY    KOVÁŘOV  -  spol. Oslov/Záhoří 

spol. Oslov/Záhoří  -  spol.Sepekov/ZVVZ,,B“  spol.Sepekov/ZVVZ,,B“  -  BECHYNĚ 

CHOTOVINY  -  KOVÁŘOV    KESTŘANY  -  VOLNO 

 



13. kolo       14. kolo     

KESTŘANY  -  BERNARTICE    BERNARTICE  -  OSLOV 

VOLNO  -  spol.Sepekov/ZVVZ,,B“   CHOTOVINY  -  BECHYNĚ 

BECHYNĚ  -  KOVÁŘOV     KOVÁŘOV  -  VOLNO 

spol. Oslov/ Záhoří  -  CHOTOVINY   spol.Sepekov/ZVVZ,,B“  - KESTŘANY 

 

 

15. kolo       16. kolo     

spol.Sepekov/ZVVZ,,B“  -  BERNARTICE  BERNARTICE  -  BECHYNĚ 

KOVÁŘOV  -  KESTŘANY    VOLNO  -  spol. Oslov/ Záhoří 

CHOTOVINY  -  VOLNO     KESTŘANY  -  CHOTOVINY 

spol. Oslov/ Záhoří  -  BECHYNĚ    spol.Sepekov/ZVVZ,,B“  -  KOVÁŘOV 

 

 

17. kolo       18. kolo     

KOVÁŘOV  -  BERNARTICE      BERNARTICE  -  VOLNO 

CHOTOVINY  -  spol.Sepekov/ZVVZ,,B“  KESTŘANY  -  BECHYNĚ 

spol. Oslov/ Záhoří  -  KESTŘANY   spol.Sepekov/ZVVZ,B - spol. Oslov/ Záhoří 

BECHYNĚ  -  VOLNO     KOVÁŘOV  -  CHOTOVINY 

 

 

19. kolo       20. kolo     

CHOTOVINY  -  BERNARTICE    BERNARTICE  -  KESTŘANY 

spol. Oslov/ Záhoří  -  KOVÁŘOV    spol.Sepekov/ZVVZ,B“  -  VOLNO 

BECHYNĚ  -  spol.Sepekov/ZVVZ,,B“   KOVÁŘOV  -  BECHYNĚ 

VOLNO  -  KESTŘANY     CHOTOVINY  -  spol. Oslov/ Záhoří 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       E1A  OKRESNÍ PŘEBOR  STARŠÍ  ŽÁCI   

 
1. 3140241  FK  MIROTICE   SO 10:00 

2. 3140171  TJ ZD KOVÁŘOV   NE 10:00 

3. 3140421  spol. Kluky / Albrechtice  PÁ 17:00  hř.Kluky 

4. 3140281  SK MIROVICE   NE 14:00 

5. 3140071  SK SIKO ČIMELICE  SO 2,5 před muži B 

6. 3140341  spol. Sepekov / FC ZVVZ,,B“ SO 3 před muži A 

7. 3140441  SK  OSLOV    SO   5,5 před muži A 

8. 3140381  TJ Sokol ZÁHOŘÍ   SO 10:30 

9. 3140021  TJ Sokol BERNARTICE  NE 13:30 

10. 3140491  FK  ČÍŽOVÁ    SO 11:00 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1 (2). kolo   5.9.2021   2 (3). kolo   12.9.2021 

ČÍŽOVÁ  - spol. Sepekov/ ZVVZ,,B“   KOVÁŘOV  -  ČÍŽOVÁ 

OSLOV  -  ČIMELICE     spol. Kluky/Albrechtice  -  MIROTICE 

ZÁHOŘÍ  -  MIROVICE     MIROVICE  -  BERNARTICE 

BERNARTICE  -  spol. Kluky/Albrechtice  ČIMELICE  -  ZÁHOŘÍ 

MIROTICE  -  KOVÁŘOV    spol. Sepekov / ZVVZ,,B“  -  OSLOV 

 

 

3 (4). kolo   19.9.2021   4 (5). kolo   26.9.2021 

ČÍŽOVÁ  -  OSLOV spol. Kluky/Albrechtice - ČÍŽOVÁ 
ZÁHOŘÍ  -  spol. Sepekov/ZVVZ,,B“ MIROVICE  -  KOVÁŘOV 
BERNARTICE  -  ČIMELICE ČIMELICE  -  MIROTICE 
MIROTICE  -  MIROVICE spol. Sepekov/ZVVZ,,B“ - BERNARTICE 
KOVÁŘOV  -  spol. Kluky/Albrechtice OSLOV  -  ZÁHOŘÍ 
 

 

5 (6). kolo                               3.10.2021 6 (7). kolo   10.10.2021 
ČÍŽOVÁ  -  ZÁHOŘÍ     MIROVICE  -  ČÍŽOVÁ 

BERNARTICE  -  OSLOV     ČIMELICE  -  spol. Kluky/Albrechtice 

MIROTICE  -  spol. Sepekov/ZVVZ,,B“   spol. Sepekov/ ZVVZ,,B“ - KOVÁŘOV 

KOVÁŘOV  -  ČIMELICE     OSLOV  -  MIROTICE 

spol. Kluky/Albrechtice  -  MIROVICE   ZÁHOŘÍ  -  BERNARTICE 

 

 

7 (8). kolo   17.10.2021   8 (9). kolo   24.10.2021 

ČÍŽOVÁ  -  BERNARTICE    ČIMELICE  -  ČÍŽOVÁ 

MIROTICE  -  ZÁHOŘÍ     spol. Sepekov/ ZVVZ,,B“ - MIROVICE 

KOVÁŘOV  -  OSLOV     OSLOV  -  spol. Kluky/ Albrechtice 

spol. Kluky/Albrechtice  -spol. Sepekov/ ZVVZ,,B“ ZÁHOŘÍ  -  KOVÁŘOV 

MIROVICE  -  ČIMELICE    BERNARTICE  -  MIROTICE 

 
 

9 (1). kolo   31.10.2021   10. kolo      

MIROTICE  -  ČÍŽOVÁ     ČÍŽOVÁ  -  MIROTICE 

KOVÁŘOV  -  BERNARTICE    BERNARTICE  -  KOVÁŘOV 

spol. Kluky/Albrechtice  -  ZÁHOŘÍ   ZÁHOŘÍ  -  spol. Kluky/ Albrechtice 

MIROVICE  -  OSLOV     OSLOV  -  MIROVICE 

ČIMELICE  -  spol. Sepekov/ ZVVZ,,B“   spol. Sepekov/ZVVZ,,B“ - ČIMELICE 

 



11. kolo       12. kolo      

spol. Sepekov/ZVVZ,,B“  -  ČÍŽOVÁ   ČÍŽOVÁ  -  KOVÁŘOV 

ČIMELICE  -  OSLOV     MIROTICE  -  spol. Kluky/Albrechtice 

MIROVICE  -  ZÁHOŘÍ     BERNARTICE  -  MIROVICE 

spol. Kluky/Albrechtice  -  BERNARTICE  ZÁHOŘÍ  -  ČIMELICE 

KOVÁŘOV  -  MIROTICE    OSLOV  -  spol. Sepekov/ ZVVZ,,B“ 

 

 

13. kolo       14. kolo      

OSLOV  -  ČÍŽOVÁ      ČÍŽOVÁ  -  spol. Kluky/Albrechtice   

spol. Sepekov/ZVVZ,,B“  -  ZÁHOŘÍ   KOVÁŘOV  -  MIROVICE 

ČIMELICE  -  BERNARTICE    MIROTICE  -  ČIMELICE 

MIROVICE  -  MIROTICE    BERNARTICE  -  spol.Sepekov/ZVVZ,,B“ 

spol. Kluky/Albrechtice  -  KOVÁŘOV   ZÁHOŘÍ  -  OSLOV 

 
 

15. kolo       16. kolo      

ZÁHOŘÍ  -  ČÍŽOVÁ     ČÍŽOVÁ  -  MIROVICE 

OSLOV  -  BERNARTICE     spol.Kluky/Albrechtice  -  ČIMELICE 

spol.Sepekov/ZVVZ,,B“  -  MIROTICE   KOVÁŘOV  -  spol.Sepekov/ZVVZ,,B“ 

ČIMELICE  -  KOVÁŘOV     MIROTICE  -  OSLOV 

MIROVICE  -  spol.Kluky/Albrechtice   BERNARTICE  -  ZÁHOŘÍ 

 
 

17. kolo       18. kolo      

BERNARTICE  -  ČÍŽOVÁ    ČÍŽOVÁ  -  ČIMELICE 

ZÁHOŘÍ  -  MIROTICE     MIROVICE  -  spol. Sepekov/ZVVZ,,B“ 

OSLOV  -  KOVÁŘOV     spol.Kluky/Albrechtice  -  OSLOV 

spol.Sepekov/ZVVZ,,B“  -  spol. Kluky/Albrechtice KOVÁŘOV  -  ZÁHOŘÍ 

ČIMELICE  -  MIROVICE    MIROTICE  -  BERNARTICE 

 
 

    

 

TOUCHOVÁ 

Martina 

vedení účetnictví Písek 

382  224 583 

 
      

    
 

 

 

 

 

 



       F1A  OKRESNÍ PŘEBOR   MLADŠÍ  ŽÁCI 

 

1. 3140131  FC  CHYŠKY   NE 10:00 

2. 3140051  TJ  BOŽETICE   2,5 před muži A 

3. 3140281  SK  MIROVICE   NE 10:00 

4. 3140021  TJ Sokol BERNARTICE  PÁ 16:30 

5. 3140331  FC AL-KO SEMICE  PÁ 17:00 

6. 3140101  TJ  HRADIŠTĚ   SO 11:30  hř.Putim 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1 (2).kolo   5.9.2021   2 (3). kolo   12.9.2021 

HRADIŠTĚ  -  BERNARTICE    BOŽETICE  -  HRADIŠTĚ 

SEMICE  -  MIROVICE     MIROVICE  -  CHYŠKY 

CHYŠKY  -  BOŽETICE     BERNARTICE  -  SEMICE 
 

 

3 (4). kolo   19.9.2021   4 (5). kolo   26.9.2021 

HRADIŠTĚ  -  SEMICE       MIROVICE  -  HRADIŠTĚ 

CHYŠKY  -  BERNARTICE    BERNARTICE  -  BOŽETICE 

BOŽETICE  -  MIROVICE    SEMICE  -  CHYŠKY 
 

 

5 (1). kolo   28.9.2021   6. kolo    3.10.2021 

CHYŠKY  -  HRADIŠTĚ     HRADIŠTĚ  -  CHYŠKY 

BOŽETICE  -  SEMICE     SEMICE  -  BOŽETICE 

MIROVICE  -  BERNARTICE    BERNARTICE  -  MIROVICE 
 

 

7. kolo    10.10.2021   8. kolo    17.10.2021 

BERNARTICE  -  HRADIŠTĚ    HRADIŠTĚ  -  BOŽETICE 

MIROVICE  -  SEMICE     CHYŠKY  -  MIROVICE 

BOŽETICE  -  CHYŠKY     SEMICE  -  BERNARTICE 
 

 

9. kolo    24.10.2021   10. kolo   31.10.2021 

SEMICE  -  HRADIŠTĚ     HRADIŠTĚ  -  MIROVICE 

BERNARTICE  -  CHYŠKY    BOŽETICE  -  BERNARTICE 

MIROVICE  -  BOŽETICE    CHYŠKY  -  SEMICE 
 

 

11. kolo       12. kolo     

CHYŠKY  -  HRADIŠTĚ     HRADIŠTĚ  -  BERNARTICE 

BOŽETICE  -  SEMICE     SEMICE  -  MIROVICE 

MIROVICE  -  BERNARTICE    CHYŠKY  -  BOŽETICE 
 

 

13. kolo       14. kolo     

BOŽETICE  -  HRADIŠTĚ     HRADIŠTĚ  -  SEMICE 

MIROVICE  -  CHYŠKY     CHYŠKY  -  BERNARTICE 

BERNARTICE  -  SEMICE    BOŽETICE  -  MIROVICE 
 

 

 



15. kolo       16. kolo     

MIROVICE  -  HRADIŠTĚ    HRADIŠTĚ  -  CHYŠKY 

BERNARTICE  -  BOŽETICE    SEMICE  -  BOŽETICE 

SEMICE  -  CHYŠKY     BERNARTICE  -  MIROVICE 
 

 

17. kolo       18. kolo     

BERNARTICE  -  HRADIŠTĚ    HRADIŠTĚ  -  BOŽETICE 

MIROVICE  -  SEMICE     CHYŠKY  -  MIROVICE 

BOŽETICE  -  CHYŠKY     SEMICE  -  BERNARTICE 
 

 

19. kolo       20. kolo     

SEMICE  -  HRADIŠTĚ     HRADIŠTĚ  -  MIROVICE 

BERNARTICE  -  CHYŠKY    BOŽETICE  -  BERNARTICE 

MIROVICE  -  BOŽETICE    CHYŠKY  -  SEMICE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   G1A OKRESNÍ  PŘEBOR  starší přípravka 
 

1. 3140491  FK  ČÍŽOVÁ   SO   9:00 

2. 3140231  FC ZVVZ,,B“  ČT 17:00 

3. 3140301  FK PROTIVÍN  SO 13:30 

4. 3140261  FC  PÍSEK,,B“  PÁ 17:00 

5. 3140261  FC  PÍSEK..C“  PÁ   17:00 

6.    VOLNÉ   NE UT 

7. 3140261  FC  PÍSEK,,D“  PÁ 17:00 

8. 3140171  TJ ZD KOVÁŘOV  ČT 17:00 

9. 3140101  TJ HRADIŠTĚ,,B“  PÁ 16:30 

10. 3140101  TJ HRADIŠTĚ,,C“  ÚT 17:00 

11. 3140281  SK MIROVICE  NE 14:00 

12. 3140021  TJ Sokol BERNARTICE NE   9:30 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1 (2). kolo   5.9.2021  2 (3). kolo   12.9.2021 

BERNARTICE  -  PÍSEK,,B“   ZVVZ,,B“  -  BERNARTICE 

KOVÁŘOV  -  VOLNO    PROTIVÍN  -  ČÍŽOVÁ 

HRADIŠTĚ,,B“  -  PÍSEK,,C“   PÍSEK,,B“  -  MIROVICE 

HRADIŠTĚ,,C“  -  PÍSEK,,B“   PÍSEK,,C“  -  HRADIŠTĚ,,C“ 

MIROVICE  -  PROTIVÍN    VOLNO  -  HRADIŠTĚ,,B“ 

ČÍŽOVÁ  -  ZVVZ,,B“    PÍSEK,,D“  -  KOVÁŘOV 

 
 

 3 (4). kolo   19.9.2021  4 (5). kolo   26.9.2021 

BERNARTICE  -  KOVÁŘOV   PROTIVÍN  -  BERNARTICE 

HRADIŠTĚ,,B“  -  PÍSEK,,D“   PÍSEK,,B“  -  ZVVZ,,B“ 

HRADIŠTĚ,,C“  -  VOLNO   PÍSEK,,C“  -  ČÍŽOVÁ 

MIROVICE  -  PÍSEK,,C“    VOLNO  -  MIROVICE 

ČÍŽOVÁ  -  PÍSEK,,B“    PÍSEK,,D“  -  HRADIŠTĚ,,C“ 

ZVVZ,,B“  -  PROTIVÍN    KOVÁŘOV  -  HRADIŠTĚ,,B“ 

 

 

5 (1). kolo   28.9.2021  6. kolo    3.10.2021 

ČÍŽOVÁ  -  BERNARTICE   BERNARTICE  -  HRADIŠTĚ,,B“ 

ZVVZ,,B“  -  MIROVICE    HRADIŠTĚ,,C“  -  KOVÁŘOV 

PROTIVÍN  -  HRADIŠTĚ,,C“   MIROVICE  -  PÍSEK,,D“ 

PÍSEK,,B“  -  HRADIŠTĚ,,B“   ČÍŽOVÁ  -  VOLNO 

PÍSEK,,C“  -  KOVÁŘOV    ZVVZ,,B“  -  PÍSEK,,C“ 

VOLNO  -  PÍSEK,,D“    PROTIVÍN  -  PÍSEK,,B“ 

 

 

7. kolo    10.10.2021  8. kolo    17.10.2021 

PÍSEK,,B“  -  BERNARTICE   BERNARTICE  -  HRADIŠTĚ,,C“ 

PÍSEK,,C“  -  PROTIVÍN    MIROVICE  -  HRADIŠTĚ,,B“ 

VOLNO  -  ZVVZ,,B“    ČÍŽOVÁ  -  KOVÁŘOV 

PÍSEK,,D“  -  ČÍŽOVÁ    ZVVZ,,B“  -  PÍSEK,,D“ 

KOVÁŘOV  -  MIROVICE   PROTIVÍN  -  VOLNO 

HRADIŠTĚ,,B“  -  HRADIŠTĚ,,C“  PÍSEK,,B“  -  PÍSEK,,C 
 

 

 



9. kolo    24.10.2021  10 (11). kolo   28.10.2021 

PÍSEK,,C“  -  BERNARTICE   VOLNO  -  BERNARTICE 

VOLNO  -  PÍSEK,,B“    PÍSEK,,D“  -  PÍSEK,,C“ 

PÍSEK,,D“  -  PROTIVÍN    KOVÁŘOV  -  PÍSEK,,B“ 

KOVÁŘOV  -  ZVVZ,,B“    HRADIŠTĚ,,B“  -  PROTIVÍN 

HRADIŠTĚ,,B“  -  ČÍŽOVÁ   HRADIŠTĚ,,C“  -  ZVVZ,,B“ 

HRADIŠTĚ,,C“  -  MIROVICE   MIROVICE  -  ČÍŽOVÁ 

 
 

 1 (10). kolo   31.10.2021  12. kolo      

BERNARTICE  -  MIROVICE   BERNARTICE  -  ČÍŽOVÁ 

ČÍŽOVÁ  -  HRADIŠTĚ,,C“   MIROVICE  -  ZVVZ,,B“ 

ZVVZ,,B“  -  HRADIŠTĚ,,B“   HRADIŠTĚ,,C“  -  PROTIVÍN 

PROTIVÍN  -  KOVÁŘOV    HRADIŠTĚ,,B“  -  PÍSEK,,B“ 

PÍSEK,,B“  -  PÍSEK,,D“    KOVÁŘOV  -  PÍSEK,,C“ 

PÍSEK,,C“  -  VOLNO    PÍSEK,,D“  -  VOLNO 

 

 

13. kolo      14. kolo      

PÍSEK,,D“  -  BERNARTICE   BERNARTICE  -  ZVVZ,,B“ 

VOLNO  -  KOVÁŘOV    ČÍŽOVÁ  -  PROTIVÍN 

PÍSEK,,C“  -  HRADIŠTĚ,,B“   MIROVICE  -  PÍSEK,,B“ 

PÍSEK,,B“  -  HRADIŠTĚ,,C“   HRADIŠTĚ,,C“  -  PÍSEK,,C“ 

PROTIVÍN  -  MIROVICE    HRADIŠTĚ,,B“  -  VOLNO 

ZVVZ,,B“  -  ČÍŽOVÁ    KOVÁŘOV  -  PÍSEK,,D“ 

 

 

15. kolo       16. kolo      

KOVÁŘOV  -  BERNARTICE   BERNARTICE  -  PROTIVÍN 

PÍSEK,,B“  -  HRADIŠTĚ,,D“   ZVVZ,,B“  -  PÍSEK,,B“ 

VOLNO  -  HRADIŠTĚ,,C“   ČÍŽOVÁ  -  PÍSEK,,C“ 

PÍSEK,,C“  -  MIROVICE    MIROVICE  -  VOLNO 

PÍSEK,,B“  - ČÍŽOVÁ    HRADIŠTĚ,,C“  -  HRADIŠTĚ,,D“ 

PROTIVÍN  -  ZVVZ,,B“    HRADIŠTĚ,,B“  -  KOVÁŘOV 
 

 

17. kolo      18. kolo     

HRADIŠTĚ,,B“  -  BERNARTICE  BERNARTICE  -  PÍSEK,,B“ 

KOVÁŘOV  -  HRADIŠTĚ,,C“   PROTIVÍN  -  PÍSEK,,C“ 

PÍSEK,,D“  -  MIROVICE    ZVVZ,,B“  -  VOLNO 

VOLNO  -  ČÍŽOVÁ    ČÍŽOVÁ  -  PÍSEK,,D“ 

PÍSEK,,C“  -  ZVVZ,,B“    MIROVICE  -  KOVÁŘOV  

PÍSEK,,B“  -  PROTIVÍN    HRADIŠTĚ,,C“  -  HRADIŠTĚ,,B“ 

 

 

19. kolo      20. kolo      

HRADIŠTĚ,,C“  -  BERNARTICE  BERNARTICE  -  PÍSEK,,C“ 

HRADIŠTĚ,,B“  -  MIROVICE   PÍSEK,,B“  -  VOLNO 

KOVÁŘOV  -  ČÍŽOVÁ    PROTIVÍN  -  PÍSEK,,D“ 

PÍSEK,,D“  -  ZVVZ,,B“    ZVVZ,,B“  -  KOVÁŘOV 

VOLNO  -  PROTIVÍN    ČÍŽOVÁ  -  HRADIŠTĚ,,B“ 

PÍSEK,,C“  -  PÍSEK,,B“    MIROVICE  -  HRADIŠTĚ,,C“ 
 



21. kolo      22. kolo      

MIROVICE  -  BERNARTICE   BERNARTICE  -  VOLNO 

HRADIŠTĚ,,C“  -  ČÍŽOVÁ   PÍSEK,,C“  -  PÍSEK,,D“ 

HRADIŠTĚ,,B“  -  ZVVZ,,B“   PÍSEK,,B“  - KOVÁŘOV 

KOVÁŘOV  -  PROTIVÍN    PROTIVÍN  -  HRADIŠTĚ,,B“ 

PÍSEK,,D“  -  PÍSEK,,B“    ZVVZ,,B“  -  HRADIŠTĚ,,C“ 

VOLNÉ  -  PÍSEK,,C“    ČÍŽOVÁ  -  MIROVICE 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    H1A OKRESNÍ  PŘEBOR  mladší přípravka I. 

 

1. 3140321  spol.Putim/Hradiště,,B“  SO 10:00 hř.Putim 

2. 3140231  FC ZVVZ,,B“   ČT 17:00 

3. 3140071  SK SIKO ČIMELICE  ST 17:00 

4. 3140101  HRADIŠTĚ,,A“   ČT 17:00 

5. 3140261  FC  PÍSEK,,B“   ČT 17:00 

6. 3140301  FK  PROTIVÍN   SO 13:30 

7. 3140051  TJ  BOŽETICE   NE 2,5 před muži B 

8. 3140101  TJ  HRADIŠTĚ,,D“   UT 17:00 

9. 3140431  spol. AFK/Hradiště,,C“  ČT 17:00 hř.Hradiště 

10. 3140021  TJ Sokol BERNARTICE  NE 11:15 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1 (2). kolo   5.9.2021  2 (3).kolo   12.9.2021 

BERNARTICE  -  PROTIVÍN   ZVVZ,,B“  -  BERNARTICE 

BOŽETICE  -  PÍSEK,,B“    ČIMELICE  -  spol.Putim/Hradiště,,B“ 

HRADIŠTĚ,,D“  -  HRADIŠTĚ,,A“  HRADIŠTĚ,,A“  -  AFK/Hradiště,,C“ 

spol.AFK/Hradiště,,C“  -  ČIMELICE  PÍSEK,,B“  -  HRADIŠTĚ,,D“ 

spol. Putim/Hradiště,,B“  -  ZVVZ,,B“  PROTIVÍN  -  BOŽETICE 

 
 

3 (4). kolo   19.9.2021  4 (5). kolo   26.9.2021 

BERNARTICE  -  BOŽETICE   ČIMELICE  -  BERNARTICE 

HRADIŠTĚ,,D“  -  PROTIVÍN   HRADIŠTĚ,,A“  -  ZVVZ,,B“ 

spol.AFK/Hradiště,,C“  -  PÍSEK,,B“  PÍSEK,,B“  -  spol. Putim/Hradiště,,B“ 

spol. Putim/Hradiště,,B“ - HRADIŠTĚ,,A“ PROTIVÍN  -  spol.AFK/Hradiště,,C“ 

ZVVZ,,B“  -  ČIMELICE    BOŽETICE  -  HRADIŠTĚ,,D“ 

 
 

5 (6).kolo     3.10.2021  6 (7). kolo   10.10.2021 

BERNARTICE  -  HRADIŠTĚ,,D“  HRADIŠTĚ,,A“  -  BERNARTICE 

spol.AFK/Hradiště,,C“  -  BOŽETICE  PÍSEK,,B“  -  ČIMELICE 

spol. Putim/Hradiště,,B“  -  PROTIVÍN  PROTIVÍN  -  ZVVZ,,B“ 

ZVVZ,,B“  -  PÍSEK,,B“    BOŽETICE  -  spol. Putim/Hradiště,,B“ 

ČIMELICE  -  HRADIŠTĚ,,A“   HRADIŠTĚ,,D“  -  spol. AFK/Hradiště,,C“ 

 
 

7 (8). kolo   17.10.2021  8 (9). kolo   24.10.2021 

BERNARTICE  -  spol. AFK/Hradiště,,C“ PÍSEK,,B“  -  BERNARTICE 

spol. Putim/Hradiště,,B“  -  HRADIŠTĚ,,D“ PROTIVÍN  -  HRADIŠTĚ,,A“ 

ZVVZ,,B“  -  BOŽETICE    BOŽETICE  -  ČIMELICE 

ČIMELICE  -  PROTIVÍN    HRADIŠTĚ,,D“  -  ZVVZ,,B“ 

HRADIŠTĚ,,A“  -  PÍSEK,,B“   spol.AFK/Hradiště,C“ -spol. Putim/Hradiště,B“ 

 
 

9 (1). kolo   31.10.2021  10. kolo      

spol. Putim/Hradiště,,B“  -  BERNARTICE       BERNARTICE  -  spol. Putim/Hradiště,,B“ 

ZVVZ,,B“  -  spol. AFK/Hradiště,,C“  spol. AFK/Hradiště,,C“  -  ZVVZ,,B“ 

ČIMELICE  -  HRADIŠTĚ,,D“   HRADIŠTĚ,,D“  -  ČIMELICE 

HRADIŠTĚ,,A“  -  BOŽETICE   BOŽETICE  -  HRADIŠTĚ,,A“ 

PÍSEK,,B“  -  PROTIVÍN    PROTIVÍN  -  PÍSEK,,B“ 



 

11. kolo      12. kolo      

PROTIVÍN  -  BERNARTICE   BERNARTICE  -  ZVVZ,,B“ 

PÍSEK,,B“  -  BOŽETICE    spol. Putim/Hradiště,,B“ – ČIMELICE 

HRADIŠTĚ,,A“  -  HRADIŠTĚ,,D“  spol. AFK/Hradiště,,C“  -  HRADIŠTĚ,,A“ 

ČIMELICE  -  spol. AFK/Hradiště,,C“    HRADIŠTĚ,,D“  -  PÍSEK,,B“ 

ZVVZ,,B“  -  spol. Putim/Hradiště,,B“  BOŽETICE  -  PROTIVÍN 

 
 

13. kolo      14. kolo      

BOŽETICE  -  BERNARTICE   BERNARTICE  -  ČIMELICE 

PROTIVÍN  -  HRADIŠTĚ,,D“   ZVVZ,,B“  -  HRADIŠTĚ,,A“ 

PÍSEK,,B“  -  spol. AFK/Hradiště,,C“  spol. Putim/Hradiště,,B“  -  PÍSEK,,B“ 

HRADIŠTĚ,,A“  -  spol. Putim/Hradiště,,B“ spol. AFK/Hradiště,,C“  -  PROTIVÍN 

ČIMELICE  -  ZVVZ,,B“    HRADIŠTĚ,,D“  -  BOŽETICE 

 
 

15. kolo      16. kolo      

HRADIŠTĚ,,D“  -  BERNARTICE  BERNARTICE  -  HRADIŠTĚ,,A“ 

BOŽETICE  -  spol. AFK/Hradiště,,C“  ČIMELICE  -  PÍSEK,,B“ 

PROTIVÍN  -  spol. Putim/Hradiště,,B“  ZVVZ,,B“  -  PROTIVÍN 

PÍSEK,,B“  -  ZVVZ,,B“    spol. Putim/Hradiště,,B“  -  BOŽETICE 

HRADIŠTĚ,,A“  -  ČIMELICE   spol. AFK/Hradiště,,C“  -  HRADIŠTĚ,,D“ 

 
 

17. kolo      18. kolo      

spol. AFK/Hradiště,,C“  -  BERNARTICE ZVVZ,,B“  -  HRADIŠTĚ,,D“ 

HRADIŠTĚ,,D“  -  spol. Putim/ Hradiště,,B“   spol.Putim/Hradiště,,B“- sp.AFK/Hradiště,C 

BOŽETICE  -  ZVVZ,,B“    BERNARTICE  -  PÍSEK,,B“ 

PROTIVÍN  -  ČIMELICE    HRADIŠTĚ,,A“  -  PROTIVÍN 

PÍSEK,,B“  -  HRADIŠTĚ,,A“   ČIMELICE  -  BOŽETICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adresář organizačních pracovníků oddílů OFS Písek 

1. 3140011 

TJ ALBRECHTICE nad Vltavou  Hronek Dušan            792 588 366 

                                dusanhronek@seznam.cz 

,,A“ dresy: modrá  trenky: modrá   stulpny:  žlutá 

,,B“ dresy:  žlutá  trenky:  modrá  stulpny:  modrá 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. 3140021 

TJ Sokol BERNARTICE             ing.Šerhant Jan             723 318 407 

          jan.serhant@seznam.cz 

dresy:  červená   trenky:  červená  stulpny:  červená 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. 3140031  
TJ  BOROVANY    Barták Jan             737077542 

           tjborovany1963@gmail.com 

       dresy:  černobílé   trenky:  černé   stulpny:  černé 
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4.  3140051 
TJ  BOŽETICE                Stejskal Pavel             776 795 331 

                     stejskalpa@seznam.cz -  fotbalbozetice@seznam.cz 

       dresy:  bílá    trenky:  černá     stulpny:  černá 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. 3140071 
SK SIKO ČIMELICE               Froněk Tomáš                          776 582 446 

        tomas.fronek11@gmail.com 

       dresy:  červená  trenky:  modrá  stulpny:  černá 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       6. 3140491 
       FK  ČÍŽOVÁ     ing.Trachta Stanislav  724 419 304 
                 stanislav.trachta@faurecia.com 

      dresy:   trenky:    stulpny: 
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
       7. 3140081  

TJ Sokol  ČÍŽOVÁ      Kolpeková  Tereza                608 282 196 
                         castle.prague@gmail.com 
      dresy:  zelená  trenky:  bílá   stulpny:  bílá 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      8. 3140101 

TJ HRADIŠTĚ                      Klementová Martina   737 347 638  
                 m.hemrova@email.cz  -  tjhradiste@seznam.cz 

      dresy: modrožlutý    trenky:  modrý   stulpny:  žlutý 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. 3140111  
TJ  Sokol  HRAZÁNKY   Dvořák  Ladislav   728 987 719 

            sokol.hrazanky@seznam.cz 
      dresy:  modrožlutá trenky:  modrá  stulpny:  žlutá 
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. 3140131 
FC  CHYŠKY                Vačlena  Michal  739 053 344 

                fcchysky@seznam.cz 
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. 3140141 
FK IPD service KESTŘANY  Masner  Miroslav  607 653 834 

           tjkestrany@seznam.cz 

      dresy:     trenky:     stulpny:   
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. 3140421 
1.FC Boston  KLUKY                Štěpán Miroslav    602 158 405   

                   gaba55@atlas.cz 

10. 3140161 
TJ KOSTELEC  nad Vltavou               ing. Šika Miroslav                732 102 938 

                            tjkostelec@seznam.cz 

       dresy:  modrobílá  trenky:  modrá  stulpny:  modrobílá 
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11. 3140171 
TJ ZD KOVÁŘOV       Habart Josef                732 338 085 

                             tjzdkovarov@seznam.cz 

       dresy:  bílá  trenky:  černá   stulpny:  bílá    
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

12. 3140181 
TJ KRÁLOVA  LHOTA      Mašek Josef      776 563 339 

         josefmasek@email.cz 

      dresy:  zelená  trenky:  zelená   stulpny:  zelená 
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. 3140191 
TJ Sokol  KRČ                    Kanda Miroslav      739 169 747 

         mirakanda24@seznam.cz 

       dresy:  světle modrá trenky:  černá   stulpny:  černá 
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

14. 3140191 
TJ Blaník MILENOVICE        Novotný Ladislav       737 175 783 

                       elnomil@seznam.cz 

       dresy:  šedá   trenky:  černá   stulpny:  černá  
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

15. 3140211 
FC  ZVVZ MILEVSKO      Ing.Šindelář  Jaroslav                737 232 704 

                           jaroslav.sindelar@zvvz.cz 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. 3140241 
FK  MIROTICE             Vařenka Jan                   605 765 012 

                    varenkovi@tiscali.cz 
      dresy:  fialová   trenky:  černá   stulpny:  černá 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. 3140281 
FC Dimmpl MIROVICE         Bárta Zdeněk        724 190 322 

              zdenekbarta@volny.cz 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
18. 3140441 
SK  OSLOV          Picka  Josef                    777 748 654  
dresy:  žlutočerná  trenky:  černá   stulpny:  černožlutá  sk.oslov@seznam.cz 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
19. FC  PÍSEK fotbal                   Vejmělková Zdeňka        604 261 826 

                      sekretariat@fcpisek.cz   ---------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
20. 3140291 
TJ PODOLÍ  II                                 Koubek  Josef        602 305 025  

                    josef.koubek@gmail.com 

      dresy:  černá  trenky:  černá   stulpny:  černá 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21. 3140301 
Fotbalový klub PROTIVÍN      Slavíček  Radek                    724 023 270 

                  slavicek.r@seznam.cz 

      dresy:  světlé modrá trenky:  světle modrá  stulpny:  modrá 
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     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
22. 3140321 
TJ Sokol  PUTIM            Matouš  Petr         724 190 320 

          matousovi@seznam.cz 

      dresy:   červená  trenky:  červená  stulpny:  červená 
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23. 3140331 
FC AL-KO  SEMICE                     Breibisch Filip                     739 354 488 

                       filip.breibisch@css-spedition-cz 

      dresy:  modrá  trenky:  modrá  stulpny:  modrá 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24. 3140341 
TJ Sokol  SEPEKOV             Himl  Jiří         737 232 521 

         jirkahiml@seznam.cz 
      dresy:  bílá    trenky:  zelená   stulpny:  zelená 
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25. 3140391 
SK  SKÁLY    Babák  Jaroslav      602 573 875 

                babak.jaroslav@volny.cz 

      dresy: modrobílá  trenky:  modrá  stulpny:  modrá  
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26. 3140361 
AFK SMET. LHOTA   Hrach Jaroslav      607 138 216 

                hrasek.jara@seznam.cz 

     dresy:  modrobílá  trenky:  modrá  stulpny:  modrá 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

27. 3140451 
FK SDH VRÁŽ u Písku    Grech Stanislav      728 133 950 

           stanislavgrech@seznam.cz 

     dresy:  šedočerná  trenky:  černá   stulpny:  černá 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

28. 3140381 
TJ Sokol  ZÁHOŘÍ               Hůla  Zdeněk      737 150 402 

                      sokolzahori@seznam.cz  -  starosta@zahori.cz 

     ,,A“ dresy: žlutá  trenky:  černá   stulpny:  žlutá 
     ,,B“ dresy: žlutočerná trenky:  černá   stulpny:  černá 
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  29 . 3140431 
       AFK PÍSEK  Peklo Michal  702 488 061                    peklo.m@email.cz 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       30. 3170111    Šmejkal Oldřich  739 085 682 
          fotbalchotoviny@seznam.cz 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       31. 3170291    Mázor  Radek   602 292 007 
          radekmazor@gmail.com 
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SEZNAM ROZHODČÍCH  
 

 
Okresního fotbalového svazu Písek pro soutěžní ročník 2021/2022 

 

 

ROZHODČÍ VYŠŠÍCH SOUTĚŽÍ – LICENCE ,,A“ 

 

1. Kotalík Petr  petr.kotalik@seznam.cz   777 342 830 

2. Matyš Jakub  m.kuba@seznam.cz    777 520 046 

3. Toucha Matěj  mtoucha@seznam.cz   731 893 563 

4. Urban Michal miska.urban@seznam.cz   605 780 707 

 

 

 

ROZHODČÍ VYŠŠÍCH SOUTĚŽÍ – LICENCE ,,B“ 

 

1. Čarek Martin carekmartin3@seznam.cz   777 453 399 

2. Jaroš Michal  jaros.michal@email.cz   731 441 960 

3. Jevčák Martin martin.jevcak@seznam.cz   606 682 136 

4. Kaštánek Libor libor.kastanek@seznam.cz   607 743 737 

5. Landík Filip  filip.landik@gmail.com   606 487 904 

6. Lepič Jiří  jiri.lepic@siko.cz    728 477 115 

7. Němec Václav vacnem.cz@seznam.cz   777 246 681 

8. Petričák Daniel daniel601@seznam.cz   724 357 400 

9. Pravda Luboš pravda3@seznam.cz    702 039 032 

10. Trkovský Tomáš trkovsky@seznam.cz   776 130 988 

11. Žemlička Tomáš luis.sdk@seznam.cz    728 005 952 
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ROZHODČÍ OKRESNÍCH SOUTĚŽÍ 

 

1. Bernát Juraj  jurajbernat82@gmail.com   731 410 858 

2. Brodský Ondřej brodakondra@seznam.cz   737 030 420 

3. Dohnalová Tereza tereza.dohnalova1122@gmail.com  605 513 959 

4. Doležal Petr  dolik.peta@seznam.cz   733 222 546 

5. Dušek Jakub  kubadusek21@gmail.com   732 587 681 

6. Grobár Miroslav mgrobar@seznam.cz   607 862 283 

7. Hrušková Katka  h.kati@seznam.cz    605 302 900 

8. Ing. Josef Kalina janilak.jk@gmail.com   608 940 941 

9. Koukol Pavel  koukolpavel@seznam.cz   777 165 529 

10. Kuchař Emil  emil.kuchar@atlas.cz   776 373 814 

11. Peklo Michal  peklo.m@email.cz    702 488 061 

12. Rinth Jan  rinthmarie@centrum.cz   602 168 368 

13. Řezáč Jakub  rizek333@gmail.com   739 449 955 

14. Smola Martin smoldik88@seznam.cz   607 520 628 

15. Smola Tadeáš tadeassmola@seznam.cz   722 041 402 

16. Studený Jakub jinaciidudlik@gmail.com   720 972 112 

17. Štěpka Vojtěch vojtastepka@seznam.cz   739 714 438 

18. Štěrba Zdeněk vlnka13@seznam.cz    607 815 243 

19. Tanáč Vladislav vtanac@seznam.cz    733 293 924 

20. Třeštík Petr  petr.trestik@seznam.cz   606 668 898 

21. Ťupa Michal  michaelmancini@seznam.cz  728 012 076 

22. Vlach  Marek  vlachmarek@email.cz   607 446 845 
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