
Soutěže OFS Vsetín se řídí aktuálním Soutěžním řádem FAČR. Okresní fotbalový svaz Vsetín si vyhrazuje právo schválit a vydat v 
průběhu soutěží taková opatření, která zajistí jejich regulérní průběh a mohou prospět rozvoji okresního fotbalu. Případná 
mimořádná opatření, doplňky a změny vydávané FAČR, ŘK FAČR pro Moravu nebo přijata Výkonným výborem OFS Vsetín, budou 
zveřejňována v úředních zprávách OFS Vsetín.

Doplnění, úpravy a upřesnění vydané VV a STK OFS Vsetín

Čl. 1 Řízení soutěží
Soutěže řídí Sportovně technická komise OFS Vsetín. STK OFS Vsetín zasedá v průběhu  soutěžního ročníku 2022/2023 zpravidla ve 
středu od 17.00 hod. v sídle OFS  v budově ČUS Vsetín (Dolní náměstí – Svárov 1082).
Čl. 2  Pořadatelé utkání
Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozlosování podzimní části soutěže na prvním místě. Pro jaro platí obrácené pořadí. Ve 
výjimečných případech mohou kluby požádat o změnu pořadatelství. 
Čl.     3     Termíny     utkání, hlášenky, změny termínů, zápis o utkání  
3.1. STK OFS Vsetín vydává termínovou listinu zvlášť pro podzimní a jarní část mistrovských soutěží. Termínová listina je závazná a 
veškeré změny nebo výjimky musí být schváleny řídícím orgánem soutěží. V případě, že kluby uvedou v přihlášce do soutěže termín 
formou hlášenky, musí je zaslat emailem OFS Vsetín nejpozději 17 dní před oficiálním zahájením podzimní, resp. jarní části.
3.2.     MANUÁL PRO ZMĚNY TERMÍNŮ UTKÁNÍ V     PRŮBĚHU SOUTĚŽE  
3.2.1. více než   17   dní před začátkem utkání  

o není nutná dohoda se soupeřem
o žadatel zadá nový termín do IS do kolonky poznámka napíše hlášenka
o STK schválí, pokud se jedná o změnu termínu v rámci víkendu
o zpoplatněno základní sazbou 

3.2.2.méně než   17    dní a více než 10 dní před začátkem utkání   
o pouze po dohodě se soupeřem
o žadatel zadá nový termín do IS, soupeř potvrdí 
o zpoplatněno základní sazbou

3.2.3. méně než 10 dní a více než 3 dny před utkáním 
o pouze po dohodě se soupeřem
o žadatel zadá nový termín do IS, soupeř potvrdí 
o zpoplatněno zvýšenou sazbou

3.2.4. méně než 3 dny začátkem zápasu jsou nutné tyto kroky:
o dohoda se se soupeřem a telefonické potvrzení  STK (tel: 734 760 582) od obou soupeřů
o v případě prokazatelně nehratelné hrací plochy a souhlasu soupeře s odkladem může být poplatek za změnu termínu 

zrušen
3.2.4.Poplatek hradí oddíl, který o změnu v     IS požádal !!!   
3.2.5. Jako datum žádosti se počítá ten den, kdy byla žádost potvrzena soupeřem !!!
3.3. K zajištění regulérnosti soutěží může určit STK jednotný začátek posledního jarního kola mužských soutěží, ale může tak učinit i 
v jiných odůvodnitelných případech. 
3.4. V případě  velmi nepříznivého počasí se mohou oddíly dohodnout na odložení utkání, tuto změnu bezodkladně oznámí 
telefonicky STK. Pokud se o nemožnosti odehrání utkání v rozhodne na místě samotném, zaplatí domácí klub hostům náhradu 
cestovného ve výši 15 Kč/km a oddíly se dohodnou na novém termínu. V případě, že se mužstva nedohodnou, termín nařídí STK. 
Obecně platí, že utkání přeložená z důvodu zásahu vyšší moci, nepodléhají poplatku OFS.
3.5. V případě nesehrání utkání v předposledním jarním kole jsou povinna obě družstva utkání sehrát do termínu posledního kola, v 
posledním kole pak do následující středy. V případě, že se mužstva nedohodnou, termín nařídí STK.
3.6. Jestliže hostující tým nenastoupí k utkání, bude předán k disciplinárnímu řízení a domácí oddíl může požadovat po soupeři 
náhradu ve výši 2000 Kč v soutěžích dospělých a 1000 Kč v soutěžích mládeže. V případě nenastoupení domácího oddílu k utkání, 
zaplatí hostujícímu oddílu, který se k utkání dostavil náhradu ve výši 30 Kč/km.
3.7. Zápis o utkání se vypisuje v elektronickém informačním systému. Pořadí hráčů  v zápise je třeba seřadit vzestupně podle čísel. V
soutěžích s opakovaným střídáním se nejdříve uvedou v zápise hráči základní sestavy a poté náhradníci. Přístup pro vyplňování 
zápisu o utkání bude mít administrátor klubu 3 dny před termínem utkání. V případě poruchy internetu v místě utkání jsou oddíly 
povinny vyplnit papírový zápis o utkání. Pořádající oddíl řádně naskenovaný zápis obratem odešle řídicímu orgánu soutěže 
(nejpozději do 12 hodin druhého dne). Výsledky utkání se nehlásí, po skončení utkání budou okamžitě k nahlédnutí v systému. 
Pouze při výpadku internetu odešle výsledek spolu se střelci zprávou SMS na číslo 734 760 582
Čl. 4  Místa utkání
4.1. Oddíly oznámí STK místa utkání na přihlášce do soutěže. Hrát se může pouze na hřištích schválených  STK. Veškeré změny nebo 
úpravy musí být schváleny nejpozději 17 dnů před odehráním prvního utkání a nesmí rušit průběh soutěží.
4.2. Utkání okresních mistrovských soutěží OFS se hrají na hřištích, které oddíly nahlásily v přihláškách do soutěží. Případné změny 
musí schválit STK na základě požadavku klubu, a to nejpozději 17 dnů před odehráním utkání. Sdružená družstva  mohou nejpozději 
10 dní před utkání oznámit STK a soupeři na kterém hřišti se bude utkání hrát.
4.3.Oddíl, který má v přihlášce do soutěží volbu dvou různých druhů hracích ploch – náhradní hřiště  (tráva,umělá tráva, škvára), 
může v období od 16. 10. 2022 do 10. 4. 2023 rozhodovat o hrací ploše, na které se utkání odehraje; hrát na náhradní ploše, pokud 
rozhodčí neuzná hlavní plochu za způsobilou. Není-li rozhodčí k utkání delegován, mohou se kluby na této variantě dohodnout.
4.4. Žákovská družstva hrají mistrovská utkání OFS na hřištích s travnatou nebo umělou hrací plochou.



4.5. Každé hřiště musí být vybaveno odděleným kabinami pro hráče a samostatnou místností pro rozhodčí, hygienickým zařízením, 
lékárničkou, nosítky, ohrazenou hrací plochou s lavičkami pro náhradníky, v OP dospělých nadkrytými.
Čl. 5  Pořadatelská služba
5.1.Počet minimálně viditelně vestami označených pořadatelů : dospělí  3 -  mládež  2
5.2.Pro utkání mužů platí nařízení, že v místech, kde není hrací plocha oddělena zábradlím nebo jiným podobným způsobem 
nemohou stát diváci.
5.3.Hlavní pořadatel je povinen rozhodčímu, popř. asistentům a delegátovi určit, kam je nutno zaparkovat vozidlo. Následně 
pořádající oddíl přebírá zodpovědnost za případnou vzniklou škodu na vozidle. Případnou škodu musí rozhodčí (asistent, delegát) 
nahlásit ještě před odjezdem ze zápasu hlavnímu pořadateli a oba tuto škodu zdokumentují.
Čl. 6  Předpisy
6.1. Hraje se podle platných Pravidel fotbalu, platného SŘ, doplňků v tomto Rozpisu okresních fotbalových soutěží a dodatků a 
změn vydávaných v úředních zprávách, zasílaných na emailové adresy oddílů a zveřejňovaných  na internetových stránkách 
ofsvsetin.cz, valasskyfotbal.cz, fotbal.cz. 
6.2. Pro soutěže mladších žáků, starších a mladších přípravek platí samostatná pravidla zveřejněná na stránkách OFS Vsetín.
Čl. 7  Věkové kategorie mládeže
V SR 2022/23 mohou nastupovat v soutěžích dorostu (2 hráči) , starších (2 hráči)  a mladších žáků(1 hráči  omezeně hráči/hráčky, 
kteří prvním rokem přešli do vyšší kategorie v kategorii původní tzn. 
dorost - narozen po 1. 1. 2004 + 2 hráči narozeni po 1.1.2003
starší žáci - narozen po 1. 1. 2008 + 2 hráči narozeni po 1.1.2007
mladší žáci - narozen po 1. 1. 2010 + 1 hráč narozen po 1.1.2009
starší přípravka – pouze narozeni po 1. 1. 2012
mladší přípravka – pouze narozeni po 1. 1. 2014
Dívky mohou nastupovat v oficiálních soutěžích žáků a přípravek s o rok mladšími chlapci.
Čl. 8 Lékařská prohlídka
8.1. Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci o své zdravotní způsobilosti ke hraní 
fotbalu. U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce.
8.2. 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.“ Prohlášení musí být opatřeno datem a nesmí být starší než 1 rok. Kluby 
jsou povinny mít k dispozici prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu prohlášení podle předchozí věty provádějí řídicí orgány soutěží, 
které v případě nedostatků (prohlášení s prošlou lhůtou, chybějící prohlášení hráčů) jsou oprávněny postihnout členský klub 
pořádkovou pokutou.
8.3. Účastníci utkání jsou povinni dodržovat aktuální nařízení v souvislosti s nemocí COVID-19. Tato pravidla se mohou v průběhu 
soutěže měnit. 
Čl. 9  Podmínky účasti
9.1.Všichni hráči, funkcionáři a rozhodčí musí být členy FAČR se zaplaceným členským příspěvkem na daný kalendářní rok.
9.2.Každé družstvo musí mít vytištěnu listinu hráčů, která nahrazuje registrační průkazy. Z této se vypisuje náhradní zápis o utkání 
případě poruchy internetu v místě utkání, nebo se použije při konfrontaci
9.3. Případná kontrola totožnosti se v soutěžních utkáních provádí na vyžádání soupeře. V případě vznesení námitky proti 
nastoupení hráče nebo odmítnutí kontroly totožnosti hráčem, hráči či družstvem, uvedené rozhodčím do zápisu o utkání, musí na 
nejbližší zasedání  STK zaslat oba oddíly svá vyjádření.
9.4. V zápise o utkání se uvádí pouze hráči, kteří se účastní daného zápasu od začátku. V případě, že se hráč dostaví později, při 
nástupu na hřiště to vedoucí mužstva oznámí rozhodčímu a bude do zápisu dopsán v poločasové přestávce nebo po skončení 
zápasu.
čl. 10: Soupisky hráčů
10.1. Zadání soupisky družstva – pro oddíly s B mužstvy: Po přihlášení administrátora do systému is.fotbal.cz v položce „Rychlé 
odkazy“ – Družstva klubu – přehled družstev – soupiska PODZIM – potvrdit soupisku. Soupiska musí být uložena nejpozději ve 
středu před prvním mistrovským utkáním A mužstva.
10.2. Ze soupisky mohou za B mužstvo startovat pouze dva hráči. Hráč uvedený na soupisce musí odehrát v podzimní části v 
minimálně třech utkáních alespoň třicet minut za A mužstvo. Jeho případnou nečinnost zdůvodní oddíl písemně do sedmého dne 
od posledního mistrovského utkání, byl-li důvodem nečinnosti zdravotní stav hráče, předloží oddíl lékařskou zprávu. Nepředloží-li 
oddíl řádné zdůvodnění v sedmidenní lhůtě nebo nezdůvodní-li nečinnost hráče vážnou překážkou, kterou nemohl znát při 
potvrzování soupisky, bude potrestán pokutou ve výši 500,- Kč za každého nečinného hráče.
Čl. 11 Střídání hráčů
11.1. OP  mužů : 5 hráčů včetně brankáře
11.2. III.třída muži opakované střídání.

11.2.1. Družstvo může použít všechny hráče, uvedené v ZoU (max.18). Vystřídaný hráč se může do zápasu opakovaně 
vrátit, vždy však musí být dodržen maximální povolený počet hráčů na hřišti.
11.2.2. Opakované střídání je povoleno pouze v přerušené hře a se souhlasem rozhodčího. Střídající hráč nastupuje na 
hrací plochu z prostoru mezi střídačkami, střídaný hráč opustí hrací plochu v nejbližším možném místě, pokud rozhodčí 
neurčí jinak. Kapitán nebo vedoucí družstva oznámí rozhodčímu úmysl střídat, a to musí být provedeno bez zbytečné 
prodlevy.
11.2.3. Od 70.minuty je povoleno střídání nejvýše dvou hráčů, přičemž toto střídání se zapisuje do ZoU a probíhá 
standardním způsobem. 

11.3. Mládežnické soutěže opakované střídání  s výjimkou článku 11.2.3



Čl. 12 Soutěže a jejich śystémy
OP muži
Počet účastníků: 12
Počet hráčů: 10 + 1 max. 18 hráčů v zápise  - klasické střídání max. 5 hráčů
Systém soutěže: dvoukolově každý s každým (podzim 11 kol/jaro 11 kol)
Postup: vítěz do I.B třídy
Sestup: 11. a 12. do III.třídy (v případě sestupu jednoho celku z 1.B třídy)
III.třída muži
Počet účastníků: 19 (dvě regionální skupiny)
Počet hráčů: 10 + 1 opakované střídání max. 18 hráčů v zápise  
Systém soutěže: dvoukolově každý s každým 
Postup: vítězové skupin do OP
OP dorost  (2004-2007)
Počet účastníků: 11
Počet hráčů: 10 + 1 opakované střídání max. 18 hráčů v zápise
Systém soutěže: dvoukolově každý s každým 
Postup: dle umístění se odvíjí přednostní nárok na postup do krajských soutěží
   OP starší žáci (2008-2009)  
Počet účastníků: 11
Počet hráčů: 10 + 1 opakované střídání max. 18 hráčů v zápise
Systém soutěže: dvoukolově každý s každým 
Postup: dle umístění se odvíjí přednostní nárok na postup do krajských soutěží
OP mladší žáci (2010-2011)
Počet účastníků: 15 (dvě regionální skupiny)
Počet hráčů: 7 + 1 opakované střídání max. 18 hráčů v zápise
Systém soutěže: sk.A  7 družstev tříkolově každý s každým 

sk.C  8 družstev tříkolově každý s každým 
Závěrečný turnaj :  8 účastníků - 10. nebo 11.června 2023
OP starší přípravky (2012-2013)
Počet účastníků: 29 (tři regionální skupiny)
Počet hráčů: 5 + 1 opakované střídání max. 18 hráčů, branky 5x2
Systém soutěže: sk.A 7 družstev tříkolově každý s každým 

sk.B 10 družstev dvoukolově každý s každým
sk.C 12 družstev dvoukolově každý s každým 

Závěrečný turnaj : 12 účastníků - 17. nebo 18.června 2023
OP mladší přípravky (2014- a mladší) 
Počet účastníků: 35
Počet hráčů: 4 + 1 opakované střídání max. 18 hráčů, bezpečné branky velikosti 3 x 1,8 nebo podobných rozměrů
Systém soutěže: turnajově  (4-5 účastníků) –  oddíly zadají požadovaný termín turnaje dle zaslané tabulky termínů
Závěrečný turnaj : 10. nebo 11.června 2023 
Čl.     13 Sdružená družstva  
13.1. Ve všech soutěžích (dospělých i mládeže) mohou být vytvořena sdružená družstva
13.2. Oddíl, který má ve vyšší soutěži A mužstvo dané kategorie, může vytvořit B družstvo jako sdružené družstvo s jiným oddílem 
v nižší soutěži. Sdružené družstvo se bude řídit pravidly pro činnost B družstev  (tým bude mít k dispozici soupisku A mužstva, ze 
které může nastoupit jeden hráč). 
13.3. Sdružené družstvo bude moci využívat hřiště obou oddílů. Plochu, na které se bude hrát, uvedete v přihlášce do soutěží nebo 
hlášence před začátkem sezóny. Pro změnu hřiště v  průběhu soutěže platí stejná pravidla, jako při změně termínu – pouze se 
změna hřiště nebude zpoplatňovat.
Čl. 14  Rozhodčí a delegáti svazu
14.1. Rozhodčí deleguje k utkání obsazovací úsek komise rozhodčích. Aktuální delegace jsou uvedeny v IS FAČR. Změny delegace 
jsou doplňovány na stránky průběžně, akutní budou hlášeny telefonicky. Pokud zjistí rozhodčí nesrovnalost při nominaci, je povinen
tuto skutečnost ohlásit obsazovací komisi.
14.2. Delegovaní rozhodčí a delegáti jsou povinni se dostavit do místa utkání nejpozději 30 minut před stanoveným začátkem 
utkání. Pokud není v IS delegován rozhodčí neplatí čekací doba pro rozhodčího.
14.3. Rozhodčí musí mít k dispozici „papírový zápis o utkání“, který se využije v případě poruchy internetu v místě utkání – oddíly 
jsou zápis o utkání povinny vyplnit.
14.4. Pokud k utkání rozhodčí není delegován nebo se nedostaví, jsou vedoucí družstev povinni se dohodnout na oddílovém 
rozhodčím a za jeho řízení soutěžní utkání sehrát. Jestliže se vedoucí nedohodnou, rozhodne se losem o tom, které z družstev 
oddílového rozhodčího určí. Výsledek dohody nebo losování uvede takto ustanovený rozhodčí ještě před zahájením utkání do ZoU. 
V případě nepřítomnosti kvalifikovaných asistentů rozhodčího, má právo každé družstvo delegovat jednoho oddílového asistenta 
rozhodčího. V případě přítomnosti jednoho kvalifikovaného asistenta rozhodčího (pomezního) se o obsazení druhého vedoucí 
družstev dohodnou nebo se rozhodne losem o tom, které z družstev oddílového asistenta rozhodčího určí.
14.5. Oddíloví asistenti rozhodčího se nejpozději 15 minut před zahájením utkání před utkáním ohlásí u rozhodčího. Rozhodčí jim 
určí jejich rozestavení na hrací ploše s tím, že je oprávněn jejich rozestavení podle svého uvážení pro každý poločas změnit. Dále jim
dá pokyny ke spolupráci na hrací ploše a zejména je upozorní, že jeho rozhodnutí jsou konečná a že nemají právo reklamovat 
změnu rozhodnutí, i když s ním nebudou souhlasit. 



14.6. Oddílový asistent rozhodčího musí být osoba starší 18 let; v utkáních mládeže musí být oddílový asistent rozhodčího nejméně 
stejného věku jako hráči příslušné soutěže. Družstva jsou odpovědná za to, že do funkce oddílových asistentů rozhodčího určí 
osoby, o nichž vědí, že dostatečně ovládají Pravidla fotbalu, jsou disciplinované, skýtají záruku nestrannosti a jsou konečná a že 
nemají právo reklamovat změnu rozhodnutí, i když s ním nebudou souhlasit. 
14.7. Funkci oddílového rozhodčího nebo oddílového asistenta rozhodčího nesmí zastávat osoba, která má zastavenu závodní 
činnost nebo má zákaz výkonu jakékoliv funkce nebo je v disciplinárním řízení.
14.8. Rozhodčí je povinen před zahájením utkání (a průběžně i během utkání) kontrolovat, zda-li jsou na lavičce náhradníků 
přítomny  jen osoby uvedené v Zápisu o utkání. Osoby, které v Zápise o utkání nejsou uvedeny musí rozhodčí z lavičky náhradníků 
vykázat. Hráči musí mít na sobě řádnou výstroj, jejíž číselné označení odpovídá Zápisu utkání a je zřetelně vidět. Výjimkou mohou 
být teplákové soupravy, pod nimiž ale hráč musí mít hráčskou výstroj oblečenou.
14.9. Delegáty svazu deleguje na utkání komise rozhodčích zadáním do IS FAČR, emailovou poštou, nebo telefonicky. Vždy platí 
poslední delegace. KR může v rámci výchovy nových rozhodčích vyslat delegáta i na soutěže mládeže, přičemž delegátovi náleži 
stejná odměna.
14.10. Náhrady rozhodčím a delegátům svazu

14.10.1. Náhradami se rozumí výdaje, kterými je odměna dle sazebníku Řádu rozhodčích a delegátů a dopravné 5,- Kč/km.
Rozhodčí i delegáti utkání jsou povinni účtovat při použití vozidla  kilometrovné dle kilometrovníku z aplikace 
www.seznam.cz sekce Mapy a to nerychlejším  směrem. K uvedeným vzdálenostem nelze připočítávat žádné další 
kilometry, vyjma vyšší moci (objížďky, nesjízdnost). Každé zvýšení dopravného je nutno zdůvodnit v zápise o utkání.
14.10.2 Rozhodčí (asistent, delegát), u jejichž delegace je v úřední zprávě označení (SD), jsou  povinni cestovat jedním 
vozem. Do zápisu o utkání uvedou poměrnou část dopravného.
14.10.3. V případě, že se rozhodčí (asistent) dostaví k utkání a toto se z jakýchkoliv příčin nehraje, náleží mu pouze 
dopravné.
14.10.4. Uskuteční-li se jakékoliv utkání v místě bydliště rozhodčího (asistenta), nevzniká nárok na dopravné. 
14.10.5. Rozhodčí (asistent, delegát) bere na vědomí, že OFS nezodpovídá za škodu, která by mu vznikla na vozidle při 
cestě na utkání a zpět, případně v přímé souvislosti s utkáním.

Čl. 15 Povinnosti vedoucího družstva
15.1. Nejpozději 15 minut před zahájením utkání se dostaví vedoucí družstva a hlavní pořadatel k předzápasové schůzce do kabiny 
rozhodčího. 
15.2. V přiměřené době po skončení utkání jsou vedoucí družstev povinni dostavit se do kabiny rozhodčího a potvrdit údaje 
uvedené v elektronickém, popř. papírovém zápise o utkání.
Čl. 16 Ekonomické náležitosti soutěží
16.1. Náhrady rozhodčím a delegátům svazu v podzimní části hradí FAČR a nebudou zahrnuty do sběrné faktury. Nedelegovaní laičtí
rozhodčí (asistenti) nemají nárok na náhradu.
16.2. Mistrovská utkání hrají družstva na své vlastní náklady. 
16.3. Pořádající oddíl je povinen hostujícímu týmu, rozhodčím a delegátovi svazu zajistit přiměřené občerstvení nealkoholickými 
nápoji.
16.4.  Volný vstup mají hráči nominovaní k utkání a realizační tým soupeře a funkcionáři OFS na základě platného průkazu, který 
vydává OFS Vsetín
16.5. Veškeré poplatky STK a DK budou zahrnuty do sběrné faktury.
Čl. 17  Působnost disciplinární komise OFS
17.1. Disciplinární komise OFS projednává provinění všech hráčů, rozhodčích, delegátů svazu a funkcionářů působících v okresních 
soutěžích.Zasedá v průběhu soutěžního ročníku 2022/2023 zpravidla každý čtvrtek od 16.00 hod. v sídle OFS v prvním poschodí 
budovy ČUS Vsetín (Dolní náměstí – Svárov 1082).
17.2. Za každý projednávaný případ je stanoven poplatek  150 Kč  dospělí, 100 Kč mládež.  
17.3. Jestliže byl hráč vyloučen nebo s ním bylo zahájeno disciplinárná´í řízení, má hráč právo dostavit se na nejbližší jednání DK, kde
bude jeho přestupek projednáván  nebo může své vyjádření učinit i písemně. Pokud práva nevyužije, bude případ projednán i bez 
jeho účasti. V případě výslovného písemného předvolání disciplinární komisí, je účastník povinen se disciplinárního řízení zúčastnit. 
Vyloučený hráč nesmí až do rozhodnutí DK startovat v žádném utkání.
17.4. O rozhodnutí DK bude oddíl informován prostřednictvím webu ofsvsetin.cz a prostřednictvím oficiální e-mailové 
korespondence OFS Vsetín 
Čl.18 Sazebník poplatků STK a DK (mimo disciplinární tresty)
Změna termínu – základní sazba dospělí 150 Kč (zvýšená 300 Kč), dorost, žáci 50 Kč (zvýšená 150 Kč), přípravky 0 Kč
4 ŽK jednotlivého hráče – dospělý 100 Kč mládež  50 Kč, 8 ŽK jednotlivého hráče – dospělý 150 Kč mládež 100 Kč
12 ŽK jednotlivého hráče – dospělý 200 Kč mládež 150 Kč, 16 ŽK jednotlivého hráče – dospělý 250 Kč mládež 200 Kč
Čl. 19: Nedisciplinární porušení Soutěžního řádu a Rozpisu soutěží
Např: nedostatečná příprava k utkání, nedostatečné oznámení změny termínu utkání, nezaslání soupisek a  hlášenek v řádném 
termínu, nepotvrzení zápisu o utkání, neúčast na aktivech, neoprávněné čerpání čekací doby  a jiné nedisciplinární porušení 
soutěžního řádu a RS je oprávněna STK zpoplatnit do  500 Kč. Závážnější nebo opakované nedostatky mohou být předány k řešení 
DK
Čl. 20: Nedisciplinární provinění rozhodčích
Nedostatky v činnosti rozhodčích řeší komise rozhodčích dle Řádu rozhodčích a delegátů        
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