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I.

Adresář SKFS a předsedů odborných komisí svazu,
vyšších fotbalových orgánů a OFS SKFS.

STŘEDOČESKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ
Zátopkova 100/2 P. O. BOX 40
160 17 Praha 6 - Břevnov
E-mail: info@skfs.cz
Web: www.stredoceskyfotbal.cz
Č. ú.: 115-3946350267/0100

Předseda:

Tomáš Neumann
e-mail: predseda@skfs.cz

Sekretář:

Tomáš Turek
MT: 775 390 224
e-mail: turek@skfs.cz

PR Manager SKFS:

Mgr. Michal Pavlík
MT: 723 211 261
e-mail: pavlik@skfs.cz

Profesionální trenér mládeže:

Ing. Milan Kormaník
MT: 724 112 661
e-mail: kormanik@skfs.cz
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Předsedové komisí
Předseda sportovně technické komise:

Daniel Devera
e-mail : stk@skfs.cz

Předseda disciplinární komise:

Ing. Mar n Havel
e-mail: dk@skfs.cz

Předseda komise rozhodčích a delegátů:

Mgr. Petr Blažej
e-mail: kr@skfs.cz

Předseda ORK:

Aleš Macela
e-mail: ork@skfs.cz

Komise pro spolupráci s OFS:

Tomáš Novák
e-mail: ofs@skfs.cz

Předseda komise mládeže

e-mail: mladez@skfs.cz
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Řídící komise FAČR pro Čechy
Atle cká 2474/8, 160 17 Praha
Předseda

Mar n Drobný

e-mail: drobny@fotbal.cz

Sekretář

David Anděl

tel.: 736 479 699
e-mail: andel@fotbal.cz

Asistentka sekretáře

Jitka Plochová

tel.: 731 844 115
e-mail: plochova@fotbal.cz
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Okresní fotbalové svazy
1. OFS Benešov
Vnoučkova 1699
256 01 Benešov

Sekretář
Voráček Matěj
e-mail: sekretar@ofsbenesov.cz
MT: 737 737 363

2. OFS Beroun
V Hlinkách 650/25, P. O. BOX 112
266 01 Beroun

Sekretář
Milfait Petr
e-mail: info@ofsberoun.cz
MT : 737 318 428

3. OFS Kladno
Stadion SK Kladno
Fran ška Kloze 2628
272 01 Kladno

Sekretář
Ježek Ondřej
e-mail: ofs-kladno@atlas.cz
MT: 773 677 597

4. OFS Kolín
Na Hradbách 157
280 02 Kolín I.

Sekretář
Hrabal Dušan
e-mail: ofskolin@seznam.cz
MT: 606 637 947

5. OFS Kutná Hora
Čáslavská 199
284 01 Kutná Hora

Sekretář
Vladimír Šturm
e-mail: info@ofskh.cz
MT: 725 807 396

6. OFS Mělník
Pražská 530/21
276 01 Mělník

Sekretář
Tomáš Přibík
e-mail: ofsmelnik@centrum.cz
MT: 737 840 229

7. OFS Mladá Boleslav
Táborská 965/7
293 01 Mladá Boleslav

Sekretář
Karásek Milan Ing.
e-mail: ofsmb@fotbal.cz
MT: 727 872 491

8. OFS Nymburk
Nerudova 512/10
288 02 Nymburk

Sekretář
Myška Roman
e-mail: info@ofsnymburk.cz
MT: 734 248 395
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9. OFS Praha východ
V Závětří 6
170 00 Praha 7

Sekretář
Černý Václav JUDr.
e-mail: ofspv@ofspv.cz
MT: 733 698 405

10. OFS Praha západ
Diskařská 2431/4
169 00 Praha 6 Strahov

Sekretář
Zbořil Mikuláš
e-mail: ofspz@fotbal.cz
MT: 606 406 138

11. OFS Příbram
Žižkova 708
261 01 Příbram

Sekretář
Hadraba Jan
e-mail: ofspribram@fotbal.cz
MT: 737 336 665

12. OFS Rakovník
Husovo nám. 128
269 01 Rakovník

Sekretář
Titlbach Marek
e-mail: sekretar@ofsrakovnik.cz
MT: 733 285 162
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Soutěže Středočeského krajského fotbalového svazu
Pohár SKFS
Číslo
soutěže
A1A

Počet
družstev
16

A2A

16

I. A třída skupina A - muži

A2B

16

I. A třída skupina B - muži

A3A

14

I. B třída skupina A - muži

A3B

14

I. B třída skupina B - muži

A3C

14

I. B třída skupina C - muži

A3D

14

I. B třída skupina D - muži

A3E

14

I. B třída skupina E - muži

C1A

16

KP staršího dorostu U19

D1A

16

KP mladšího dorostu U17

C2A

14

I. A třída dorostu U19 skupina A

C2B

14

I. A třída dorostu U19 skupina B

C2C

14

I. A třída dorostu U19 skupina C

C2D

14

I. A třída dorostu U19 skupina D

E1A

16

Krajský přebor starších žáků U15

F1A

16

Krajský přebor mladších žáků U13

E2A

13

I. A třída starších žáků U15 skupina A

E2B

13

I. A třída starších žáků U15 skupina B

F2A

13

I. A třída mladších žáků U13 skupina A

F2B

13

I. A třída mladších žáků U13 skupina B

E2C

10

I. A třída žáků U15

Turnajově

Název soutěže
Krajský přebor - muži

Krajský přebor přípravek U11
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Úvod
Rozpis soutěží 2022/2023 vydává VV SKFS v souladu s § 6 a § 8 SŘ FAČR. Tento rozpis soutěží
(RS) je spolu s dalšími platnými normami FAČR závazný pro všechny účastníky soutěží
spadajících pod SKFS.

II.

Všeobecná ustanovení

Čl. 1 – Řízení soutěží
Řídícím orgánem soutěží je VV SKFS, který deleguje své pravomoci na své odborné komise.
Soutěže se řídí Pravidly fotbalu (PF), Soutěžním řádem (SŘ) včetně jeho novelizací a mto
Rozpisem soutěží (RS) vydaným VV SKFS ve znění změn a dodatků zveřejňovaných v úředních
zprávách.

Čl. 2 – Termíny utkání
Termíny utkání jsou závazné pro všechna družstva hrající soutěže organizované SKFS.
Povinnos oddílů týkající se termínů, hlášení utkání, začátků utkání a nastoupení k utkání
jsou stanoveny SŘ FAČR Hlava I, § 8 a mto RS.
1. STK vydává termínovou lis nu zvlášť pro podzimní a jarní část mistrovských utkání soutěží.
Termínová lis na s úředními začátky soutěžních utkání pro podzimní část SR 2022/2023 je
součás tohoto RS. Pro jarní část SR 2022/2023 bude termínová lis na zveřejněna na
úřední desce SKFS po odehrání podzimní čás soutěže. Stanovené termíny utkání
jednotlivých kol jsou zveřejňovány v IS FAČR spolu s delegacemi rozhodčích a delegátů.
Termíny uvedené v IS FAČR jsou závazné pro všechny účastníky. V případě sehrání utkání
v jiném termínu než je uvedeno v IS FAČR nebo Úředních zprávách bez souhlasu řídícího
orgánu bude řídící orgán postupovat v souladu se SŘ FAČR.
2. Dohoda družstev o změně termínu soutěžního utkání bude schválena jen v nejnutnějších
případech a za splnění jedné z následujících podmínek.
a) S uvedením řádného a přesně formulovaného, doložitelného důvodu a s oboustranným
souhlasem oddílů.
b) Přeložení utkání z řádného hracího dne na den pracovní (po, út, st, čt, pá).
c) Přeložení utkání ze soboty na neděli
d) Mládežnická družstva hrající KP a I. A třídu U19 + U17 a U15 + U13 (SŽ, MŽ, SD, MD),
jsou povinna odkládat utkání vždy obou kategorií, místo konání utkání je vždy
jednotné.
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3. Oddíly mají povinnost zadat do IS FAČR žádost o změnu termínu utkání, nebo místa konání
utkání nejpozději 17 dní před původně stanoveným termínem utkání.
Takováto žádost, má-li být schválena STK, musí být v IS FAČR schválena soupeřem
zadávajícího oddílu.
V odůvodněných případech může STK SKFS žádost o změnu termínu utkání, nebo místa
konání utkání schválit i při nedodržení stanovené lhůty dle § 8 odst. 4, SŘ FAČR. Poplatek za
takto schválenou změnu činí:
a) Kč 1.000,-- uloží-li družstvo dohodu do elektronického informačního systému méně než
17 dní před původně stanoveným termínem utkání.
b) Kč 2.000,-- uloží-li družstvo dohodu do elektronického informačního systému méně než
10 dní před původně stanoveným termínem utkání.
c) Kč 3.000,-- uloží-li družstvo dohodu do elektronického informačního systému méně než
3 dny před původně stanoveným termínem utkání. (do čtvrtka do 18:00 hod.)
d) Bez poplatku, uloží-li družstvo dohodu do elektronického informačního systému 17 dní
před původně stanoveným termínem utkání.
e) V případě nezpůsobilos hrací plochy je možné poplatek neudělit na základě doložené
fotodokumentace, nebo videozáznamu (s časovou značkou).
4. Žádost o změnu, která musí být potvrzena soupeřem a nebude v systému IS takto dle výše
uvedených lhůt, bude řídícím orgánem soutěže zamítnuta.
5. V případech, kdy nebude moci bý soutěžní utkání sehráno z vyšší moci, nebo z tohoto
důvodu bude přerušeno, nebo předčasně ukončeno, postupuje se podle § 60 SŘ FAČR.
6. Začátky utkání mládežnických kategorií jsou pro SR 2022/2023 stanoveny takto:
KP dorost
KP a 1. A třída žáci

09:30 a 11:45
10:00 a 11:45

1. A třída U19
1. A třída U15

10:00
10:00

7. K zajištění regulérnos soutěží organizovaných SKFS stanovuje STK SKFS sehrání
závěrečných dvou kol v jednotných termínech a začátcích pro níže uvedené kategorie
následovně: KP muži – sobota ÚV,
I. A třída muži – sobota ÚV,
I. B třída sk. A, B muži – neděle 13:00 hodin,
I. B třída sk. C, D, E muži – neděle ÚV,
KP dorost U19, U17 – neděle 9:30 hodin, 11:45 hodin,
KP žáci U15, U13 – sobota 10:00 hodin, 11:45 hodin,
I. A dorost U19 – neděle 10:00 hodin,
I. A žáci U15 – sobota 10:00 hodin.
8. O odložení utkání v případě mimořádně nepříznivých klima ckých podmínek rozhoduje
řídící orgán soutěže. Další postup dle SŘ FAČR.
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9. Pro soutěžní ročník 2023/2024 je stanoven nováčkům 1. B tříd mužů termín utkání na
NE úředně.
10. STK SKFS si ve výše uvedeném ročníku vyhrazuje právo stanovit termín utkání NE
úředně klubům hrajícím 1. A třídu nebo 1. B třídu, které nemají v soutěžích SKFS žádné
mládežnické družstvo.
Při odesílání korespondence mohou kluby využít e-mailu: sekretar@skfs.cz
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Čl. 3 – Místa utkání
1. Jednotlivá mistrovská utkání mohou být uskutečněna pouze v areálech klubů a na
hracích plochách, které jsou schváleny STK SKFS.
2. Utkání soutěží řízených SKFS se hrají na hřiš ch s travnatou hrací plochou. Dále lze
všechna utkání hrát celoročně i na hřiš ch s umělým povrchem (umělá tráva III. A vyšší
Generace), které mají platnou atestaci schválenou Komisí pro stadiony a hrací plochy pro
příslušnou soutěž. Hostující družstvo musí s touto alterna vou počítat.
3. Organizátor utkání nese plnou odpovědnost, za hřiště určená pro sehrání mistrovských
utkání, která musí odpovídat PF, SŘ, tomuto RS, a jsou řádně schválena řídícím orgánem.
Tyto podmínky se vztahují na hlavní i náhradní hřiště.
4. Oddíly postupující z okresních soutěží, které nemají v krajských soutěžích žádné jiné
družstvo, předloží před zahájením soutěže ke schválení STK plánky hřišť ověřené
příslušnými STK OFS. STK SKFS je oprávněna provést cestou GTM OFS, nebo sekretářů
OFS, nebo STK příslušného OFS ověření předložených plánků hřiště na hřiš samotném
a současně ověřit požadavky na hřiště stanovené v tomto RS a PF.
5. V případě změny místa utkání z důvodu nezpůsobilos vlastního hřiště (např.
rekonstrukce, zákaz startu na vlastním hřiš , apod.), je oddíl povinen oznámit STK SKFS a
soupeři místo, na kterém budou utkání hrána. Hřiště musí být schváleno minimálně
příslušnými STK OFS. Oznámení musí být STK SKFS doručeno bezprostředně poté, co
nastala nezpůsobilost hřiště.
6. Hodlá-li pořadatelský klub v odůvodněných případech sehrát mistrovské utkání v jiném
areálu, nebo na jiné hrací ploše postupuje se dle čl. 2 odst. 3 RS SKFS 2022/2023
7. Náležitos hřišť pro soutěže řízené SKFS:
a) Travnatá plocha s výjimkou uvedenou v tomto článku odst. 2.
b) Kryté hráčské lavice pro náhradníky a realizační tým (pro 10 osob) včetně vyznačení
technické zóny v souladu s Pravidly fotbalu (Výklad k pravidlům 1.9).
c) Ohrazení hrací plochy v bezpečné vzdálenos 2 m od pomezních čar a 4 m od
brankových čar, v souladu s Pravidly fotbalu (Výklad k pravidlům 1.7).
d) Na všech hřiš ch musí být řádně zabezpečen odchod hráčů, rozhodčích a funkcionářů
do kabin (přenosné zábradlí, viditelná páska).
e) Samostatné šatny, v chladných dnech vytápěné, soupeři a rozhodčím přístupné
nejpozději hodinu před utkáním, včetně zpřístupnění koupelny s teplou i studenou
vodou.
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f) Hrací plocha bez závad a předmětů v její blízkos , které by mohly ohrozit bezpečnost
hráčů. (Pravidlo fotbalu, Pravidlo 1, bod 1.10).
g) Branky (včetně přenosných) musejí být pevně ukotveny k zemi. (Pravidlo fotbalu,
Pravidlo 1, bod 10 Branky – Bezpečnost).
h) Pokud má oddíl k dispozici v areálu stadionu více hracích ploch, které odpovídají výše
uvedenému a jsou schváleny STK SKFS pro soutěže SKFS, uvede tento oddíl tuto hrací
plochu v přihlášce do soutěže jako náhradní pro případ nezpůsobilos hlavní hrací
plochy. Na základě posouzení Rozhodčího utkání se může utkání odehrát na této ploše.
Kontrolu náležitos hřišť provádí na základě pokynů STK SKFS - GTM OFS, STK příslušného
OFS, sekretář SKFS, nebo rozhodčí a delegá SKFS. V případě nesplnění těchto náležitos
bude oddíl na zjištěné nedostatky upozorněn a bude mu stanoven termín, do kterého musí
nedostatky odstranit. Pokud tento požadavek oddíl nesplní, přikročí STK k uložení
pořádkové pokuty!!!

Od SR 2023/2024 družstvům jejichž hrací plocha a šatny nebudou splňovat
požadavky dle Pravidel fotbalu, Pravidlo 1 – Hrací plocha a dle RS 2023 – 2024
čl. 3, odst. 7 nebude umožněno hrát soutěže organizované SKFS. V případě
zjištěných nedostatků mohou kluby požádat o výjimku a získat čas na odstranění
do jarní čás soutěžního ročníku 2023 / 2024.
Čl. 4 – Organizátor utkání
Organizátorem utkání je členský klub uvedený v rozlosování podzimní čás soutěže na
prvním místě, pro jarní část soutěže pla obrácené pořadí.
Povinnos organizátora utkání jsou stanoveny v § 39 až 42, §45 a § 46 SŘ FAČR.
Povinnos hostujícího družstva jsou stanoveny v § 47 SŘ FAČR.
Práva a povinnos členů FAČR jsou stanoveny v hlava II, oddíl 4, § 29-42 a SŘ FAČR.
Povinnos a práva organizátora utkání
1. Organizátor utkání zabezpečí pro delegáta svazu vymezené místo s dobrým výhledem na
hrací plochu a celý prostor hřiště.
2. Organizátor utkání zabezpečí, že v areálu stadionu bude dodržován zákaz distribuce a
prodeje nápojů ve skle.
3. Organizátor utkání musí mít k dispozici formulář zápisu o utkání, píšťalku, červenou a
žlutou kartu, hodinky, minci na losování a praporky pro asistenty rozhodčího. Musí
poskytnout za účelem vyplnění zápisu o utkání nejpozději 60 minut před plánovaným
začátkem soutěžního utkání výpočetní techniku s připojením k internetu v kabině
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rozhodčích. Ve stejné době zajis pro soupeře, rozhodčí (delegáty) čisté, dostatečně
velké, uzamykatelné, v chladných dnech vytápěné šatny, které jsou vybaveny věšáky a
umožnit jim řádně se umýt.
4. Organizátor utkání zajis
nosítka).

řádné vybavení pro poskytnu

první pomoci (lékárnička,

5. Organizátor utkání je povinen pro hostující hráče, rozhodčí či delegáta svazu zajis t
vhodné občerstvení odpovídající hygienickým předpisům. Termínem „vhodné
občerstvení“ se v případě rozhodčích a delegáta svazu rozumí minimálně 1 litr
nealkoholického nápoje na osobu na jedno utkání. U tzv. „dvojutkání“ v kategoriích
dorostu (U19 + U17) a žáků (U15 + U13) hraných vzápě po sobě je také povinnos
organizátora utkání poskytnout všem rozhodčím, kteří byli delegováni k oběma utkáním,
kromě shora uvedeného pitného režimu, také teplý či studený pokrm spočívající např.
v párku, klobáse, bagetě apod.
6. Funkcionáři na lavičkách musí být řádně označeni výrazným a nezaměnitelným
způsobem.
7. Organizátor utkání má za povinnost převzít dopravní prostředky R a DFA, určit jim místo
k parkování a řádně je opatrovat. Za škody na převzatých dopravních prostředcích
odpovídá pořádající oddíl.
8. V případě vyplnění zápisu o utkání v písemné formě, odpovídá organizátor utkání za
vložení zápisu o utkání do IS FAČR po skončení utkání.
9. Organizátor utkání je povinen zajis t časomíru a používat při střídání tabulky s čísly.
10. Organizátor utkání připraví ke hře minimálně tři míče, které budou připraveny u
středového volitelného praporku mezi střídačkami.
11. Organizátor utkání zajis vy štění 4x ZoU pro 1x DFA, 1x Rozhodčí utkání, 1x soupeř a 1x
vlastní potřeba.
12. Organizátor utkání je povinen umís t do kabiny rozhodčích nejpozději 60 minut před
plánovaným začátkem utkání kromě výpočetní techniky – viz bod č. 3 výše také skárnu
s dostatečným množstvím papíru za účelem možnos vy štění zápisu(ů) o utkání pro
potřebu rozhodčích, delegáta svazu, případně jednoho či obou družstev.
13. Organizátor zabezpečí „Návštěvní řád“ zpracovaný provozovatelem zařízení, který
stanoví pravidla pro vstup a chování návštěvníků a osob vykonávající pořadatelskou
službu ve sportovním zařízení. „Návštěvní řád“ musí být umístěn na viditelném místě u
vstupů do areálu a vyvěšen v kabině rozhodčích.
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14. Organizátor utkání je povinen vyhradit prostor minimálně o rozměru 2x2 m pro instalaci
stojanu pro záznamové zařízení a umožnit pořízení obrazového záznamu utkání
subjektům a osobám pověřeným VV SKFS nebo hostujícímu družstvu v úrovni středové
čáry, nejméně dva metry od hřiště, ideálně 4 metry.
15. Organizátor utkání zabezpečí pořadatelskou službu
Pořadatelská služba
Pořadatelská služba je tvořena Hlavním pořadatelem a počtem členů pořadatelské služby
stanovených mto RS.
Povinnos Hlavního pořadatele a pořadatelské služby jsou stanoveny v § 40 a 41 SŘ FAČR.
Počet členů pořadatelského sboru v soutěžích SKFS se stanovuje takto:
Krajský přebor dospělých

- 6 pořadatelů

Ostatní soutěže dospělých

- 6 pořadatelů

Krajský přebor dorostu

- 4 pořadatele

Ostatní soutěže mládeže

- 4 pořadatele

Pořadatelé musí být označeni výrazným a nezaměnitelným způsobem - reﬂexní vestou, s
barevným odlišením „Hlavního pořadatele“.
Hlavní pořadatel přejímá spoluodpovědnost za odchod družstev a rozhodčích z hrací plochy.
Odpovědnost za porušení povinnos pořadatelské služby je stanovena v § 42 SŘ FAČR.

Čl. 5 – Předpisy
Soutěže SKFS se řídí platnou legisla vou FAČR, zejména Pravidly fotbalu, Soutěžním řádem
FAČR a Rozpisem soutěží SKFS.
Veškeré zprávy a rozhodnu VV SKFS a jeho odborných komisí jsou zveřejňovány na Úřední
desce, která je součás Portálu fotbal.cz. Povinnos účastníků soutěže je sledování Úřední
desky, jejímž prostřednictvím je FAČR oprávněn doručovat svým členům rozhodnu
příslušných orgánů, úřední zprávy SKFS a jiná oznámení.

Čl. 6 – Podmínky účas v soutěžích
Jednotlivá družstva jsou zařazována do soutěží SKFS na základě:
1. Nabytých práv k účas v příslušné soutěži.
2. Umístění družstev členského klubu v příslušných soutěžích v předcházejícím soutěžním
ročníku.
3. Splnění podmínek stanovených SŘ FAČR a RS SKFS pro účast v soutěži.
4. Na základě přihlášek družstev hrající soutěže řízené SKFS.
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5. Na základě přihlášek pro vítěze Pohárů OFS.
Členské kluby hrající soutěže SKFS jsou povinny mít počet družstev v mládežnických
kategoriích dle SŘ FAČR Hlava II, § 33 odstavce 5.
Počet mládežnických družstev, výše kompenzačního poplatku za jedno mládežnické
družstvo a minimální počet mládežnických družstev nutných pro účast v soutěžích SKFS se
stanovují pro příslušné soutěže takto:
a) Kluby hrající krajský přebor mají povinnost přihlásit do soutěží FAČR 3 družstva mládeže.
Kompenzační poplatek lze uplatnit pouze na 1 nepřihlášené družstvo, který činí pro SR
2022/2023 Kč 30.000,--.
Kluby hrající krajský přebor mají povinnost DVOU přihlášených družstev mládeže do
soutěží FAČR.
b) Kluby hrající I. A třídu mají povinnost přihlásit do soutěží FAČR 2 družstva mládeže.
Kompenzační poplatek lze uplatnit pouze na 1 nepřihlášené družstvo, který činí pro SR
2022/2023 Kč 20.000,--.
Kluby hrající I. A třídu mají povinnost JEDNOHO přihlášeného družstva mládeže do soutěží
FAČR.
c) Kluby hrající I. B třídu mají povinnost přihlásit do soutěží FAČR 1 družstvo mládeže,
Kompenzační poplatek lze uplatnit pouze na 1 nepřihlášené družstvo, který činí pro SR
2022/2023 Kč 10.000,--.
Kluby hrající I. B třídu po uplatnění kompenzačního poplatku nemají povinnost
přihlášení družstva mládeže do soutěží FAČR.
Stanovený počet mládežnických družstev je počtem mládežnických družstev v různých
věkových kategoriích, pro účely výpočtu kompenzačního poplatku však budou uznány
nejvýše 2 družstva kategorie přípravek.
V případě nižšího počtu mládežnických družstev členského klubu, než je stanovený
minimální počet mládežnických družstev členského klubu pro příslušnou soutěž, nebude
družstvo členského klubu oprávněno účastnit se příslušné soutěže.
V případě nesplnění podmínky dle § 33 Družstva mládeže SŘ FAČR a to i pro případ, kdy
členský klub sice v přihlášce deklaruje, že disponuje dostatečným počtem mládežnických
družstev, ale po rozlosování soutěží své mládežnické družstvo ze soutěže odhlásí, STK
navrhuje DK dle § 7, odst. 2 SŘ FAČR vyloučení družstva ze soutěže.
DK dle § 69 Porušení SŘ, odst. 7 za porušení minimálního počtu mládežnických družstev § 33
Družstva mládeže SŘ FAČR, trestá družstvo vyloučením ze soutěže, případně uděluje i
peněžitou pokutu do výše Kč 500.000,--.
Členský klub je povinen uhradit kompenzační poplatek do 14 dnů od právní moci rozhodnu
o vyměření kompenzačního poplatku. (SŘ FAČR Hlava II, § 33 odstavce 5).
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Startovné
Startovné je poplatek, který klub uhrazuje svému řídícímu orgánu jako nevratné plnění za
účast každého jeho družstva v soutěži.
- Krajský přebor dospělých
- Kč 10. 000,-- I. A třída
- Kč 8. 000,-- I. B třída
- Kč 6. 000,-- Krajský přebor dorostu
- Kč 5. 000,-- I. A třída dorostu
- Kč 3. 000,-- KP žáků
- Kč 5. 000,-- I. A třída žáků
- Kč 3. 000,-Družstva dospělých startujících v soutěžích řízených SKFS uhradí startovné dle výše uvedené
tabulky.
Družstva mládeže pla startovné pouze v případě, pokud nemají v soutěžích SKFS družstvo
dospělých.
Úhrada startovného pro SR 2022/23 bude zaúčtována na sběrnou fakturu.

Čl. 7 – Působení ve věkových kategoriích
Věkové kategorie – SŘ mládeže a žen FAČR – hlava I, § 2 :
Kategorie mládeže:
-

mladší žáci

– ročník 2010

-

starší žáci

– ročník 2008

-

mladší dorost – ročník 2006

-

starší dorost

– ročník 2004

V mládežnických družstvech jsou oprávněny startovat dívky o jeden rok starší než mládež
zařazena do věkových kategorií, a to až do kategorie starší žáci.
Přechod ve věkových kategoriích:
Hráči po dosažení stanoveného věku přecházejí do nejbližší vyšší kategorie mládeže vždy k
1. 1. následujícího roku dle níže uvedeného.
Věk:

z věkové kategorie

do věkové kategorie

12 let
mladší žáci
starší žáci
14 let
starší žáci
mladší dorost
16 let
mladší dorost
starší dorost
18 let
starší dorost
dospělí
Po dosažení vyšší věkové kategorie je hráč oprávněn dohrát rozehraný soutěžní ročník ve
stávající věkové kategorii.
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Hráči mohou vedle jejich kategorie mládeže startovat i v utkání bezprostředně vyšší kategorie
mládeže. To pla i v případě, že jde o start hráče nižší kategorie v soutěžích, která v rámci
vyšší kategorie není dělena na mladší a starší kategorii mládeže. Hráč z vyšší kategorie
mládeže není oprávněn startovat v nižší kategorii mládeže.
Kluby jsou povinny vyžádat si písemný souhlas zákonného zástupce mládeže s působením
hráče ve vyšší věkové kategorii a na požádání jej předložit řídícímu orgánu soutěže.

Čl. 8 – Doba hry, střídání
Dospělí

2 x 45 minut

Starší dorost

2 x 45 minut

Mladší dorost

2 x 40 minut

Starší žáci

2 x 35 minut

Mladší žáci

2 x 30 minut

Střídání a počty střídaných hráčů v utkání:
Střídání se řídí dle SŘ FAČR Hlava II, § 59 a Pravidel fotbalu, Pravidlo 3, bod 2. Počet
střídání.
1. V soutěžích věkové kategorie dospělých, je možno v průběhu soutěžního utkání vystřídat
5 hráčů. Střídání je možno provádět v 5 blocích, do kterých se nezapočítává poločasová
přestávka.
3. V soutěžích kategorie staršího dorostu je možno v průběhu soutěžního utkání vystřídat
7 hráčů. Střídání je možno provádět v 7 blocích, do kterých se nezapočítává poločasová
přestávka.
4. V soutěžích mladšího dorostu, starších a mladších žáků je možno provádět opakovaná
střídání.

Čl. 9 – Systém soutěží
Soutěže dospělých, dorostu a žáků řízené STK SKFS se hrají dvoukolově systémem každý
s každým dle rozlosování.
Krajské soutěže přípravek organizuje a odborně řídí Komise mládeže SKFS.

Čl. 10 – Hodnocení výsledků, pořadí družstev
Hodnocení výsledků v mistrovských soutěží pořádaných SKFS se řídí se ustanovením Hlava II
§ 14, SŘ FAČR.
Za vítězství v utkání se družstvu přidělují 3 body. Za nerozhodný výsledek v utkání se oběma
družstvům přiděluje 1 bod. Kopy ze značky pokutového kopu se nekopou.
21

SKFS
Rozpis soutěží – soutěžní ročník 2022/2023

Určení pořadí družstev v soutěžích organizovaných SKFS se řídí § 18 SŘ FAČR.

Čl. 11 – Postupy a sestupy
Postupy a sestupy a doplňování míst v soutěží se řídí ustanovením SŘ FAČR Hlava II, § 19 21 a RS SKFS.
Sestupující z jednotlivých soutěží budou určeni dle konečného pořadí v jednotlivých
skupinách soutěží.
Postup mimo pořadí
Pro družstva, která postupují do vyšší soutěže dospělých mimo pořadí, stanovil řídící orgán
soutěže poplatek:
Krajský přebor
I. A třída
I. B třída

- Kč 10.000,-- Kč 5.000,-- Kč 3.000,--

Pro družstva dospělých, která doplní soutěže, stanovil řídící orgán soutěže poplatek:
Krajský přebor
- Kč 8.000,-I. A třída
- Kč 4.000,-I. B třída
- Kč 2.000,-Doplňování míst v soutěžích se řídí § 21 SŘ FAČR.

Klíče určující postupující a sestupující v soutěžích organizovaných SKFS:
Soutěže dospělých:
Z krajského přeboru SKFS dospělých SR 2022/2023 postoupí do divize první a druhé mužstvo
soutěže KP, v případě že tato družstva nemají zájem postoupit, nepostupuje z této soutěže
žádné další družstvo.
Z 1. A a 1. B postoupí do vyšší soutěže pouze vítěz skupiny. Pokud postup odmítne, je postup
nabídnut nejlepšímu druhému týmu napříč skupinami, v případě odmítnu se postup nabízí
druhému nejlepšímu týmu na druhých místech, až případně může postoupit nejhorší tým,
který se umís na druhých místech. Dalším družstvům v pořadí postup nabídnut nebude,
tudíž nepostupuje z této soutěže žádné družstvo, čímž se snižuje počet sestupujících z KP
nebo 1. A třídy.
Do 1. B třídy postupují vítězové OP OFS Středočeského kraje. Pokud postup některý z vítězů
OP OFS odmítne, je nabídnut druhému v pořadí z příslušného OP OFS. Dalším družstvům v
pořadí postup nabídnut nebude, tudíž nepostupuje z této soutěže žádné družstvo, čímž se
snižuje počet sestupujících z 1. B třídy.
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Krajský přebor - 16 účastníků
Počet družstev

16 16 16 16 16 16 16 16 16

Sestup z divize

0

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8

Postup do divize

-2

-2

Postup z I. A třídy

+4 +3 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2

Sestup do I. A třídy

-2

Počet družstev

16 16 16 16 16 16 16 16 16

-2

-2

-2

-2

-3

-2

-4

-2

-5

-2

-2

-6

-2

-7

-8

I. A třída - 32 účastníků (2 skupiny po 16 účastnících)
Počet družstev

32 32 32 32 32 32

32

32

32

Sestup z KP

+2 +2 +2 +3 +4 +5

+6

+7

+8

Postup do KP

-4

-2

-2

-2

-2

Postup z I. B třídy

+6 +5 +5 +5 +5 +5

+5

+5

+5

Sestup do I. B třídy

-4

-8

-9

-10 -11

Počet družstev

32 32 32 32 32 32

32

32

-3

-2

-4

-5

-2

-6

-2

-7

32

I. B třída - 70 účastníků (5 skupin po 14 účastnících)
Počet družstev

70

70

70

70

70

70

70

70

Sestup z I. A třídy

+4

+4

+5

+6

+7

+8

+9

+10 +11

Postup do I. A třídy

-6

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

70

-5

Postup z OFS

+12 +12 +12 +12 +12 +12 +12 +12 +12

Sestup do OFS

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

Počet družstev

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Hodnocení výsledků v mistrovských soutěží pořádaných SKFS se řídí se ustanovením Hlava II
§ 14, SŘ FAČR.
Určení pořadí družstev v soutěžích organizovaných SKFS se řídí § 18 SŘ FAČR.
Postupy a sestupy v soutěžích organizovaných SKFS se řídí ustanovením SŘ FAČR Hlava II, §
19 a mto RS.
Doplňování míst v soutěžích organizovaných SKFS se řídí dle SŘ §21.

Soutěže mládeže:
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Krajský přebor staršího a mladšího dorostu U19 + U17 - 16 účastníků.
Počet družstev

16 16 16 16 16 16 16 16

Sestup z ČDD

0

0

+1 +2 +3 +4 +5 +6

Postup do ČDD

-1

0

0

Postup z I. A třídy

+5 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4

Sestup do I. A třídy

-4

Počet družstev

16 16 16 16 16 16 16 16

-4

-5

-1

-5

-1

-6

-1

-1

-7

-8

-1

-9

V případě, že družstvo jedné věkové kategorie odstoupí nebo bude vyloučeno ze soutěže, je
automa cky družstvo opačné věkové kategorie považováno za sestupující. V případě, že první
a druhé družstvo z 1. A tříd dorostů nechce postoupit, nemůže postoupit tře družstvo.
I. A třída dorostu U19 - 56 účastníků (4 skupiny po 14 účastnících)
Počet družstev

56

56

56

56

56

56

56

56

Sestup z KP

+4

+4

+5

+5

+6

+7

+8

+9

Postup do KP

-5

-4

-4

-4

-4

-4

-4

-4

Postup z OFS

+12 +12 +12 +12 +12 +12 +12 +12

Sestup do OFS

-11

-12

-13

-13

-14

-15

-16

-17

Počet družstev

56

56

56

56

56

56

56

56

Krajský přebor starších a mladších žáků U15 + U13 - 16 účastníků.
Počet družstev

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Sestup z ČDŽ

0

0

+1 +1 +2 +2 +3 +3 +4 +4

Postup do ČDŽ

-1

0

-1

Postup z I. A třídy

+3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3

Sestup do I. A třídy

-2

Počet družstev

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

-3

-3

0

-4

-1

-4

0

-5

-1

-5

0

-6

-1

-6

0

-7

V případě, že družstvo jedné věkové kategorie odstoupí nebo bude vyloučeno ze soutěže, je
automa cky družstvo opačné věkové kategorie považováno za sestupující. V případě, že první
a druhé družstvo z 1. A tříd žáků nechce postoupit, nemůže postoupit tře družstvo.
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I. A třída žáků U15 + U13 - 26 účastníků (2 skupiny po 13 účastnících)
Postup z 1. A třídy žáků U15 + U13 a 1.A U15 (čtyřročník) je popsán v tabulce KP U15 + U13.
Z 1. A třídy žáků U15 + U13 se nesestupuje. V SR 2023/2024 bude 1. A třída žáků rozšířena
minimálně na tři skupiny. Počet družstev a skupin bude upřesněn v závislos na počtu
přihlášených družstev.
I. A třída žáků U15 – 10 účastníků (1 skupiny s 10 účastníky)
Po skončení SR 2022/2023 může být 1. A třída žáků U15 (čtyř ročník) vzhledem k počtu
přihlášených družstev zrušena. Pokud budou mít oddíly hrající tuto soutěž družstva obou
věkových kategorií, mají právo startu v 1. A žáků U15 + U13 SR 2023/24.
Krajský přebor U11 - Turnajový systém, soutěž organizuje Komise mládeže.
VV SKFS a STK SKFS si vyhrazují právo změnit postupový a sestupový klíč dorosteneckých a
žákovských soutěží v návaznos na možné reorganizace dorosteneckých a žákovských soutěží
ŘKČ popřípadě SKFS. Oddíly o této skutečnos budou včas informováni, nejpozději však před
zahájením jarní čás SR 2022/2023.

Čl. 12 – Tituly a ceny
1. Vítězné družstvo v krajském přeboru mužů, dorostu, starších a mladších žáků získává tul
„Přeborník SKFS“, poháry a medaile.
2. Vítězná družstva v soutěžích I. A a I. B třídy mužů všech skupin, získávají pohár a vítězové I.
A třídy dorostu všech skupin, I. A třídy žáků získávají poháry.

Čl. 13 – Losovací ak v
Losovací ak v SKFS je součás hodnocení soutěží, kterého jsou povinni účastnit se zástupci
všech členských klubů, které podaly přihlášku družstva do soutěže. Jeden zástupce nemůže
zastupovat více klubů. V případě neúčas na Losovacím ak vu SKFS, bude oddíl potrestán
pokutou ve výši Kč 1.000,--.

Čl. 14 – Zápis o utkání
1. Zápis o utkání je záznamem o průběhu utkání, který jsou družstva hrající soutěže
organizované SKFS povinni zpracovávat dle SŘ FAČR, hlava II, organizace soutěží, § 9.
2. Příprava zápisu o utkání se provádí dle SŘ FAČR část druhá, zvláštní část, hlava I, § 53.
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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.
4. Rozhodčí utkání je povinen do ZoU uvést porušení ustanovení SKFS týkající se
respektování barvy dresů domácího klubu.

Čl. 15 – Soupiska
Zpracování soupisky družstev se řídí podle Hlava II, §10 SŘ FAČR.
1. Soupiska družstva se vyhotovuje vždy k jednotlivé čás soutěžního ročníku, a to vždy
nejpozději 3 dny před zahájením jednotlivé čás soutěže. Nesplnění této povinnos bude
potrestáno pořádkovou pokutou ve výši Kč 3.000,-- v soutěžích dospělých a pořádkovou
pokutou Kč 1.500,-- v soutěžích dorostu a žáků.
2. Soupisku družstva je oprávněn vyplnit pouze administrátor členského klubu na
předepsaném formuláři v elektronickém informačním systému.
a) Na soupisce družstva mužů a dorostu je povinen uvést 11 hráčů, kteří spadají do
příslušné věkové kategorie soutěže.
b) Na soupisce starších a mladších dorostenců musí být uvedeno 11 hráčů příslušné
věkové kategorie.
c) Na soupisce starších žáků musí být uvedeno 11 hráčů příslušné věkové kategorie.
d) Na soupisce mladších žáků musí být uvedeno 9 hráčů příslušné věkové kategorie.
3. Změny v soupisce družstva je administrátor členského klubu oprávněn provádět pouze do
termínu podle Hlava II, §10, odst. 4 SŘ FAČR (3 dny před zahájením jednotlivé čás
soutěže). V průběhu příslušné čás soutěžního ročníku je členský klub povinen ve lhůtě 7
dnů nahlásit řídícímu orgánu soutěže změny v soupisce družstva pouze v případě, že
dojde k přestupu hráče ze soupisky družstva nebo k doloženému dlouhodobému zranění
hráče s odhadovanou dobou léčby nejméně 3 měsíce ze soupisky družstva. Řídící orgán
soutěže pak provede takovou změnu soupisky.
4. Členské kluby, které nemají v jedné věkové kategorii více družstev přihlášených do různých
soutěží, nepřekládají soupisku družstva.
5. Ze soupisek družstev členského klubu vyšší soutěže jsou oprávněni startovat v jednom
soutěžním utkání nižší soutěže pouze dva hráči.
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6. Hráč uvedený na soupisce kategorie dospělých je povinen nastoupit nejméně ve dvou
mistrovských utkáních v základní sestavě a odehrát minimálně 180 minut v příslušné
čás soutěže (podzim, jaro) za družstvo, na jehož soupisce je uveden.
Hráč uvedený na soupisce mládežnické kategorie (žáci, dorost) je povinen nastoupit
nejméně v jednom mistrovském utkáních v základní sestavě a odehrát minimálně 90
minut v příslušné čás soutěže (podzim, jaro) za družstvo, na jehož soupisce je uveden.
Nesplnění této povinnos bude mít za následek uložení pořádkové pokuty klubu ve výši Kč
3.000,- v soutěžích dospělých a pořádkovou pokutou Kč 1.500,- v soutěžích dorostu a
žáků.

Čl. 16 - Sdružená družstva
V soutěžích SKFS je pro SR 2022/23 povolen start sdružených družstev mládeže.
V SR 2023/2024 nebude v KP žáků a v KP dorostu organizovaných SKFS start sdružených
družstev povolen.
V SR 2023/2024 bude povolen start sdružených družstev v 1. A třídách žáků a dorostu.
Podmínky pro účast sdružených družstev v soutěži jsou stanoveny v Příloze č. 2, § 9, odst. 3
SŘ FAČR.
Sdružené družstvo lze složit nejvýše ze dvou členských klubů, ty předloží smlouvu o
sdruženém družstvu podepsanou statutárními zástupci obou členských klubů.
Přílohou této smlouvy bude seznam hráčů, kteří budou startovat ve sdruženém družstvu a
bude vyhotoven zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jarní část soutěžního ročníku.
Seznam hráčů sdruženého družstva lze v průběhu ročníku měnit v rámci přestupních období
podle § 7 odst. 3 Přestupního řádu.
Hráč uvedený na seznamu hráčů sdruženého startu družstev není oprávněn startovat ve svém
mateřském klubu za družstvo shodné kategorie, pro kterou bylo sdružené družstvo povoleno.

Čl. 17 – Protesty
Řídí se Hlava III, § 62 SŘ FAČR – odkaz na Procesní řád.
Členský klub je oprávněn podat protest za podmínek stanovených Procesním řádem.

Čl. 18 – Jiná opatření v soutěžích
Práva a povinnos vedoucího družstva
Stanoveny v Čás druhé, Hlava I, § 48 a Hlava II, § 30 SŘ FAČR.
Vedoucí družstva je povinen při každém utkání mít k dispozici prohlášení všech svých hráčů
o jejich zdravotní způsobilos ke hraní fotbalu ve smyslu § 37 – Lékařská prohlídka SŘ FAČR.
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Řídící orgán soutěže bude v průběhu SR 2022/23, během mistrovských utkání, provádět
kontrolu těchto prohlášení. V případě nesplnění této povinnos , budou kluby pos ženy
pořádkovou pokutou.
Nedostavení se družstva k utkání:
V případě nedostavení se družstva hostů k utkání v průběhu čekací doby uvedené v Čás
druhé, Hlava I § 49 SŘ FAČR, je povinno uhradit organizátoru utkání paušální částku náhrady
nákladů spojených s přípravou utkání § 49 odst. 7 SŘ FAČR, která se stanovuje dle soutěží
SKFS takto: v KP dospělých Kč 5.000,--, v I. A. třídě dospělých Kč 4.000,--, v I. B třídě Kč
3.000,-- v soutěžích mládeže Kč 2.000,--.
V případě nedostavení se družstva domácích k utkání, náleží družstvu hos paušální náhrada
cestovních výdajů spojených s přepravou na utkání ve výši Kč 45,-- za ujetý km.
Čekací doba
Náležitos týkající se čerpání čekací doby jsou stanoveny v Čás druhé, Hlava I § 49 SŘ FAČR.
Členský klub, jehož družstvo čerpalo čekací dobu, je povinen bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do tří dnů prokázat řídícímu orgánu soutěže důvody čerpání čekací doby
(např. potvrzením Policie ČR, dopravního úřadu, potvrzením provozovatele vozidla o poruše).
V takovém případě STK projedná neúmyslné čerpání čekací doby.
Respektování barvy dresů
Pro utkání všech soutěží dospělých organizovanými SKFS je povinno družstvo hos
respektovat barvu dresů domácího klubu, jak je uvedeno na ÚD SKFS.
Porušení tohoto článku bude pos ženo pořádkovou pokutou Kč 1.000,--.
Pro utkání všech soutěží mládeže organizovanými SKFS je doporučeno družstvu hos
respektovat barvu dresů domácího klubu, jak je uvedeno na ÚD SKFS. Od SR 2023 / 2024
bude povinnost toto respektovat i v soutěžích mládeže.
Skutečnost o nerespektování barvy dresů domácího klubu je rozhodčí utkání povinen
zaznamenat v Zápise o utkání.
V soutěžních utkáních mohou hráči startovat s čísly od 1 do 99. Dresy hráčů musí být
označeny čísly, která jsou v souladu s očíslováním hráčů v ZoU. Dres s č. 1 je oprávněn
použít pouze brankář.
Reprezentace
1. Kluby mají za povinnost uvolňovat své hráče pro účely reprezentačních výběrů SKFS.
2. Z důvodů plnění povinnos ve výběrech SKFS schválí STK žádost odložení mistrovského
utkání nebo pohárového utkání pouze v případě, budou - li z jednoho oddílu nominováni
minimálně brankář a 1 hráč v poli.
3. Nezúčastní-li se nominovaný hráč výběru, nesmí nastoupit za mateřský klub v nejbližším
mistrovském ani pohárovém utkání.
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4. Prokáže-li se, že klub měl spekula vní úmysly, bude postupováno pro němu dle SŘ FAČR
a DŘ FAČR
Nemistrovské soutěže a přátelská utkání
Na nemistrovské soutěže a přátelská utkání se použijí ustanovení SŘ FAČR hlava II, § 43 SŘ
FAČR přiměřeně. Nesmí být narušeny termíny mistrovských a pohárových utkání.
Pořizování videozáznamu z domácích utkání
1. Družstva hrající KP SKFS mužů mají povinnost pořizovat na své náklady z každého
domácího utkání nezkrácený a nepřerušovaný videozáznam včetně odchodu družstev a
rozhodčích o poločasové přestávce a po skončení utkání do šaten.
2. Záznam utkání vloží na příslušné datové úložiště poskytnuté ze strany SKFS nejpozději do
48 hodin po skončení utkání. Přístup na datové úložiště SKFS byl klubům rozeslán 9.8.2022
nebo o něho mohou požádat sekretáře SKFS.
3. Klub má za povinnost provést před začátkem přenosu kontrolu, zda je příslušné zařízení
připraveno na realizaci přímého přenosu.
4. Pořizování videozáznamu musí být ze sta vu z takového místa, aby jeho technická kvalita
byla co nejvyšší minimálně však rozměr Full HD (1920 x 1080). Záznam je nutné pořizovat
z vyvýšeného místa, tj. nejméně dva metry nad hrací plochou, nejlépe z místa nad
středovou čarou, musí obsahovat záběr na celou hrací plochu, místo odchodu a příchodu
na hrací plochu.
5. Domácí tým je povinen hostujícímu týmu umožnit pořídit videozáznam z utkání
z odpovídajícího místa tak, aby záznam odpovídal požadavkům SKFS.
6. V případě nesplnění povinnos pořizování videozáznamu domácím klubem, bude takto
proviněný klub trestán níže uvedenými pokutami (jedná se o první, druhé, až páté
porušeni):
1. Pokuta ve výši Kč 5.000,-2. Pokuta ve výši Kč 10.000,-3. Pokuta ve výši Kč 15.000,-4. Disciplinární opatření /odečet 3 bodů/
5. Vyloučení ze soutěže

Čl. 19 – Nařízení STK SKFS
Sportovně technická komise (STK) se řídí Část první, Hlava I, § 7 SŘ FAČR.
1. STK SKFS zasedá v průběhu soutěžního ročníku nepravidelně dle potřeby v sídle SKFS.,
nebo online. V případě, kdy není na zasedání STK ohlášen žádný účastník řízení, nebo
není žádný účastník řízení předvolán, může být ve věcech SŘ rozhodnuto per rollam bez
zasedání STK. V případě, kdy se bude ch t účastník řízení účastnit zasedání STK, je
povinen toto předem oznámit předsedovi STK a současně sekretáři SKFS, a to nejpozději
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do úterý do 12:00 hod.
2. STK SKFS má právo ve výjimečných a odůvodněných případech nařídit oddílům datum a
hodinu sehrání mistrovského nebo pohárového utkání.
3. STK SKFS je oprávněna navrhnout ke kontumaci a pokutě DK SKFS mistrovské nebo
pohárové utkání pokud se utkání nedohraje pro malý počet hráčů.

Čl. 20 – Kvaliﬁkace trenérů + povinnos komise mládeže
V zájmu zachování odpovídající úrovně tréninkového procesu, kvality soutěží a v návaznos
na Řád trenérů FAČR, organizuje komise mládeže čtvrtletně trenérské kurzy pro zvyšování
trenérského vzdělání.
Komise mládeže SKFS odborně řídí soutěže mládeže SKFS a předkládá návrhy ke změnám
v těchto soutěžích.

Čl. 21 – Rozhodčí
Práva a povinnos rozhodčích, asistentů rozhodčích, příp. čtvrtých rozhodčích utkání před
zahájením utkání jsou stanoveny v Čás druhé, Hlava I, §51 SŘ FAČR, Pravidly fotbalu a RS
SKFS 2022/2023.
1. Rozhodčí deleguje k jednotlivým utkáním KR SKFS v souladu s elektronickým informačním
systémem. Delegace rozhodčích zveřejňuje KR SKFS na oﬁciálním portálu www.fotbal.cz.
Vždy pla poslední delegace.
2. V případě, že dojde k odložení mistrovského nebo pohárového utkání, pla pro všechny
zúčastněné rozhodčí (s výjimkou rozhodčích delegovaných k utkání z příslušného OFS)
delegace i na náhradní termín. Nemůže-li příslušný rozhodčí nebo asistent utkání v
náhradním termínu řídit, oznámí tuto skutečnost neprodleně vedoucímu obsazovacího
úseku KR SKFS.
3. Delegovaný rozhodčí je povinen se dostavit k utkání nejpozději 60 minut před plánovaným
začátkem utkání. Další práva a povinnos – SŘ FAČR , zvláštní část, hlava I, § 51, hlava II, §
57, 58, 60 a hlava III, § 61.
4. Rozhodčí jsou povinni zaznamenat do zápisu o utkání všechny předepsané náležitos ,
vyplývající z předpisů FAČR pro vyplňování zápisů o utkání.
5. Rozhodčí nemá za povinnost taxa vně nastavit 30 sekund za každé provedené střídání,
posoudí však, kolik času bylo promarněno střídáními a dobu hry nastaví individuálně.
6. Na utkání KP mladšího dorostu U17 jsou domácí a hostující tým povinni nominovat
jednoho z hráčů staršího dorostu U19 na pozici asistenta rozhodčího utkání.
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Čl. 22 - Delegá
Práva a povinnos delegáta jsou stanoveny v Čás druhé, Hlava I, § 52 SŘ FAČR.
1. Delegace delegátů zveřejňuje Komise rozhodčích SKFS na oﬁciálním portálu
www.fotbal.cz, příp. e-mailem. Vždy pla poslední delegace.
2. Delegovaný delegát je povinen se dostavit k utkání nejpozději 60 min. před stanoveným
začátkem a představit se pořadateli utkání a rozhodčím. Na vyžádání je povinen prokázat
svou totožnost průkazem totožnos .
3. Delegát je po utkání povinen do 24:00 hodin následujícího pracovního dne vyplnit ve
zprávě delegáta tyto údaje a vložit do IS:
a) hodnocení výkonu rozhodčích;
b) podstatné skutečnos , o kterých se v souvislos s utkáním dozvěděl.

Čl. 23 – Pořádkové pokuty KR + Sazebník odměn R a DFA
Nejedná-li se o podezření ze spáchání disciplinárního přečinu, komise rozhodčích uloží
pořádkovou pokutu rozhodčímu nebo DFA za:
2. Nedostatky v zápisu o utkání (zejména nesprávné nebo nedostatečné vyplnění zápisu,
chybějící údaje nebo nesprávné údaje v zápisu, chybějící povinné podpisy na zápisu,
neuvedení podstatných skutečnos ).
3. Pozdní omluva neúčas na utkání, na které byl delegován.
4. Pozdní dostavení se k utkání, na které byl delegován (úřední začátek utkání z tohoto
důvodu nebyl zpožděn nebo došlo z tohoto důvodu ke zpoždění úředního začátku utkání).
5. Nedostavení se k utkání, na které byl delegován, bez řádné omluvy.
6. Nedodržení pokynů komise rozhodčích v oblas výstroje a oblečení.
7. Porušení jiných podstatných povinnos rozhodčího.
KR SKFS je oprávněna uložit rozhodčímu pořádkovou pokutu do výše Kč 2.000,-- a DFA do
výše Kč 1.000,--.
Sazebník odměn R a DFA je uveden v Příloze Řádu Rozhodčích a delegátů.
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Čl. 24 Pohár SKFS:
Řízení soutěže:
Pohár SKFS doplňuje mistrovské soutěže a je kvaliﬁkační soutěží pro Pohár FAČR. Je řízen
Sportovně technickou komisí SKFS.
Systém soutěže:
1. Hraje se vylučovacím způsobem jednokolově, z utkání musí vzejít vítěz. Skončí-li utkání v
normální hrací době nerozhodně, provádějí se ihned kopy ze značky pokutového kopu až
do rozhodnu .
2. Čtvr inále, semiﬁnále a ﬁnále se bude provádět losem, los určí pořadatele utkání.
3. Finále se hraje jednokolově na hřiš , které určí STK SKFS.
Všechna utkání Poháru SKFS se hrají dle Pravidel fotbalu, SŘ FAČR a ostatních platných
předpisů FAČR, nejsou-li se zřetelem na zvláštnos pohárové soutěže mto Rozpisem
upraveny jinak.
Zařazení družstev do soutěže:
Losování provede STK SKFS na základě počtu přihlášených družstev.
Soupeři se zpravidla nasazují výkonnostně a územně a pořadatelem utkání je vždy účastník
nižší soutěže, STK SKFS přihlédne k eventuálním dohodám FK hrát přednostně na domácím či
soupeřově hřiš .
Pokud pro sobě narazí oddíly hrající stejnou soutěž, utkání se sehraje v obráceném pořadí,
než bylo (bude) sehráno MÚ v podzimní (jarní) čás této soutěže.
STK SKFS si vyhrazuje právo změn v provedeném losování dle výsledků v předcházejících
kolech.
Vítěz obdrží Pohár pro vítěze Poháru SKFS a má právo účastnit se Poháru FAČR.
Poražený ﬁnalista obdrží Pohár pro ﬁnalistu Pohár SKFS má právo v případě odmítnu vítěze
Pohár SKFS účastnit se Poháru FAČR.

III. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ
Čl. 25 – Disciplinární komise
Veškerá činnost a rozhodnu DK SKFS se řídí Disciplinárním řádem FAČR, který je k dispozici
na webových stránkách www.fotbal.cz v sekci Legisla va.
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DK SKFS projednává disciplinární provinění uvedená v Disciplinárním řádu FAČR.
1. Disciplinární řád se vztahuje na disciplinární provinění členů „FAČR“ – fyzických i
právnických osob - kterých se dopus v soutěžích organizovaných kteroukoliv složkou FAČR
nebo v souvislos s těmito soutěžemi.
2. DK SKFS projednává provinění jednotlivců (hráči, funkcionáři, rozhodčí, delegá

aj.) a

kolek vů působících v soutěžích řízenými těmito orgány.
3. Kluby, družstva (dále také „kolek vy“) disciplinárně odpovídají za provinění, jichž se
dopus jejich členové, ve smyslu odst. 1 tohoto článku.
4. DK projednávají všechna disciplinární provinění ve FAČR a jsou oprávněny ukládat za ně
tresty a další opatření podle tohoto DŘ. Jiné orgány FAČR (výkonné výbory, odborné
komise atd.) nemohou disciplinární tresty ukládat ani měnit či rušit s výjimkou orgánů
činných v odvolacím nebo přezkumném řízení.
5. Pravomoc DK SKFS se v průběhu soutěžního ročníku 2022/2023 vztahuje na všechny
účastníky soutěží, a to i na vítěze krajského přeboru a družstva sestupující do okresních
fotbalových soutěží a to až do termínu 30. června 2023.
6. Při nedohraném utkání z jakýchkoliv důvodů, vyjma nedohrání z vyšší moci, při inzultaci
rozhodčích, delegáta svazu, hráčů, funkcionářů, případně výtržnos diváků v areálu
stadionu nebo mimo stadion při odchodu rozhodčích je povinnos obou fotbalových
oddílů předmětné okolnos sdělit písemně do 48 hodin po skončení utkání DK, která toto
bude projednávat na svém nejbližším zasedání. V odůvodněných případech může DK na
své nejbližší zasedání předvolat všechny aktéry utkání, tj. vedoucí a kapitány obou
družstev, hlavního pořadatele, odpovědné zástupce fotbalových oddílů, rozhodčí a
delegáta. Povinnos těchto aktérů je se na jednání DK dostavit.
Za nesplnění kterékoliv z výše uvedených povinnos budou oddíly pos hovány podle DŘ
peněžitým plněním a případ bude projednán bez jejich účas . V případě neomluvené
neúčas rozhodčích nebo delegáta svazu, budou to předání k dalšímu šetření příslušné
odborné komisi.
7. Zasedání DK SKFS se koná zpravidla každý čtvrtek od 15:00 hodin v sídle SKFS, nebo může
být vedeno online způsobem.
Podle § 90 DŘ FAČR účastník řízení je vždy oprávněn se v rozsahu osobního vyjádření k věci
zúčastnit zasedání disciplinárního orgánu. V případě, kdy bude ch t využít svého oprávnění
účas na zasedání DK SKFS provinivší se hráč, funkcionář nebo kterýkoliv člen FAČR
související s projednávanou záležitos , musí se včas objednat mailem na: dk@skfs.cz , a to
nejpozději do středy do 15:00 hodin. V případě, že zasedání DK SKFS bude v jiný den než
čtvrtek, tak čas objednání je vždy nejpozději 24 hodin před zasedáním DK SKFS. V týdnu, kdy
je termínovou lis nou nařízeno hrací kolo na jiný den, než je sobota nebo neděle, bude DK
SKFS disciplinární provinění řešit opera vně dle potřeby
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Předběžný zákaz činnos je stanoven v § 93 DŘ FAČR.
Při podání odvolání pro rozhodnu DK se postupuje podle Dílu 4, § 103 až § 107 DŘ FAČR.
Při žádostech o změně trestu se postupuje podle Dílu 5, § 39 - 41 DŘ FAČR.

Čl. 26 – Základní povinnos oddílu v disciplinárním řízení
Za každý disciplinární přečin se stanovuje povinnost uhradit poplatek. Poplatek bude
účtován sběrnou fakturou. Poplatky za projednání disciplinárního řízení a odvolání jsou:
Soutěž

krajský přebor mužů
ostatní soutěže mužů
soutěže mládeže a žen

Výše poplatku
za projednání

Výše poplatku za
podání odvolání

Kč 300,-Kč 200,-Kč 100,--

Kč 3.000,-Kč 2.000,-Kč 1.000,--

Poplatek za
odůvodnění
rozhodnu
Kč 1.500,-Kč 1.000,-Kč 500,--

Pos hy hráčů za napomínání Žluté karty podle § 47/4 + § 20/8 DŘ řeší DK SKFS pokutou po
obdržení 4., 8., 12. atd. karty pro družstvo v dané soutěži + poplatek za projednání viz čl. 26
RS. Evidenci ŽK vede oddíl i DK SKFS.
Hráč, který bude v soutěži Krajský přebor dospělých, I. A třída skupina A, B a I. B třída skupina
A., B, C, D a E v jednom soutěžním ročníku napomínán žlutou kartou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

počtvrté, bude oddíl potrestán pokutou ve výši
poosmé, bude oddíl potrestán pokutou ve výši
podvanácté, bude oddíl potrestán pokutou ve výši
pošestnácté, bude oddíl potrestán pokutou ve výši
podvacáté, bude oddíl potrestán pokutou ve výši
počtyřiadvacáté, bude oddíl potrestán pokutou ve výši
poosmadvacáté, bude oddíl potrestán pokutou ve výši

Kč 1.000,-Kč 2.000,-Kč 5.000,-Kč 8.000,-Kč 10.000,-Kč 12.000,-Kč 14.000,--

Příslušník družstva, který bude v soutěžích dospělých i mládeže organizovaných SKFS (KP, I.
A třída, I. B třída skupiny A, B, C, D a E) v jednom soutěžním ročníku napomínán žlutou
kartou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

podruhé, bude oddíl potrestán pokutou ve výši
počtvrté, bude oddíl potrestán pokutou ve výši
pošesté, bude oddíl potrestán pokutou ve výši
poosmé, bude oddíl potrestán pokutou ve výši
podesáté, bude oddíl potrestán pokutou ve výši
podvanácté, bude oddíl potrestán pokutou ve výši
počtrnácté, bude oddíl potrestán pokutou ve výši
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Pro potřeby evidence napomínání hráčů se považuje Pohár SKFS za samostatnou soutěž.
Hráč nebo příslušník družstva, který bude v soutěži Pohár SKFS v jednom soutěžním ročníku
napomínán žlutou kartou:
a) podruhé, bude oddíl potrestán pokutou ve výši
b) počtvrté, bude oddíl potrestán pokutou ve výši

Kč 1.000,-Kč 2.000,--

Příslušný manipulační poplatek za projednání v DK SKFS bude připsán na sběrnou fakturu
oddílu.
V případě žádos o změnu zbytku trestu bude poplatek připsán na sběrnou fakturu oddílu.
Uložená pokuta bude připsána na sběrnou fakturu oddílu.

Čl. 27 Epidemiologická pravidla pro konání amatérských soutěží
Soutěže řízené SKFS se řídí Epidemiologickými pravidly pro konání amatérských soutěží
přijatými FAČR, která vychází z aktuálně platných opatření Ministerstva zdravotnictví.

IV.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento Rozpis je nedílnou součás Souboru předpisů FAČR a jeho doplňků a změn, platný
pro soutěžní ročník 2022/2023. VV Středočeského krajského fotbalového svazu si
vyhrazuje právo provádět v průběhu soutěží příslušná opatření zajišťující regulérní průběh
soutěží.
2. Všichni účastníci soutěží, rozhodčí i delegá jsou povinni řídit se všemi platnými předpisy
FAČR a dále případnou modiﬁkací předpisů, které jsou v kompetenci SKFS.

Neumann Tomáš v. r.
předseda SKFS

Devera Daniel v. r.
předseda STK SKFS
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V. SAZEBNÍK ODMĚN ROZHODČÍCH A DELEGÁTŮ
Druh soutěže

Utkání mistrovské

R

AR

Utkání přátelské,
turnaje, normální hrací
čas

R

Utkání přátelská, turnaje,
zkrácený hrací čas

AR

R

AR

255
240
234
225

234
234
228
228

155
155
155
155

270

170

164

85

Soutěže řízené Krajskými fotbalovými svazy
DOSPĚLÍ
výběry KFS
kraj. přebor
I. A třída
I. B třída

1100
910
740

740
625
540

425
395
386
380

DOROST
výběry KFS
KP dor. U-19, U17
I. A třída dor.
U-19
ostatní dor. sout.

470

285

240

155

164

85

455

285

234

155

158

85

425

255

234

155

158

85

170
149

123
120
120

85
79

149

117

76

ŽÁCI
výběry KFS
KP žáků U-15
KP žáků U-13
I. A třída žáků
U-15
I. A třída žáků
U-13
I. A třída žáků
U-15
ostatní žák. sout.
minifotbal

370
300

270

270
225
225

355

255

225

275

225

117

355

255

225

149

117

76

325
170

240

225
123

149

117
82

76

Soutěže řízené Okresními fotbalovými svazy
DOSPĚLÍ
výběry OFS
Okr. přebor
ost. okr. soutěže

640
540

440
355

255
240
234

164
155
155

155
155
155

79
79
79

50
79

50
79

30
41

50
30

50
30
30

30
20

HR
525
355

AR
355
264

DOROST
výběry OFS
okresní soutěže

300

200

100
158

ŽÁCI
výběry OFS
okresní soutěže
minifotbal

250
100

150

100
50
50

Pohárová utkání
Utkání řízená KFS – krajský pohár dospělých
Utkání řízená OFS – okresní pohár dospělých
ODMĚNY DELEGÁTŮM – krajské soutěže dospělých (KP, I. A a I. B třída)
ODMĚNY DELEGÁTŮM - okresní soutěže dospělých (II., III. a IV. třída)
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VI. PRAVIDLA SOUTĚŽE MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Pravidla pro mladší žáky
Mladší žáci hrají podle pravidel fotbalu s těmito odlišnostmi:
Hrací plocha: Hrací plocha je mezi pokutovými územími klasického fotbalového hřiště a musí
splňovat pravidlo 1 Pravidel fotbalu (hrací plocha musí mít tvar obdélníku).
Pokutové území (PÚ) je vymezeno v šířce klasického pokutového území (šestnáctky) a délce
12 m (do hloubky hřiště).
Značka pokutového kopu je ve vzdálenos 7 m od středu brankové čáry.
Rohové praporky a naznačení délky PÚ od brankové čáry se provede vhodným označením
(kloboučky, terčíky, bílá či barevná značka apod.) na pomezních čarách.
Minimální šířka hřiště je 45 m, maximální 55 m.
Hraje se s 8 hráči v poli a brankářem. Minimální počet hráčů utkání je 7.
Hrací doba: 2 x 30 minut, vždy s 15 min. přestávkou
Míč: hraje se s míčem o velikos č. 4
Branky: 5 x 2 m
Střídání hráčů: Střídání hráčů je opakované (hokejové) pouze v přerušené hře.
Střídání je povoleno pouze v prostoru technické zóny střídaček družstev.
Za správné provádění střídání hráčů i jejich správný počet na hrací ploše zodpovídá vedoucí
družstva a trenér.
V případě, že rozhodčí zjis vyšší počet hráčů z jednoho týmu na hrací ploše, hru přeruší
(pokud neuplatní výhodu ve hře), hráče, který přišel jako poslední, napomene za
neoprávněný vstup na hrací plochu a vykáže ho z hrací plochy. Hru naváže nařízením
nepřímého volného kopu v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry.
Pla pravidlo o ofsajdu, k utkání nejsou delegováni AR1 a AR2.
Zakázaná hra:
1. Pokud je zahrána malá domů, brankář jí nesmí chy t rukama. V tomto případě bude
nařízen PK.
2. Brankář může mít míč v držení rukou v PÚ maximálně po dobu 6 sekund, přičemž kroky
brankáře v PÚ se nepočítají, jakmile položí míč na zem, může hrát pouze nohou. V případě
opětovného chycení míče rukou je nařízen PK.
3. V případě, že byl míč ze hry, tak brankář nesmí z vlastního PÚ vykopávat přes středovou
čáru bez dopadu míče na zem / ani half-volejem /, ale smí míč vyhodit přes středovou čáru
rukou. Nepřípustná je i varianta, že brankář nadhodí či přihraje míč vedle stojícímu
spoluhráči a ten vykopává přes půli (varianta, když hráč stojí v PÚ). Při porušení tohoto
pravidla se hra naváže přímým volným kopem ze středové čáry. Tato podmínka pla i pro
ostatní hráče ve vlastním pokutovém území, byl-li míč před m ze hry (při rozehrání
standardní situace).
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4. Hráči mohou po kopu od branky svého týmu převzít míč v PÚ, přičemž až po té smí být v
pokutovém území bráněni. Hráči soupeře jsou při kopu od branky mimo PÚ!! Vzdálenost
místa kopu od branky se měří zhruba šes kroky brankáře od brankové čáry. Rozhodčí
dohlíží spíše než na vzdálenost na to zda hráči soupeře jsou za hranicí PÚ, což má umožnit
lépe dostat míč do kombinační hry a předchází tak pouhému nakopávání vpřed.
Standardní situace: Autové vhazování se provádí vhozením míče z místa, kde opus l hrací
plochu. Rozehrání rohového kopu se provádí z rohu pokutového území normálního hřiště
(zkrácený roh). Zeď při zahrávání volných kopů a rohového kopu stojí ve vzdálenos 6 m od
míče.
Technická zóna je shodná s technickou zónou normálního hřiště.
V prostoru technické zóny se mohou zdržovat pouze osoby uvedené v zápise o utkání.

38

SKFS
Rozpis soutěží – soutěžní ročník 2022/2023

KONTAKTY NA KLUBY HRAJÍCÍ SOUTĚŽE SKFS
Kompletní kontakty na kluby, včetně barevné kombinace domácí sady dresů naleznete
níže, respek ve zde: kontakty kluby SR 2022 _ 2023.xlsx
Adresář klubů může být průběžně doplňován, či měněn, v závislos na personálních
změnách v klubech.
V soutěži dospělých důrazně doporučujeme, sledujte barevnou kombinaci domácích dresů
a přizpůsobte se domácímu týmu. Použi m špatné barevné kombinace dresů vede k
pořádkové pokutě viz. Čl. 18 tohoto RS.

A1A - KRAJSKÝ PŘEBOR
Číslo

Název klubu

Sekretář

Telefon

Email

1.

TJ SK Hřebeč

Jindřich Burger

604765333

burgerjindrich@seznam.cz

2.

ČL-Union Beroun

Štěpán Beránek

728426937

auto-bery@seznam.cz

3.

Spartak Průhonice

Jan Přílepek

736506428

j.prilepek@gmail.com

4.

Povltavská FA

Lukáš Mráz

603484759

povltavskafotbalovaakademie@seznam.cz

5.

AFK Tuchlovice

Václav Zelenka

604119253

reality@jb-reality.cz

6.

TJ TATRAN Sedlčany

Ing. Pavel Bláha

606252540

blaha@drevokompletbh.cz

7.

MFK Dobříš

Jakub Liška

8.

TJ Sokol Nespeky

Aleš Drnec

9.

FC Horky

Aleš Dočkal

607145468 foksik86@seznam.cz
777900079,
alesdrnec@seznam.cz
607839342
606625813 a.dockal95@gmail.com

10.

Sparta Kutná Hora

Tereza Pospíšilová

608119001

sekretar@sparta-kh.cz

11.

Mnichovohradišťský SK

Mar n Smetana

720100097

beda.mracek@seznam.cz

12.

SK SPARTAK Příbram

Miroslav Bodnár

724321133

kouc@bodydam.cz

13.

SK Poříčany

Jiří Koula

608435171

skporicany@email.cz

14.

SK Doksy

Marek Mařík

602666747

marekmarik@email.cz

15.

SK Sokoleč

Jindřich Provaznik

739637373

provazek7@seznam.cz

16.

FC Velim

Ing. Jan Fikeis

602381699

jan.ﬁkeis@canaba.cz
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A2A - 1. A třída sk. A
Číslo

Název klubu

Sekretář

Telefon

Email

1.

TJ Jíloviště

Miroslav Hrubý

777293110

sendmen5@seznam.cz

2.

TJ Ligmet Milín

Vlas mil Dudáček

605224880

duchca@seznam.cz

3.

FK Králův Dvůr

Václav Kořínek

607832223

vendiskorinek@seznam.cz

4.

SK Kladno B

Jaroslav Želina

732853751

sekretariat@skkladno.cz

5.

FK Kralupy 1901

Ladislav Míka

601581646

dvere.mika@email.cz

6.

TJ Dynamo Nelahozeves

Pavel Novák

606026600

novakpav@gmail.com

7.

MSK Klecany 1921

Dagmar Horová

774055495

dasa.zpravodaj@seznam.cz

8.

SK Chlumec

Radek Vostárek

604272539

vostarek@1ve.cz

9.

FK Kosoř

Miroslav Beneš

724105817

info@benefol.cz

10.

TJ KOVOHUTĚ Podlesí

Radim Černohorský

723475052

radim.cernohorsky@seznam.cz

11.

SK Slaný B

Vladimír Horálek

733642904

skslany@seznam.cz

12.

SK Rakovník

Petr Kýzl

731906687

petr.kyzl@email.cz

13.

TJ Sokol Nové Strašecí

Jiří Trégr

731447891

jiri.tregr@seznam.cz

14.

FC Čechie Velká Dobrá

Ing. Petr Slánský

607779222

slanakpetr@seznam.cz

15.

FK JINOČANY

Pavel Šmejkal

603490926

pavel.smejkal@dhl.com

16.

TJ Viktoria Vestec

Ivan Voborník

604591288

ivan.vobornik@gmail.com

Název klubu

Sekretář

Telefon

Email

1.

FK Bohemia Poděbrady

Roman Myška

775946716

myska@ bp.cz

2.

SK UNION Čelákovice

Petr Konečný

602366509

skunioncelakovice@seznam.cz

3.

TJ Slovan Lysá nad Labem

Petr Jirsa

602255298

jipetrsa@seznam.cz

4.

SK Vo ce

Pavel Bradáč

604481753

bredyss@seznam.cz

5.

FK Čáslav B

Radek Zoufalý

723235812

zoufalyradek@gmail.com

6.

Dolnobousovský SK

Miroslav Boček

724388590

mb.dbsk@seznam.cz

7.

SK Polaban Nymburk

Vít Šimon

604762301

viteksimon@seznam.cz

8.

FK Slavoj Stará Boleslav

Josef Matějovský

775590196

josef.matejovsky@seznam.cz

9.

FK PŠOVKA Mělník

Libor Zůza

602680342

libor.zuza@seznam.cz

10.

FC Sellier & Bellot Vlašim B

Jaroslav Svoboda

602193727

jaroslav.svoboda@fcsbvlasim.cz

11.

TJ Sokol Býchory

Marek Beneš

608084070

marekbenes@seznam.cz

12.

SK Slovan Poděbrady

Ondřej Sezima

723534433

pod.zimek@centrum.cz

13.

SK Úvaly

Petr Němec

605221572

ptrnemec@seznam.cz

14.

FOTBAL Hlízov

Ing. Luboš Balvín

731602573

lubosbalvin@seznam.cz

15.

Sokol Luštěnice

Ing. Pavel Pavlíček

777620097

pavelpavlicek@seznam.cz

16.

SK Posázavan Poříčí n/S

Jiří Soudný

606684196

j.soudny@seznam.cz

A2B - 1. A třída sk. B
Číslo
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A3A - 1. B třída sk. A
Číslo

Název klubu

Sekretář

Telefon

Email

1.

FK Hředle

Mgr. Miroslav Sláma

731109951

mira.slama@centrum.cz

2.

FC 05 Zavidov

Daniel Devera

605849835

D.Devera@seznam.cz

3.

SK Lhota

Jan Dolejš

605538121

jan_dolejs@seznam.cz

4.

TJ TATRAN Rakovník

David Svoboda

777216296

david.svoboda@mybox.cz

5.

Sokol Hostouň

Lukáš Horníček

773798039

lukas.hornicek@sokol-hostoun.cz

6.

TJ Baník Švermov

Jindřich Chocholatý

607521279

baniksvermov@centrum.cz

7.

SK Baník Libušín

Milan Drahoš

606651743

midr.65@ scali.cz

8.

TJ Sokol Tuchoměřice

David Svoboda

777052568

david.tucho@seznam.cz

9.

TJ Baník Lubná

Leoš Klik

728559437

leos.klik@seznam.cz

10.

TJ SOKOL VRANÝ

Josef Bauer

604212763

sokol.vrany@gmail.com

11.

TJ Sokol Mšec

Roman Rosenbaum

724314182

roman.rosenbaum@cez.cz

12.

SK Braškov

Zdeněk Froněk

604299287

zdenek.fronek@seznam.cz

13.

SK Lány

David Dudášik

739206013

cambikovi@seznam.cz

14.

TJ Roztoky

Václav Jelínek

734743902

jelinek.venda@seznam.cz

A3B - 1. B třída sk. B
Číslo

Název klubu

Sekretář

Telefon

Email

1.

AFK Libčice

Daniel Blažek

606150663

danblazek69@gmail.com

2.

SK Bakov n/J

Leoš Adam

775616196

leos.adam@seznam.cz

3.

TJ Slovan Velvary

Radek Šmíd

777653359

tjslovanvelvary@seznam.cz

4.

SK Viktoria Všestudy

Ivo Lorenc

605776609

ivo.lorenc@aero.cz

5.

SK Kosmonosy

Ondřej Pechanec

602158912

ondrej.pechanec@gmail.com

6.

TJ Byšice

Josef Svačina

721630697

svacinajosef@seznam.cz

7.

TJ Sokol Chotětov

Petr Hejtmánek

774660109

balu.hejtmanek@seznam.cz

8.

SK kopaná Hovorčovice

Kateřina Češpivová

724952028

natalino@seznam.cz

9.

AFK ELETIS Lužec

Mar n Tauchman

731574914

m.tauchman@ scali.cz

10.

TJ Záryby

Boris Sedláček

777212351

boris.sedlacek@isure.cz

11.

SK Benátky nad Jizerou

Miroslav Bohdan

602228692

mirekbohdan@seznam.cz

12.

FC Mělník

Hana Lumpeová

723694419

fcmelnik@seznam.cz

13.

SK Rejšice

Josef Pluhař

731295291

info@skrejsice.cz

14.

TJ Sokol Pěčice

Karel Ramharter

602330597

karel.ramharter@fastcr.cz
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A3C - 1. B třída sk. C
Číslo

Název klubu

Sekretář

Telefon

Email

1.

AFK Sadská

Fran šek Vlach

777314619

fran k.vlach@seznam.cz

2.

TJ Sokol Plaňany

Karel Freund

777105768

freundkarel@seznam.cz

3.

SS Ostrá

Josef Červinka

608801270

ostra@ssostra.cz

4.

SK AFK Sokol Semice

Štěpán Bříza

725918062

stepanbriza@seznam.cz

5.

AFK Pečky

Jaroslav Vorlíček

724207259

j.vorlicek@ scali.cz

6.

TJ Jíkev

Ing. Jan Lebduška

776561811

jlebduska@seznam.cz

7.

FC Velim

Ing. Jan Fikeis

602381699

jan.ﬁkeis@canaba.cz

8.

FK ČECHIE Vykáň

Václav Bryndza

603448683

vasek@vieni.cz

9.

SK Městec Králové

Michal Trampota

602772913

michal.trampota@seznam.cz

10.

AFK Milovice

Petr Kylar

602610947

info@a -milovice.cz

11.

TJ Pátek

Patrik Bartheldy

777710311

patektj@gmail.com

12.

TJ Slavoj Vrdy

Jan Kříž

774190312

j.kriz@kovolis-hedvikov.cz

13.

FC Bílé Podolí

Petr Heřmánek

721088080

fcbilepodoli@ scali.cz

14.

SK Zeleneč

Tomáš Štverák

724602600

tomas.stverak@groupm.com

A3D - 1. B třída sk. D
Číslo

Název klubu

Sekretář

Telefon

Email

1.

TJ FC Jevany

Jan Lahoda

602157998

lahodaj@seznam.cz

2.

FK Říčany

Jan Sus

607130052

honza.sus@seznam.cz

3.

TJ Slavoj Velké Popovice

Dušek Mar n

722948327

maki.d@seznam.cz

4.

AFK Kácov

Štěpán Štorch

776685421

stepan.storch@seznam.cz

5.

TJ Sokol Teplýšovice

Milan O l

602216040

auto.o l@seznam.cz

6.

TJ Sokol Miře ce

Ladislav Kamarýt

737737441

sokolmire ce@seznam.cz

7.

TJ Kunice

Zdeněk Zderadička

606792160

Fotbalkunice@seznam.cz

8.

SK Vyžlovka

Jiří Fousek

730169564

jirik.fousek@seznam.cz

9.

TJ Sokol Sedlec-Prčice

Karel Pištěk

603242759

pistek.k@seznam.cz

10.

FK Uhlířské Janovice

Jana Černíková

734479082

sekretar@ uhlirskejanovice.cz

11.

FK KAVALIER Sázava

Mar n Míšek

720624634

misek7@seznam.cz

12.

FC Křivsoudov

Petr Veselka

777020193

veselkapetr@seznam.cz

13.

TJ TATRAN SEDLČANY

Ing. Pavel Bláha

606252540

blaha@drevokompletbh.cz

14.

TJ Jawa Divišov

Rudolf Brejcha

603404595

rudolf.brejcha@centrum.cz
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A3D - 1. B třída sk. E
Číslo

Název klubu

Sekretář

Telefon

Email

1.

SK Slavia Jesenice

Antonín Badal

725712466

antonin.badal@skslaviajesenice.cz

2.

AFK Loděnice

Hana Šilpochová

777315345

hana.silpochova@seznam.cz

3.

SK Černolice

Petr Macela

731512678

macelap@seznam.cz

4.

SK Tlus ce

Pavel Bureš

605412409

sktlus ce@seznam.cz

5.

TJ Spartak Rožmitál pod Tř.

Zdeněk Vlasák

777887280

vlasaz@seznam.cz

6.

FC Jílové

Ladislav Čmelík

602223151

cmelik.lada@email.cz

7.

MFK Dobříš

Jakub Liška

607145468

foksik86@seznam.cz

8.

TJ Sokol Nová Ves pod Pleší

Jan Petrák

603571420

fotbalpodplesi@seznam.cz

9.

SK Horymír Neumětely

Pavel Záchenský

603499101

pavel.zachensky@gmail.com

10.

SK Rapid Psáry

Zdeněk Balouš

605254789

ekonom@rapid-psary.cz

11.

FK Lety

Jiří Kárník

739664187

j.karnik@volny.cz

12.

FK Olympie Zdice

Karel Dušánek

606354234

klub@ olympiezdice.cz

13.

UNION Cerhovice

Patrik Jedlička

608277998

unioncerhovice@email.cz

14.

SK JINCE 1921

Štefan Roško

724081113

rosko.stefan@seznam.cz
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C1A, D1A - KP DOROST U19 + U17
Číslo

Název klubu

Sekretář

Telefon

Email

1.

FK PŠOVKA Mělník

Libor Zůza

602680342 libor.zuza@seznam.cz

2.

FK Říčany

Jan Sus

607130052 honza.sus@seznam.cz

3.

SK Slaný

Vladimír Horálek

733642904 skslany@seznam.cz

4.

SK SPARTAK Příbram

Miroslav Bodnár

724321133 kouc@bodydam.cz

5.

SK Lhota

Jan Dolejš

605538121 jan_dolejs@seznam.cz

6.

Sokol Hostouň

Lukáš Horníček

773798039 lukas.hornicek@sokol-hostoun.cz

7.

FK Viktorie Velký Osek

Mar n Koška

602685078 mar n.koska@seznam.cz

8.

SK Polaban Nymburk

Vít Šimon

604762301 viteksimon@seznam.cz

9.

FK Bohemia Poděbrady

Roman Myška

775946716 myska@ bp.cz

10.

Sparta Kutná Hora

Tereza Pospíšilová 608119001 sekretar@sparta-kh.cz

11.

SK Kladno

Jaroslav Želina

732853751 sekretariat@skkladno.cz

12.

Povltavská FA

Lukáš Mráz

603484759 povltavskafotbalovaakademie@seznam.cz

13.

SK Kosmonosy

Ondřej Pechanec

602158912 ondrej.pechanec@gmail.com

14.

TJ TATRAN Sedlčany

Ing. Pavel Bláha

606252540 blaha@drevokompletbh.cz

15.

MFK Dobříš

Jakub Liška

607145468 foksik86@seznam.cz

16.

FC Velim

Ing. Jan Fikeis

602381699 jan.ﬁkeis@canaba.cz

C2A - 1. A DOROST U19 sk. A
Číslo

Název klubu

Sekretář

Telefon

Email

1.

SK Kročehlavy

Mar n Pergl

608871919

skkrocehlavy@seznam.cz

2.

Sokol Hrdlív - Smečno

Jaroslav Gaži

733798981

jaroslavgazi@email.cz

3.

FK Králův Dvůr

Václav Kořínek

607832223

vendiskorinek@seznam.cz

4.

FK Slovan Kladno

Josef Tyburec

777296517

tyburec@seznam.cz

5.

FK Kralupy 1901

Ladislav Míka

601581646

dvere.mika@email.cz

6.

TJ Sokol Červený Újezd

Roman Marek

776167774

romanvyhlidka@seznam.cz

7.

FK Rudná

Jan Brychnáč

603402902

sekretar@ rudna.cz

8.

AFK Loděnice

Hana Šilpochová

777315345

hana.silpochova@seznam.cz

9.

FK Čechie Kralupy nad Vltavou

Světlana Hubičková

607849430

hubickova@seznam.cz

10.

TJ Slovan Velvary

Marek Bejšák

704035751

tjslovanvelvary@seznam.cz

11.

SK Rakovník

Petr Kýzl

731906687

petr.kyzl@email.cz

12.

AFK Tuchlovice

Václav zelenka

604119253

reality@jb-reality.cz

13.

TJ Baník Švermov

Jaroslav Křtěn

774335523

baniksvermov@centrum.cz

14.

SK KAZÍN - Dolní Mokropsy

Jan Manda

605765448

j.manda@gematest.cz

44

SKFS
Rozpis soutěží – soutěžní ročník 2022/2023

C2B - 1. A DOROST U19 sk. B
Číslo

Název klubu

Sekretář

Telefon

Email

1.

SK kopaná Hovorčovice

Kateřina Češpivová

724952028

natalino@seznam.cz

2.

SK Bakov n/J

Leoš Adam

775616196

leos.adam@seznam.cz

3.

Mnichovohradišťský SK

Mar n Smetana

720100097

beda.mracek@seznam.cz

4.

SK Zeleneč

Tomáš Štverák

724602600

tomas.stverak@groupm.com

5.

FK Dobrovice

Libor Novák

739458708

libor.novak@skoda-auto.cz

6.

Dolnobousovský SK

Miroslav Boček

724388590

mb.dbsk@seznam.cz

7.

MSK Klecany 1921

Dagmar Horová

774055495

dasa.zpravodaj@seznam.cz

8.

AFK Libčice

Daniel Blažek

606150663

danblazek69@gmail.com

9.

FC Lobkovice

Tomáš Přibík

737840229

tomaspribik@seznam.cz

10.

Sokol Březno

Tomáš Horák

734652720

tohor@centrum.cz

11.

SK Benátky nad Jizerou

Miroslav Bohdan

602228692

mirekbohdan@seznam.cz

12.

FC Mělník

Hana Lumpeová

723694419

fcmelnik@seznam.cz

13.

TJ Sokol Libiš

Stanislav Míšek

603968370

standamisek@centrum.cz

14.

SK Labský Kostelec

Stanislav Říha

602172129

sklabsky@seznam.cz

C2C - 1. A DOROST U19 sk. C
Číslo

Název klubu

Sekretář

Telefon

Email

1.

Viktoria Radim

Dušan Hrabal

725401176

h.dusan@seznam.cz

2.

TJ Straky

Tomáš Šercl

602292652

t.sercl@seznam.cz

3.

TJ Sokol Družba Suchdol

David Čižinský

724303603

daciza.daciza@email.cz

4.

FK Litol, mládež

Tomáš Zikmund

724182889

zikmund.tomas@email.cz

5.

AFK Pečky

Jaroslav Vorlíček

724207259

j.vorlicek@ scali.cz

6.

TJ Sokol Jestřabí Lhota

Karel Dušek

728311823

96kareldusek@seznam.cz

7.

TJ Jiskra Zruč nad Sázavou

Stanislav Koudela

777213772

s.koudela@outlook.cz

8.

SK Vyžlovka

Jiří Fousek

730169564

jirik.fousek@seznam.cz

9.

SK UNION Čelákovice

Petr Konečný

602366509

skunioncelakovice@seznam.cz

10.

Sportovní sdružení Ostrá

Josef Červinka

608801270

ostra@ssostra.cz

11.

Spartak Průhonice

Jan Přílepek

736506428

j.prilepek@gmail.com

12.

TJ Slavoj Vrdy

Jan Kříž

774190312

j.kriz@kovolis-hedvikov.cz

13.

TJ Slavia Louňovice

Jan Kock

734850236

kockj@seznam.cz

14.

SK Krakovany

Jan Špinka

602623436

spinka120@gmail.com
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C2D - 1. A DOROST U19 sk. D
Číslo

Název klubu

Sekretář

Telefon

Email

1.

TJ Sokol Nová Ves pod Pleší

Ladislav Petrák

603349632

l.petry@seznam.cz

2.

TJ Sokol Sedlec-Prčice

Karel Pištěk

603242759

pistek.k@seznam.cz

3.

SK LITAVAN Bohu n

Ondřej Bauer

737270071

ondrej.bauer@lenia.cz

4.

SK Vo ce

Pavel Bradáč

604481753

bredyss@seznam.cz

5.

TJ Spartak Rožmitál pod Tř.

Zdeněk Vlasák

777887280

vlasaz@seznam.cz

6.

SK Olympie Dolní Břežany

Zdeněk Chaloupka

736610104

chaloupka.z@email.cz

7.

TJ Viktoria Vestec

Jiří Zeman

602603668

zemanscv@seznam.cz

8.

SK Slavia Jesenice

Antonín Badal

725712466

antonin.badal@skslaviajesenice.cz

9.

TJ Ligmet Milín

Vlas mil Dudáček

605224880

duchca@seznam.cz

10.

SK Rapid Psáry

Zdeněk Balouš

605254789

ekonom@rapid-psary.cz

11.

FK Lety

Jiří Kárník

739664187

j.karnik@volny.cz

12.

FK Týnec nad Sázavou

Gustav Votánek

605910557

fotbal@tynec.eu

13.

FC Jílové

Ladislav Čmelík

602223151

cmelik.lada@email.cz

14.

TJ Kunice

Zdeněk Zderadička

606792160

Fotbalkunice@seznam.cz

E1A, F1A - KP ŽÁCI U15 + U13
Číslo

Název klubu

Sekretář

Telefon

Email

1.

SK Vyžlovka

Jiří Fousek

730169564

jirik.fousek@seznam.cz

2.

SK Český Brod

Iveta Librová

602827378

iveta.librova@atlas.cz

3.

SK Rapid Psáry

Zdeněk Balouš

605254789

ekonom@rapid-psary.cz

4.

SK Benátky nad Jizerou

Miroslav Bohdan

602228692

mirekbohdan@seznam.cz

5.

SK Rakovník

Petr Kýzl

731906687

petr.kyzl@email.cz

6.

TJ TATRAN Sedlčany

Ing. Pavel Bláha

606252540

blaha@drevokompletbh.cz

7.

TJ Kunice

Zdeněk Zderadička

606792160

Fotbalkunice@seznam.cz

8.

FK Brandýs - Boleslav

Jan Plotnárek

603227645

jan.plotnarek@seznam.cz

9.

FK Bohemia Poděbrady

Roman Myška

775946716

myska@ bp.cz

10.

Český lev-Union Beroun

Štěpán Beránek

728426937

auto-bery@seznam.cz

11.

AFK Milovice

Petr Kylar

602610947

info@a -milovice.cz

12.

SK SPARTAK Příbram

Miroslav Bodnár

724321133

kouc@bodydam.cz auto-

13.

SK Kosmonosy

Ondřej Pechanec

602158912

ondrej.pechanec@gmail.com

14.

Sokol Hostouň

Lukáš Horníček

773798039

lukas.hornicek@sokol-hostoun.cz

15.

MFK Dobříš

Jakub Liška

607145468

foksik68@seznam.cz

16.

SK Polaban Nymburk

Vít Šimon

604762301

viteksimon@seznam.cz
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E2A, F2A - 1. A ŽÁCI U15 + U13 sk. A
Číslo

Název klubu

Sekretář

Telefon

Email

1.

TJ Sokol Tuchoměřice

David Svoboda

777052568

david.tucho@seznam.cz

2.

FK Čechie Kralupy n/Vlt. tlana Hubičková

607849430

hubickova@seznam.cz

3.

TJ Slovan Velvary

Pavel Potluka

776886528

tjslovanvelvary@seznam.cz

4.

FK Radošovice

Andrea Lorenčíková

733677742

info@ radosovice.cz

5.

TJ Baník Švermov

Jaroslav Křtěn

774335523

baniksvermov@centrum.cz

6.

TJ Viktoria Vestec

Jiří Zeman

602603668

zemanscv@seznam.cz

7.

SK Hořovice

Roman Šmerhovský

731515616

smerhovskyroman@seznam.cz

8.

SK Slavia Jesenice

Antonín Badal

725712466

antonin.badal@skslaviajesenice.cz

9.

SK Slaný

Vladimír Horálek

733642904

skslany@seznam.cz

10.

FK Králův Dvůr

Václav Kořínek

607832223

vendiskorinek@seznam.cz

11.

TJ TATRAN Rakovník

David Svoboda

777216296

david.svoboda@mybox.cz

12.

SK Lhota

Jan Dolejš

605538121

jan_dolejs@seznam.cz

13.

volný los

14.

FC Jílové

Ladislav Čmelík

602223151

cmelik.lada@email.cz

E2B, F2B - 1. A ŽÁCI U15 + U13 sk. B
Číslo

Název klubu

Sekretář

Telefon

Email

1.

AFK Sadská

Fran šek Vlach

777314619

fran k.vlach@seznam.cz

2.

Sparta Kutná Hora

Tereza Pospíšilová

608119001

sekretar@sparta-kh.cz

3.

SKP Mladá Boleslav

Jan Pažout

777313404

skpmladaboleslav@gmail.com

4.

TJ Pátek

Patrik Bartheldy

777710311

patektj@gmail.com

5.

STM Mělník

Hana Lumpeová

723694419

fcmelnik@seznam.cz

6.

Dolnobousovský SK

Miroslav Boček

724388590

mb.dbsk@seznam.cz

7.

FŠ Velký Osek

Mar n Koška

602685078

mar n.koska@seznam.cz

8.

FK PŠOVKA Mělník

Libor Zůza

602680342

libor.zuza@seznam.cz

9.

SK UNION Čelákovice

Petr Konečný

602366509

skunioncelakovice@seznam.cz

10.

TJ Slovan Lysá nad Labem

Petr Jirsa

602255298

jipetrsa@seznam.cz

11.

SK Zeleneč

Tomáš Štverák

724602600

tomas.stverak@groupm.com

12.

AFK Pečky

Jaroslav Vorlíček

74207259

j.vorlicek@ scali.cz

13.

FC Spor ng Mladá Boleslav

Jan Javůrek

732205547

javurek.jan@seznam.cz

14.

volný los
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E2C - 1. A ŽÁCI U15 sk. C
Číslo

Název klubu

Sekretář

Telefon

Email

1.

SK Kročehlavy

Mar n Pergl

608871919

skkrocehlavy@seznam.cz

2.

SK Bakov n/J

Leoš Adam

775616196

leos.adam@seznam.cz

3.

Mnichovohradišťský SK

Mar n Smetana

720100097

beda.mracek@seznam.cz

4.

FK Dobrovice

Libor Novák

739458708

libor.novak@skoda-auto.cz

5.

SK Rakovník

Petr Kýzl

731906687

petr.kyzl@email.cz

6.

FC Velim

Ing. Jan Fikeis

602381699

jan.ﬁkeis@canaba.cz

7.

AFK Loděnice

Hana Šilpochová

777315345

hana.silpochova@seznam.cz

8.

TJ Jiskra Zruč nad Sázavou

Josef Černý

608384350

cerny.boty@gmail.com

9.

Fotbal Zákolany

Ivan Novák

736760666

gsmzakolany@email.cz

10.

volný los

11.

SK Kazín - Dolní Mokropsy

Jan Manda

605765448

j.manda@gematest.cz

12.

volný los
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KRAJSKÁ SOUTĚŽ PŘÍPRAVKY
Číslo

Název klubu

Sekretář

Telefon

Email

1.

TJ Pátek

Patrik Bartheldy

777710311

patektj@gmail.com

2.

SK Polaban Nymburk

Vít ŠIMON

604762301

viteksimon@seznam.cz

3.

Povltavská FA

Lukáš Mráz

603484759

povltavskafotbalovaakademie@seznam.cz

4.

FC SB Vlašim

Jaroslav Svoboda

602193727

jaroslav.svoboda@fcsbvlasim.cz

5.

Sparta Kutná Hora

Tereza Pospíšilová

608119001

sekretar@sparta-kh.cz

6.

FK KAVALIER Sázava

Mar n Míšek

720624634

misek7@seznam.cz

7.

SK Slaný A starší př.

Vladimír Horálek

733642904

skslany@seznam.cz

8.

SK Slaný B starší př.

Vladimír Horálek

733642904

skslany@seznam.cz

9.

TJ Viktoria Vestec

Zeman Jiří

602603668

zemanscv@seznam.cz

10.

SK Sparta Kolín

Luděk Špaček

606905781

ludek.spacek@seznam.cz

11.

SK SPARTAK Příbram

Miroslav Bodnár

724321133

kouc@bodydam.cz

12.

SK Slovan Poděbrady

Ondřej Sezima

723534433

pod.zimek@centrum.cz

13.

SK Cembrit Beroun

Petr Dřevěný

724146032

2012@skcembrit.cz

14.

FK PŠOVKA Mělník

Libor Zůza

602680342

libor.zuza@seznam.cz

15.

SKP RAKOVNÍK

JOSEF SÝKORA

606883652

skprako@seznam.cz

16.

FK Mladá Boleslav

Adrian Vizingr

737270808

adrian.vizingr@ mb.cz

17.

FK Čáslav

Radek Zoufalý

723235812

rzoufaly@topolwater.com

18.

MFK Dobříš

Jakub Liška

607145468

foksik68@seznam.cz

19.

FK Králův Dvůr

Václav Kořínek

607832223

vendiskorinek@seznam.cz

20.

Spartak Průhonice

Jan Přílepek

736506428

j.prilepek@gmail.com

21.
22.

SK Slavia Jesenice
1.FK Příbram FA

Antonín Badal
Pavel Nováček

725712466
607884050

antonin.badal@skslaviajesenice.cz
mladez@ pribram.cz

23.

ČLU Beroun

Štěpán Beránek

728426937

auto-bery@seznam.cz

24.

SK Benešov 2012

Tomáš Holub

607879798

tomas.holub@skbenesov.cz

25.

TJ Unhošť

Mar n Šimáček

604221985

tjunhost@email.cz

26.

TJ TATRAN Sedlčany

Ing. Pavel Bláha

606252540

blaha@drevokompletbh.cz

27.

SK Benešov 2013

Tomáš Holub

607879798

tomas.holub@skbenesov.cz

28.

SK Český Brod

Iveta Librová

602827378

iveta.librova@atlas.cz

29.

TJ Slovan Velvary

Josef Dobeš

724161117

tjslovanvelvary@seznam.cz

30.

SK Kosmonosy

Pechanec Milan

731635600

pechanec.milan@seznam.cz

31.

AFK Pečky

Jaroslav Vorlíček

724207259

j.vorlicek@ scali.cz
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