
 

 
 

PROPOZICE MEZIOKRESNÍ SOUTĚŽE VÝBĚRŮ U12 
2018/2019 

 
 
 

I. Všeobecná ustanovení 
 
Pořadatel: Krajský fotbalový svaz Vysočina ve spolupráci s jednotlivými OFS 
 
Organizátor: pořádající OFS (domácí tým) 
 
Místa konání: oznámí organizátor (OFS) utkání nejméně 14 dnů před konáním 
                       soupeři, na KFS Vysočina a sekretáři soutěže 
 
Termíny: dle termínové listiny KM KFS Vysočina  2018/2019 
 
Časy venkovních utkání:  9.30 a 11.15 (jiný čas jen po vzájemné dohodě) 
                              
Rozhodčí: rozhodčí (doporučeno z listiny KR KFS Vysočina) deleguje příslušný OFS 
 
Sekretář: Kamil Průša, Nárameč 62, 67503, (608102597, kamil.prusa@email.cz) 
 

II. Technická ustanovení 
 
Věková hranice:   U 12 (žáci nar. od 1. 1. 2007 a mladší) 
Hrací systém:   

• venkovní hřiště - viz rozlosování, každý s každým jednokolově s odvetným zápasem    
• hala – turnaj, viz rozlosování, každý s každým jednokolově 
• mužstvo, které se v tabulce všech odehraných zápasů umístí na prvním místě, má 

nárok na postup do republikové soutěže 
 
Startují:  

• hráči uvedené věkové kategorie, z klubů OFS 
     mimo hráčů hrajících v oddílech, které startují v soutěžích     
     SpSM (FŠ Třebíč, FC Slovan Havlíčkův Brod, FC VYSOČINA JIHLAVA, FC Žďas     
Žďár n.S.).  
• z jednoho klubu mohou startovat maximálně 4 hráči uvedení v zápise o utkání 
• při utkání na venkovním hřišti je možné využít 18 hráčů (soupiska) 
• při utkání na halovém turnaji  je možné využít 15 hráčů (soupiska) 
 

 
Hrací doba:  

• utkání na venkovním hřišti  –  2 x 25 minut 
          (přestávka mezi zápasy minimálně  30 minut) 

• utkání na halovém turnaji  – 1 x 20 min minut  



 
 
 
Střídání hráčů:  při utkáních na venkovním hřišti i v halovém turnaji  je možné 
                           střídat všechny hráče 
                           (opakované střídání v přerušené hře z prostoru střídaček) 
 
Hrací plocha venkovního hřiště:  

• travnatá nebo UMT (včetně 2 kabin) s možností náhradního hřiště v místě konání  
 
Kritéria pro umístění:  

• utkání na venkovním hřišti i v halovém turnaji - za výhru 3 body, za nerozhodný 
výsledek 1 bod 

• pořadí ve skupině a postup určuje: 
 l. počet získaných bodů, 
2. výsledky vzájemných utkání, 
3. rozdíl branek, 
4. větší počet vstřelených branek, 
5. podíl vstřelených a obdržených branek. 

 
Pravidla:              

• venkovní hřiště  –  8+1, mezi pokutovými územími klasické hrací plochy, 
dle pravidel fotbalu, míč velikosti č.4  

• hala - 4+1, dle pravidel fotbalu v hale, futsalový míč velikosti č.4,  
 
Vyloučení:   projednávají příslušné DK 
                    (dle příslušnosti hráče ke klubu v soutěži v níž startuje ) 
 
Dresy:   

• volbu dresů při utkáních na venkovním hřišti má domácí družstvo  
          (oznámí soupeří spolu s oznámením o místě konání a časech utkání ) 

• na halovém turnaji je povinnost mít dvě sady dresů rozdílné barvy 
 
Hospodářské náležitosti:  
• mužstva si hradí náklady na dopravu k utkáním na venkovních hřištích 

a halový turnaj z finančních prostředků OFS. KFS hradí veškeré náklady 
s uspořádáním halového turnaje. 

• organizátor utkání (pořádající OFS) 
1. hradí náklady spojené s uskutečněním utkání na venkovních hřištích 

a halového turnaje 
2. občerstvení všech hráčů při utkání na venkovních hřištích a halovém turnaji 

(neperlivá voda) 
3. občerstvení a náhrady rozhodčím – zaplatí jednoho rozhodčího. Na lajnách budou 

jako asistenti rozhodčího „laikové“ – na každé pomezní čáře bude z každého týmu 
jeden asistent rozhodčího. 

         (utkání na venkovním hřišti - 200 Kč za utkání, utkání na halovém turnaji – 50,- Kč) 
 
Zdravotní zabezpečení: zajišťuje organizátor utkání (pořádající OFS) 
 
Upozornění:  
 

• povinnost pořádajícího OFS je neprodleně po utkáních na venkovním hřišti 
zaslat zápisy o utkáních sekretáři soutěže a GTM (do 48 hod). 

• povinnost pořádajícího OFS je neprodleně po halovém turnaji zaslat 
výsledky turnaje, střelce branek a soupisky mužstev sekretáři turnaje a GTM. 

• vedoucí týmů vypíší do zápisu o utkání na venkovním hřišti a do soupisek na 
halovém turnaji klubovou příslušnost všech hráčů. 

• vyplňuje se jeden tiskopis „Zápisu o utkání“ pro obě utkání.  



 
 
 
 
 
 
 
Rozlosování meziokresní soutěže 2018/2019 
 
Venkovní hřiště 
 
Podzim 2018 
 
27.9.2018  
    OFS Jihlava - OFS Havlíčkův Brod    
   OFS Pelhřimov - OFS Žďár n. S.   
 
04.10.2018    
   OFS Třebíč  - OFS Pelhřimov    
    
 
18.10.2018   
   OFS Žďár n. S. - OFS Jihlava  -  
   OFS Havlíčkův Brod - OFS Třebíč    
Jaro 2019 
 
04.04.2019     

OFS Pelhřimov  - OFS Jihlava    
   OFS Třebíč - OFS Žďár n. S.   
  
11.04.2019 
   OFS Jihlava - OFS Třebíč    
    OFS Havlíčkův Brod - OFS Pelhřimov    
 
25.04.2019 

OFS Žďár n. S.  - OFS Havlíčkův Brod   
 
 
 
Halový turnaj   (organizátor OFS Pelhřimov) 
 
13.02. 2019 
 
5 – 1    OFS Havlíčkův Brod - OFS Pelhřimov  
4 – 2    OFS Jihlava – OFS Třebíč  
3 – 1    OFS Žďár n. S. – OFS Pelhřimov 
4 – 5    OFS Jihlava – OFS Havlíčkův Brod  
2 – 3   OFS Třebíč - OFS Žďár n. S.  
1 – 4    OFS Pelhřimov - OFS Jihlava  
5 – 3   OFS Havlíčkův Brod – OFS Žďár n. S.  
1 – 2   OFS Pelhřimov – OFS Třebíč  
3 – 4   OFS Žďár n. S. - OFS Jihlava  
2 – 5    OFS Třebíč – OFS Havlíčkův Brod 
 
 
 

               Stanislav Duben  
předseda Komise mládeže KFS Vysočina  

 


