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Technicko-soutěžní ustanovení
1.

FOTBALOVÁ LIGA, FOTBALOVÁ NÁRODNÍ LIGA

1. Účastníci soutěží
1. FOTBALOVÁ LIGA

FOTBALOVÁ NÁRODNÍ LIGA

1. AC Sparta Praha fotbal, a.s.

1. FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s.

2. Fotbalový Klub Jablonec, a.s.

2. Městský fotbalový klub Vítkovice a.s.

3. Bohemians Praha 1905, a.s.

3. FK FOTBAL TŘINEC a.s.

4. FK DUKLA Praha, a.s.

4. Fotbalový klub Varnsdorf a.s.

5. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s.

5. SK Sigma Olomouc, a.s.

6. FK Mladá Boleslav a.s.

6. FK Baník Sokolov a.s.

7. FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s.

7. 1. SC Znojmo fotbalový klub a.s.

8. FC FASTAV Zlín, a.s.

8. MFK Frýdek-Místek, a.s.

9. 1. FK Příbram, a.s.

9. Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s.

10. FC Viktoria Plzeň, a.s.

10. FC Baník Ostrava, a.s.

11. SK Slavia Praha – fotbal a.s.

11. Slezský fotbalový club Opava a.s.

12. FC SLOVAN LIBEREC a.s.

12. FC Sellier & Bellot Vlašim, a.s.

13. MFK OKD Karviná a.s.

13. 1. SK Prostějov z.s.

14. FK TEPLICE a.s.

14. Fotbalový klub Pardubice a.s.

15. FC Hradec Králové, a.s.

15. SK Dynamo České Budějovice, a.s.

16. 1. FC SLOVÁCKO, a.s.

16. FC MAS Táborsko a.s.

2. Organizátor utkání
Organizátorem utkání je klub uvedený v rozlosování podzimní části soutěže na prvním místě,
pro jarní část soutěže platí obrácené pořadí.
3. Termíny a začátky – hrací modely
A. Termínová listina soutěže tvoří přílohu tohoto Rozpisu soutěží. Hracími dny 1.
Fotbalové ligy jsou pátek až neděle. Termíny utkání budou stanoveny v souladu s níže
uvedenými dohodnutými podmínkami, nebo v souladu s termíny a začátky, které kluby
nahlásily Řídícímu orgánu soutěže.
B. Hracími dny Fotbalové národní ligy jsou pátek až neděle. Termíny utkání budou
stanoveny v souladu s níže uvedenými dohodnutými podmínkami nebo v souladu
s termíny a začátky, které kluby nahlásily Řídícímu orgánu soutěže.

C. Řídící orgán může termíny utkání stanovit odchylně s ohledem na státní reprezentaci,
účast klubů v evropských pohárech, kolizi termínů v jednotlivých regionech, výběr TV
přenosů, účast hráčů družstva členského klubu v českém reprezentačním A-týmu, týmů
U21 a U20 v případě, kdy jsou povoláni, podle § 35, písm. c) a přílohy č. 5 Soutěžního
řádu FAČR, alespoň dva hráči členského klubu, který o změnu termínu žádá, nebo
z jiných důvodů zvláštního zřetele hodných.
D. Utkání, která jsou zařazena do televizních přenosů nebo záznamů, včetně utkání
zařazených do sobotního Studia ČT se uskuteční v termínech schválených Řídícím
orgánem na základě podmínek dohodnutých mezi Fotbalovou asociací ČR (dále
„FAČR“), STES a.s., PRAGOSPORT a.s. a TV.
E. Pro účastníky evropských klubových soutěží, pohárové soutěže MOL Cup a pro
mužstva, jejichž utkání byla zařazena do přímých přenosů TV, jsou stanoveny
následující cykly utkání:
neděle – středa
pondělí – čtvrtek
úterý – pátek
středa – sobota
čtvrtek – neděle
pátek – pondělí
sobota – úterý
Tento cyklus může být účastníkům evropských klubových soutěží na základě žádosti
prodloužen o jeden den, v případě utkání na hřišti soupeře v evropských klubových
soutěžích.

4. Změny termínů utkání
A. Změny termínů utkání se řídí ustanovením § 8 odst. 4 Soutěžního řádu (dále „SŘ“).
B. Změnu termínu utkání (odložení) Řídící orgán soutěže provede také z důvodu
hromadného onemocnění hráčů klubu, které bude doloženo rozhodnutím Orgánu
ochrany veřejného zdraví v souladu s ustanovením § 67, odst. 1 až 4 zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
C. Veškeré změny termínů zveřejňuje Řídící orgán soutěže na Úřední desce, eventuálně emailem.
D. Žádosti o změny termínů jsou předkládány Řídícímu orgánu soutěže nejpozději jeden
týden před stanoveným termínem utkání. Žádost obsahuje důvod změny termínu a
písemné stanovisko soupeře. V případě, že klub předloží žádost o změnu termínu více
než 10 dní před stanoveným termínem utkání, stanovuje se poplatek na částku ve výši
500,-Kč. V případě, že klub předloží žádost o změnu termínu méně než 10 dní před
stanoveným termínem utkání, zvyšuje se poplatek na částku ve výši 1000,- Kč.
Žádajícímu klubu bude částka připsána na sběrnou fakturu.
E. Utkání 29. a 30. kola budou sehrána podle rozhodnutí Řídícího orgánu soutěže tak, aby
nebyla narušena regulérnost soutěže.

F. V případě nemožnosti odehrání utkání pro nezpůsobilý stav hrací plochy kluby do 48
hodin předloží své návrhy na náhradní termín utkání Řídícímu orgánu, který o termínu
a začátku rozhodne s konečnou platností.
5. Účastníci soutěží
V 1. Fotbalové lize a Fotbalové národní lize startují družstva klubů podle seznamu
uvedeného v části Technicko-soutěžní ustanovení, odst. 1, tohoto Rozpisu.
V družstvu mohou startovat pouze fyzické osoby se zvláštními právy a povinnostmi hráče ve
smyslu čl. 9 odst., 4 písm. a) Stanov FAČR za současného dodržení § 35 písm. h) Soutěžního
řádu. Start dorostenců za dospělé se řídí ustanovením § 4 Soutěžního řádu mládeže a žen.
6. Podmínky účasti v 1. Fotbalové lize a Fotbalové národní lize
A. K účasti v 1. Fotbalové lize a Fotbalové národní lize je zapotřebí:
 splnit podmínky stanovené v § 16 odst. 1 a 2 Soutěžního řádu;
 uhradit kauci ve výši 300.000,- Kč. Kauce je převoditelná pro následující soutěžní
ročník. Za účast v 1. Fotbalové lize a Fotbalové národní lize se nad rámec kauce
neplatí startovné.
B. Jako účastník 1. Fotbalové ligy a Fotbalové národní ligy převádí klub na FAČR
exkluzivně svá práva k audiovizuálním a rozhlasovým přenosům z utkání 1. Fotbalové
ligy, Fotbalové národní ligy, Poháru FAČR, a Juniorské ligy, které v těchto soutěžích
sehraje a souhlasí s tím, aby výnosy z uplatnění těchto práv FAČR použil ve prospěch
ligových klubů na základě rozhodnutí Ligového grémia LFA. Bližší podmínky
uplatnění těchto práv upraví zvláštní smlouva mezi klubem a STES a.s.
C. Klub prohlašuje, že celková činnost klubu a závazky z uzavřených smluv jsou finančně
zajištěny a že řádně dokončí soutěž.
D. V případě odhlášení nebo vyloučení družstva klubu ze soutěže klub uhradí náklady,
které vznikly soupeřům tím, že se marně zúčastnili utkání na jeho hřišti. K úhradě
těchto nákladů, jakož i k úhradě závazků, které má takový klub vůči FAČR, LFA, jeho
členům, hráčům a členům realizačního týmu bude použita kauce. Případná zbylá část
kauce propadá ve prospěch LFA. Nebude-li výše kauce na úhradu závazků postačovat,
uhradí je klub ze svého.
E. Klub bere dále na vědomí a souhlasí s tím, že na svůj podíl sjednaný ve smlouvě se
STES a.s. případně v jejich dodatcích má nárok pouze při plnění a splnění všech
podmínek ve smlouvě obsažených (např. že řádně dokončí soutěž) a souhlasí i s tím,
aby na něj připadající sjednaný podíl nebo jeho část byly přednostně použity k úhradě
závazků klubu vůči FAČR, LFA a subjektům činným ve FAČR.
F. Kromě ustanovení § 37 SŘ jsou kluby ve vztahu ke zdravotní způsobilosti hráčů
povinny na základě stanoviska Zdravotní komise FAČR k náhlým úmrtím sportovců a
rozhodnutí Výkonného výboru FAČR ze dne 20. 10. 2009 zajistit lékařské prohlídky
hráčů klubů 1. Fotbalové ligy a Fotbalové národní ligy sestávající se z odebrání
podrobné anamnézy stran srdečních onemocnění, ze základního klinického vyšetření a
vyšetření EKG včetně laboratorních vyšetření a transtorakálního echokardiografického
vyšetření.
G. Kluby 1. Fotbalové ligy a Fotbalové národní ligy musí mít hlavního trenéra a asistenta
trenéra, kteří jsou držiteli licencí v souladu s Řádem trenérů. Hlavní trenéři a asistenti
trenérů jsou povinni účastnit se všech aktivit pro ně určených, včetně mediálních

výstupů. Jen hlavní trenér a jeho asistenti mohou být uvedeni ve všech oficiálních a
propagačních materiálech i mediálních výstupech jako hlavní trenéři či asistenti.
H. Pro účast v soutěži musí klub mít zařazeno v pravidelných soutěžích nejméně:

1. Fotbalová liga

Počet
mládežnických
v různých kategoriích
8

Fotbalová národní liga

6

Soutěž

družstev

Z výše uvedených počtů musí být v klubu alespoň 2 družstva hráčů ve věku 15-21 let,
jedno družstvo hráčů ve věku 10-14 let a jedno družstvo hráčů mladších 10 let.
I. Hostující klub musí respektovat tradiční barvy dresů domácího klubu tak, jak jsou
uvedeny v tomto Rozpisu v adresáři klubů 1. Fotbalové ligy a Fotbalové národní ligy.
Hostující klub musí mít připravenu vždy také záložní variantu pro případ, že by se
barva jejich dresů nelišila od dresů domácího klubu – vždy záleží na posouzení
rozhodčím konkrétního utkání. V případě, že rozhodčí nezahájí utkání kvůli podobně
barevným dresům, které dle jeho názoru snižují nebo znemožňují rozlišení hráčů, je za
tento stav plně zodpovědný hostující klub. Reklamy na dresu nesmí ovlivňovat
odlišitelnost dresů od soupeřových a rozhodnutí o tom je v kompetenci rozhodčího
utkání.
J. V klubech 1. Fotbalové ligy a Fotbalové národní ligy mají hráči vždy pro příslušnou
část soutěžního ročníku svá stálá čísla (od 1 do 99), s nimiž budou k mistrovským
utkáním nastupovat. Číslo 1 má vždy brankář. Pro účely tohoto ustanovení se za
příslušné části soutěžního ročníku považují období 1. 7. – 31. 12. a 1. 1. – 30. 6.
následujícího roku. Jmenovky hráčů na dresu jsou doporučeny (od SR 2017/18 budou
v 1. Fotbalové lize povinné).
K. Hráči musí nastoupit v dresech a trenýrkách s dobře viditelnými čísly. Číslo na dresu
hráče musí být shodné s číslem, pod kterým je hráč uveden v Zápisu o utkání. Číslo na
trenýrkách se musí shodovat s číslem na dresu hráče. Brankáři musí mít barvy dresů
jasně odlišitelné od barev dresů ostatních hráčů a od barev dresů rozhodčích.
L. Lhůty stanovené v § 53 odst. 1 až 3 Soutěžního řádu pro vyplnění zápisu o utkání činí
60 minut.
M. Hlavní trenéři a asistenti trenéra jsou povinni být při utkání zřetelně označeni visací
kartou dle § 12 Řádu trenérů. Pokud dojde ke změnám na trenérských pozicích v
průběhu soutěžního ročníku, musí klub bez zbytečného odkladu oznámit všechny údaje
k vyrobení visací karty nového trenéra Řídícímu orgánu soutěže. Osoba bez visací
karty bude rozhodčím vykázána z technické zóny hřiště.
N. Organizátor utkání připraví ke hře minimálně 4 míče (3 rezervní). Rezervní míče
budou připraveny u středové čáry a za každou z branek. Značka i typ těchto míčů musí
být schváleny FAČR.
O. Organizátor utkání zabezpečí podavače míčů, pokud to povaha stadionu vyžaduje.
P. Kluby zabezpečí pro technického delegáta LFA, delegáta FAČR, a dopingového
komisaře utkání tři vymezená místa na tribuně k sezení s dobrým výhledem a rychlým
přístupem na hrací plochu.
Q. Organizátor utkání pořizuje na svoje náklady z každého utkání 1. Fotbalové ligy,
Fotbalové národní ligy a Poháru FAČR nezkrácený DVD záznam včetně nástupů a
odchodu hráčů z ohraničeného prostoru hrací plochy. Záznam musí být povinně
ozvučen a opatřen minutáží. Hlavní pořadatel po skončení každého utkání oznámí
delegátovi FAČR, zda byl záznam natočen v celém rozsahu a není poškozen.

Organizátor utkání je rovněž povinen zajistit možnost zhlédnutí tohoto záznamu
delegátovi FAČR nejpozději do 30 minut po skončení utkání na zařízení s obrazovkou
o minimální úhlopříčce 56 cm, a to v samostatné místnosti bez přítomnosti jiných osob.
Organizátor utkání musí předat DVD se záznamem odehraného utkání delegátovi
FAČR, a to nejpozději do 1 hodiny po skončení utkání. Delegát je povinen písemně
převzetí DVD klubu potvrdit a zodpovídá dále za odeslání záznamu na sekretariát KR
FAČR nejpozději následující pracovní den po sehrání utkání. Pokud po utkání
z jakéhokoliv důvodu k předložení záznamu delegátovi FAČR nedojde, je organizátor
utkání povinen nejpozději následující pracovní den po sehrání utkání odeslat
záznam sekretariátu Komise rozhodčích FAČR. Dále je organizátor utkání povinen
ihned po utkání předat také hostujícímu klubu záznam o utkání na DVD nosiči.
Nesplnění povinností v tomto bodu uvedených, bude trestáno pořádkovou pokutou
podle § 7 odst. 3 písm. a) Soutěžního řádu.
R. Kluby 1. Fotbalové ligy a Fotbalové národní ligy jsou povinny provést do zahájení
soutěžního ročníku 2016/17 hygienickou prověrku stadionu útvary příslušné
hygienické služby současně s vyšetřením stěrů na bakteriologické vyšetření v
rehabilitačních a regeneračních zařízeních klubů, jejichž výsledky jsou na vyžádání
Zdravotní komise FAČR povinny předložit ke kontrole;
S. Střídání hráčů se provádí pomocí dobře viditelných elektronických číselných tabulí,
které je povinen pro obě mužstva dát k dispozici organizátor utkání.
T. Vyloučený hráč nebo vyloučený náhradní hráč musí ihned opustit prostor hřiště a odejít
do kabin. Nesmí se zdržovat na hráčské lavici ani v uzavřeném prostoru hřiště.
Funkcionář družstva, vykázaný rozhodčím z lavičky, se nesmí zdržovat na lavičce ani
v uzavřeném prostoru hřiště. Za dodržení tohoto ustanovení odpovídá vedoucí
družstva, kontroluje je první asistent rozhodčího, event. čtvrtý rozhodčí, je-li
delegován.
U. Vysílání hudebních spotů v průběhu hry je povoleno při dosažení branky v maximální
délce 15 sekund s tím, že spot nesmí mít komerční charakter.
V. Organizátor utkání je povinen mezi skončením rozcvičení hráčů nebo náhradníků a
zahájením každého z poločasů zkontrolovat neporušenost brankových sítí, jejich
uchycení na brankové konstrukci a připevnění k zemi. V případě, že začátek utkání
nebo druhého poločasu bude zpožděn z důvodu porušení brankové sítě nebo jejich
uchycení, ponese následky takového zjištění organizátor utkání.
W. Velkoplošné obrazovky musí být používány domácím klubem zodpovědně, aby jejich
používání neovlivňovalo zápas, nepodrývalo autoritu či nenarušovalo roli rozhodčích
utkání, nepodněcovalo divácké násilí, příp. k nim nevytvářelo záminky. Proto:
 domácí klub nese zodpovědnost za veškeré jednání osoby (osob), které jsou
pověřeny k úpravě obrázků a zvuků, přenášených na obrazovku (obrazovky);
 obrazovka (obrazovky) nesmí být používány k živým přenosům daného utkání,
pokud na daném stadionu probíhá fotbalové utkání;
 obrázky utkání, který probíhá na stadionu, smí být přenášen na obrazovku
(obrazovky) během utkání za podmínky, že míč není ve hře, příp. v poločasové
přestávce nebo po skončení utkání, a to pouze v případě, že jde o pozitivní momenty
utkání;
 na obrazovce (obrazovkách) nesmí být zobrazovány záznamy jakýchkoliv
negativních nebo kontroverzních momentů nebo incidentů, vč. akcí jakéhokoliv
hráče či rozhodčího, které by mohly být považovány za pobuřování diváků či
zostuzování hry;

 rovněž není přípustné přenášet obrázky anebo zvuky jakýchkoliv incidentů či
událostí, které by mohly upoutat pozornost na kompetentnost či úsudek kteréhokoliv
z rozhodčích utkání, nebo zpochybnit jejich rozhodnutí.
X. Pokud organizátor utkání provádí před utkáním přípravu hrací plochy rovněž
kropením, musí být taková příprava provedena na celé hrací ploše a nikoliv jen na její
části.
Y. Domácímu klubu nepřísluší provádět kontrolu vnášení nebezpečných předmětů u
příslušníků hostujícího družstva. Odpovědnou osobou je vedoucí hostujícího družstva.
7. Postup, sestup a určování pořadí
A. Pořadí v tabulce se určí podle § 18 Soutěžního řádu.
B. Po skončení soutěžního ročníku sestoupí z 1. Fotbalové ligy družstva, která se v
konečné tabulce umístila na 15. a 16. místě. Sestupující družstva budou zařazena do
Fotbalové národní ligy, pokud obdrží profesionální licenci potřebnou pro účast v
soutěži.
C. Do 1. Fotbalové ligy postoupí vítěz FNL a družstvo, které se v konečné tabulce
Fotbalové národní ligy umístilo na 2. místě, pokud obdrží profesionální licenci
potřebnou pro účast v 1. Fotbalové lize
D. Po skončení soutěžního ročníku sestoupí z Fotbalové národní ligy družstva, která se v
konečné tabulce umístí na 15. a 16. místě. Sestupující družstva budou zařazena do
České nebo Moravskoslezské ligy podle územní příslušnosti.
E. Do FNL postoupí vítěz České ligy (ČFL) a vítěz Moravskoslezské ligy (MSFL), pokud
obdrží profesionální licenci, potřebnou pro účast ve Fotbalové národní lize
F. V případě, že dostatečný počet klubů neobdrží požadované licence pro účast v 1.
Fotbalové lize a Národní fotbalové lize, budou tyto soutěže doplněny v souladu s § 1921 Soutěžního řádu.
8. Výběr klubů pro mezinárodní klubové soutěže
A. Do Ligy Mistrů se kvalifikuje vítěz 1. Fotbalové ligy a klub na druhém místě konečné
tabulky.
B. Do Evropské ligy se kvalifikuje vítěz MOL Cup a kluby, které se v konečné tabulce 1.
Fotbalové ligy umístily na 3. a 4. místě, přičemž
 v případě, že vítěz MOL Cup bude současně účastníkem Ligy mistrů, do Evropské
ligy se kvalifikuje klub, který se v konečné tabulce 1. Fotbalové ligy umístil na 5.
místě;
 v případě, že se vítěz MOL Cup do Evropské ligy kvalifikoval zároveň svým
umístěním v 1. Fotbalové lize, postupuje do Evropské ligy klub, který se v konečné
tabulce 1. Fotbalové ligy umístil na 5. místě;
 se do Evropské ligy kvalifikuje také vítěz domácí Soutěže Fair Play 1. Fotbalové
ligy, pokud bude dosaženo příslušného koeficientu.
9. Titul a ceny
Vítězné družstvo 1. Fotbalové ligy získá titul MISTR ČR pro rok 2016/17. Hráči vítězného
družstva a trenéři obdrží medaile. Klub obdrží pohár. Ceny budou předány zpravidla na hřišti
po posledním soutěžním utkání. V případě, že již bude o vítězi rozhodnuto, po posledním
domácím mistrovském utkání vítězného klubu v soutěži, pokud podle okolností nebude

rozhodnuto jinak. Hráči, trenéři a funkcionáři vítězného družstva jsou povinni se tohoto aktu
zúčastnit.
Vítězné družstvo FNL získá titul VÍTĚZ Fotbalové národní ligy pro rok 2016/17 a obdrží
pohár. Druhé postupující družstvo obdrží pohár.
10. Napomínání hráčů
V 1. Fotbalové lize a Fotbalové národní lize bude prováděna evidence napomínání hráčů
žlutou kartou a ukládány tresty zákazu závodní činnosti podle § 47 Disciplinárního řádu.
Napomínání hráčů se eviduje a trestá v jednom ročníku stejné soutěže. Tresty zákazu závodní
činnosti uložené za opakované napomínání hráčů budou vykonány vždy pouze v rozsahu
počtu soutěžních utkání tak, aby nepřekročily konec soutěžního ročníku a nepřenášely se do
nového soutěžního ročníku. V případě, kdy by tresty zákazu závodní činnosti uložené za
opakované napomínání hráčů podle § 47 Disciplinárního řádu přesáhly konec soutěžního
ročníku, nebudou tyto tresty v tomto rozsahu vykonány a namísto příslušné části trestu zákazu
závodní činnosti bude uložena peněžitá pokuta v této výši:
1. Fotbalová liga:
20.000,- Kč za jedno soutěžní utkání, ve vztahu k němuž nebyl trest zákazu závodní činnosti
vykonán
30.000,- Kč za dvě soutěžní utkání, ve vztahu k nimž nebyl trest zákazu závodní činnosti
vykonán
40.000,- Kč za tři soutěžní utkání, ve vztahu k nimž nebyl trest zákazu závodní činnosti
vykonán.
50.000,- Kč za čtyři soutěžní utkání, ve vztahu k nimž nebyl trest zákazu závodní činnosti
vykonán.
60.000,- Kč za pět soutěžních utkání, ve vztahu k nimž nebyl trest zákazu závodní činnosti
vykonán.
Fotbalová národní liga:
10.000,- Kč za jedno soutěžní utkání, ve vztahu k němuž nebyl trest zákazu závodní činnosti
vykonán
15.000,- Kč za dvě soutěžní utkání, ve vztahu k nimž nebyl trest zákazu závodní činnosti
vykonán
20.000,- Kč za tři soutěžní utkání, ve vztahu k nimž nebyl trest zákazu závodní činnosti
vykonán.
25.000,- Kč za čtyři soutěžní utkání, ve vztahu k nimž nebyl trest zákazu závodní činnosti
vykonán.
30.000,- Kč za pět soutěžních utkání, ve vztahu k nimž nebyl trest zákazu závodní činnosti
vykonán.
Toto pravidlo se použije i na tresty uložené za disciplinární přečin Opakovaného napomínání
hráče v soutěžním ročníku, udělené v soutěžním ročníku 2015/16.

11. Soutěž FAIR–PLAY – kritéria

Pořadí

Kritérium

Body

1.

Žluté karty

1

2.

Červené karty

3

3.

Tresty jednotlivců

4.

Tresty kolektivů

důtka

2

peněžitá pokuta

4

zákaz závodní činnosti

6

zákaz výkonu funkce

8

důtka

2

peněžitá pokuta

6

uzavření stadionu

10

odebrání soutěžní bodů

14

vyloučení družstva ze soutěže

vyloučení z Fair-Play

Při podmíněném uložení trestu se bodové hodnocení snižuje na polovinu a při stejném počtu
dosažených bodů o lepším umístění rozhoduje postavení v tabulce 1. Fotbalové ligy.
Vítěz domácí soutěže Fair-Play obdrží cenu a stává se účastníkem Evropské ligy, pokud ČR
dosáhne v příslušném soutěžním ročníku stanoveného koeficientu.

12. Soupiska
A. V souladu s ustanovením § 10 SŘ jsou kluby povinny vyhotovit soupisku
v elektronickém informačním systému.
B. Kluby jsou dále povinny Řídícímu orgánu soutěže doložit:
 jméno, příjmení a funkci statutárního zástupce klubu,
 jméno a příjmení trenéra a asistenta, event. asistentů a údaje o jejich platných
kvalifikacích,
 trenérské smlouvy,
 účinné trenérské průkazy,
 seznam cizinců (předkládá se i v případě, že klub cizince nemá).
C. Na soupisce musí být uvedeno 11 hráčů.
D. Každý hráč uvedený na soupisce musí nastoupit nejméně v jednom soutěžním utkání za
družstvo, na jehož soupisce je uveden. V případě nesplnění této povinnosti bude klub
potrestán pořádkovou pokutou v souladu se § 7 odst. 3 SŘ.
E. V družstvech zařazených do 1. Fotbalové ligy a Fotbalové národní ligy nesmí v
soutěžním utkání jako hráč nastoupit trenér ani asistent, kteří byli v této funkci
nahlášeni Řídícímu orgánu soutěže podle bodu 12 B.
F. Ze soupisky klubů 1. Fotbalové ligy a Fotbalové národní ligy mohou nastoupit za
družstvo v nižší soutěži v soutěžním utkání nejvýše 2 hráči (viz § 10 odst. 8 SŘ).
G. Hráči ze soupisky B mužstva mohou za družstvo 1. Fotbalové ligy a Fotbalové národní
ligy startovat neomezeně v souladu s § 10 odst. 9 SŘ. Dorostenci mohou startovat v
družstvech dospělých co do počtu neomezeně. Musí splňovat ustanovení SŘ fotbalu a
Rozpisu soutěží o zdravotní způsobilosti a souhlasu rodičů.

H. Všechny změny na soupiskách hráčů v průběhu jejich platnosti jsou kluby povinny
předložit do 7 dnů ke schválení Řídícímu orgánu soutěže.
Kluby Fotbalové národní ligy, které nemají B družstvo ani družstvo v Juniorské lize,
soupisku nepředkládají. Předkládají však dokumenty dle bodu 12 B.
13. Soupis hráčů
A. V soutěžním ročníku 2016/17 jsou kluby 1. Fotbalové ligy a Fotbalové národní ligy
povinny předložit Řídícímu orgánu soutěží soupis 25 hráčů. Z tohoto počtu musí být 4
domácí hráči ve smyslu bodu 13 B.
B. Domácím hráčem se rozumí:
 hráč trénovaný klubem ve věku 15 - 21 let, který je v klubu registrován nejméně po
dobu 3 let nebo
 hráč trénovaný ve věku 15 - 21 let členským klubem FAČR, který je po dobu 3 let
registrován buď v domácím klubu nebo jiném členském klubu FAČR.
C. Klub je povinen nejméně 4 hráče splňující výše uvedená kritéria označit.
14. Status hráčů v profesionálních soutěžích
A. V utkáních 1. Fotbalové ligy a Fotbalové národní ligy smí nastoupit k soutěžnímu
utkání pouze ligoví profesionální hráči.
B. Kromě ligových profesionálních hráčů smí nastoupit k soutěžnímu utkání:
i. 1. Fotbalové ligy nejvýše tři hráči, kteří nejsou ligovými profesionálními hráči
ii Fotbalové národní ligy nejvýše pět hráčů, kteří nejsou ligovými profesionálními
hráči
C. Amatérský hráč, nebo standardní profesionální hráč je oprávněn nastoupit pouze do
soutěžních utkání profesionální soutěže, která náleží do té části soutěžního ročníku,
v níž nastoupil k soutěžnímu utkání poprvé. Pro účely tohoto ustanovení se za
příslušné části soutěžního ročníku považují období 1. 7. – 31. 12. a 1. 1. – 30. 6.
následujícího roku.
D. Ustanovení bodů B. a C., neplatí pro amatérského hráče, nebo standardního
profesionálního hráče, který již byl ligovým profesionálním hráčem.
E. Nastoupení hráče v rozporu s odstavci B. – D. není neoprávněným nastoupením
k utkání podle § 50 Disciplinárního řádu, je však disciplinárním přečinem podle § 69
Disciplinárního řádu.
15. Start cizinců
A. V soutěžním utkání je za družstvo oprávněno nastoupit nejvýše 5 hráčů, kteří nejsou
občany členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, nebo
nejsou občany států majících s Evropskou Unií uzavřeny dohody o partnerství.
Členskými státy Evropské unie se rozumí: Belgie, Bulharsko, Česká republika,
Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko,
Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko,
Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené Království Velké
Británie a Severního Irska, Španělsko a Švédsko. Státy Evropského hospodářského
prostoru se rozumí: členské státy Evropské unie a dále Island, Lichtenštejnsko a
Norsko. Státy, které mají s Evropskou unií uzavřeny Dohody o partnerství, se rozumí:

dohody uzavřené s kandidátskými zeměmi Evropské unie, jimiž jsou Makedonie,
Turecko, Srbsko, Černá Hora a Albánie.
Nastoupení více hráčů v rozporou s odstavcem A. je disciplinárním proviněním podle § 50
Disciplinárního řádu.

16. Souhlas ke startu za jiný klub
Mateřské kluby mohou v přátelských utkáních povolit start hráčům za družstvo jiného klubu.
Při startu tento hráč předloží rozhodčímu písemný souhlas mateřského klubu. Souhlas musí
obsahovat jméno a ID číslo hráče, název mateřského klubu, název klubu, za který hráč startuje
a dobu trvání souhlasu.
17. Hlášení o přátelských mezinárodních utkáních a nemistrovských soutěžích
A. Při organizaci mezinárodních utkání na klubové úrovni musí kluby dodržovat Směrnici
FIFA
pro
mezinárodní
zápasy,
která
je
zveřejněna
na
http://www.fifa.com/mm/document/world-matchcentre/nationalteams/02/32/56/85/regulationsgoverninginternationalmatches_neutral.pd
f.
B. Všechny kluby, jejichž družstva hodlají sehrát přátelské mezinárodní utkání, jsou
povinny toto utkání písemně ohlásit Komisi rozhodčích, která zabezpečí delegaci
rozhodčích, popř. i delegáta FAČR a dále zaslat příslušný formulář FIFA (pro utkání
doma, pro utkání venku), který je ke stažení na www.fotbal.cz.
C. Pokud klub pořádá nemistrovskou soutěž (turnaj), je povinen Řídícímu orgánu soutěže
předložit ke schválení propozice.
D. V případě organizování přátelského utkání s jiným členským klubem FAČR je
organizátor utkání povinen tuto skutečnost oznámit Komisi rozhodčích FAČR, které na
předmětné utkání deleguje rozhodčí.
18. Ustanovení o trenérech a asistentech
A. Veškeré změny v osobách trenérů a asistentů, jež jsou kluby povinny doložit podle
bodu 12B, v průběhu rozehraného soutěžního ročníku je třeba oznámit Řídícímu
orgánu soutěže. Řídící orgán soutěže změnu schválí po vyjádření Trenérskometodického úseku FAČR, pokud budou splněny podmínky dle Řádu trenérů. Porušení
tohoto ustanovení je disciplinárním proviněním.
B. Na základě pozvání jsou trenéři a asistenti povinni se zúčastnit aktivů a seminářů
svolaných Řídícími orgány FAČR.

19. Rozhodčí, techničtí delegáti LFA a delegáti FAČR
A. Delegace rozhodčích a delegátů FAČR zveřejňuje Komise rozhodčích FAČR na
oficiálním portálu www.fotbal.cz, příp. e-mailem, faxem nebo v krajním případě
telefonicky. Vždy platí poslední delegace.

B. Delegace delegátů LFA zveřejňuje Komise delegátů LFA na oficiálním portálu
www.lfafotbal.cz, příp. e-mailem, faxem nebo v krajním případě telefonicky. Vždy
platí poslední delegace.
C. Při vytipovaných utkáních 1. Fotbalové ligy, je možné použít AAR (brankových
rozhodčích). Pořadatel utkání je povinen pro nasazení AAR vytvořit potřebné
podmínky.
D. Delegát FAČR nejpozději v následující pracovní den po utkání odešle na sekretariát
Komise rozhodčích FAČR prokazatelným způsobem DVD se záznamem utkání, které
od klubu obdržel podle ustanovení bodu 6Q.
E. Součástí výstroje každého hráče včetně brankáře musí být chrániče holení a barva
termokalhot nebo punčoch musí být shodná s barvou trenýrek, popřípadě musí mít
barvu, která na trenýrkách převládá. Též barva rukávů podvlékacích trikotů v případě,
že hráč nastupuje v dresu s krátkým rukávem, musí být shodná s barvou, která na
rukávu dresu převládá – v tomto případě musí hráči mužstva použít podvlékací triko se
stejnou barvou rukávu.
F. Komise rozhodčích FAČR je oprávněna delegovat k utkání rozhodčí licencované
zahraničním fotbalovým svazem, tito rozhodčí nemusí být členy FAČR.

20. Protest
Klub je oprávněn podat protest za podmínek stanovených Procesním řádem.
21. Bezpečnostně technická opatření
A. Při organizování utkání se kluby musí řídit Dohodou mezi Policií ČR, FAČR a LFA,
včetně jejich příloh a Organizačním řádem pořadatelské služby, který je součástí
podkladů pro Licenční řízení.
B. Kluby jsou zejména povinny zajistit, aby jejich stadiony disponovaly:
 řídící místností s odpovídajícím výhledem na divácké sektory stadionu pro štáb
velitele opatření a bezpečnostního pracovníka fotbalového klubu; tyto prostory
vybaví monitory pro záznam a vyhodnocování kamerového systému s výstupem
zpracovaného materiálu pro další činnost orgánů činných v trestním řízení a
technickým zařízením umožňujícím využití místního rozhlasového zařízení
k přímému oslovení přítomných diváků, a to ve všech nebo jen v určitých prostorách,
 infrastrukturou stadionu tak, aby v případě potřeby došlo k účinnému oddělení
fanoušků obou fotbalových klubů jak u vstupů, tak na samotném stadionu; při použití
pevných překážek zabezpečí jejich odolnost proti tlaku,
 bezpečnostním kamerovým systémem k monitorování a záznamu všech diváckých
sektorů a jeho napojení do řídící místnosti s možností jeho ovládání z těchto prostor
tak, aby kamery umožňovaly záznam všech incidentů a usnadnily identifikaci jejich
původců,
 lékařskou stanicí první pomoci s dostatečným zdravotnickým a personálním
vybavením, není-li první pomoc na stadionu zajišťována vozidly zdravotnické
služby,
 zabezpečením vnějších obvodových stran stadionu plotem, zdí nebo jiným
podobným zařízením, které zabraňuje jakémukoli nekontrolovanému vniknutí osob a
vnášení předmětů nebo nebezpečných látek do prostoru stadionu,

 dostatečným počtem turniketů pro plynulou kontrolu diváků při vstupu do prostorů
stadionu,
 odpovídajícím počtem nouzových východů, které nemohou zároveň sloužit jako
vstupy, a které poskytují dostatečné bezpečnostní záruky v případě evakuace osob
ven ze stadionu nebo na hrací plochu,
 viditelně umístěným návštěvním řádem stadionu (případně shrnutím jeho
podstatných částí ukládajících povinnosti návštěvníkům stadionu) při vstupech na
stadion a zveřejněným návštěvním řádem stadionu na webových stránkách každého
fotbalového klubu,
 nezbytnými nápisy a piktogramy, které dovedou diváky spolehlivě do sektoru, pro
který mají vstupenku a k nouzovým východům v případě potřeby rychlého vyklizení
stadionu,
 parkovacími místy nebo obdobnými prostory vhodnými k parkování pro zasahující
jednotky Policie České republiky,
 v případě rizikovosti utkání a žádosti o přítomnosti policie na stadionu za účelem
zkrácení doby od případného požadavku k zákroku, odpovídající místností či
prostory se sociálním zázemím pro policejní jednotku, pokud nebude dohodnuto
jinak.
C. Organizační Řád pořadatelské služby musí především obsahovat:
 zabezpečení součinnosti složek policie a pořadatele utkání;
 počet a umístění pořadatelů podle stupně rizika;
 povinnosti hlavního pořadatele – viz SŘ fotbalu;
 povinnosti pořadatelů na jednotlivých stanovištích;
 plánek sektorů.
D. Kluby se musí zaměřit především na plnění těchto pravidel a povinností pořadatelů:
 dodržování opatření o povolení vstupu do ohraničeného prostoru hřiště a označení
všech osob v tomto prostoru;
 zamezení vstupu do vymezeného prostoru za brankami všem neoprávněným osobám;
 zabezpečení odchodu hráčů a rozhodčích do kabin a zajištění bezpečného odjezdu z
místa utkání;
 zabezpečení pokynů rozhodčího při jeho upozornění na nevhodné chování na
hráčských lavicích nebo při přerušení utkání (např. pro vniknutí diváků na hrací
plochu, při nesportovním chování diváků, vhození předmětů apod.);
 vymezení prostorů pro rizikové skupiny fanoušků;
 na lavičku pro příslušníky družstva mají přístup pouze náhradníci ve sportovní
výstroji nejvýše v počtu 7 a dále hlavní trenér, asistent trenéra popřípadě trenér
brankařů či kondiční trenér, lékař, masér a vedoucí družstva. Na základě žádosti
hostujícího klubu zajistí domácí klub dalších 5 technických sedadel vedle lavičky
mimo technickou zónu pro příslušníky družstva, a to pro další technický doprovod
hostujícího mužstva. Stejnou možnost má i domácí klub. Členové tohoto technického
doprovodu musí být viditelně označeni včetně funkce, kterou zastávají. Pohybovat se
ve vymezené technické zóně hřiště a udávat pokyny hráčům na hrací plochu přísluší
pouze hlavnímu trenérovi, asistentovi hlavního trenéra či trenérovi brankářů. Se
svolením rozhodčího utkání může být nejvýše jedna osoba ze seznamu funkcionářů a
technických příslušníků družstva uvedených na předepsaném formuláři přítomna
rozcvičování náhradníků mimo technickou zónu svého družstva. Musí být řádně
označena a musí se za všech okolností chovat korektně;
 svrchní oděv náhradníků musí být zřetelně označen číslem, které je v souladu se
zápisem o utkání;

 funkcionáři týmu uvedení na formuláři dle bodu vi. musí být na hráčské lavici
označeni (identifikační karta, visačka) funkcí, kterou zastávají. Přitom hlavní trenéři
a asistenti musí být označeni v souladu s ustanovením § 12 Řádu trenérů;
 do prostoru mezi hráčskými lavicemi mají přístup 4. rozhodčí, hlavní pořadatel
(bezpečnostní technik), velitel opatření Policie ČR, technický delegát LFA a delegát
FAČR, , příp. dopingový komisař utkání. Při nástupu a odchodu hráčů ze hřiště může
být tento prostor po předchozím projednání s delegátem FAČR využit pracovníky
TV, kteří realizují přímý přenos utkání, ke zprostředkování rozhovorů s trenéry a
hráči družstev.
22. Zásady pro vykonávání dopingových kontrol při utkáních 1. FL a FNL
Dopingové kontroly se při utkáních 1. Fotbalové ligy a Fotbalové národní ligy provádějí
podle "Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu" vydané antidopingovým výborem
ČR. Nedílnou součást směrnice tvoří její příloha, kterou je seznam zakázaných
farmakologických skupin, metod dopingu včetně příkladů, vysvětlivek a pokynů. Lékaři
klubů 1. Fotbalové ligy a Fotbalové národní ligy, hráči, členové realizačních týmů jsou
povinni tuto směrnici znát a dodržovat ji. Jsou rovněž povinni uposlechnout všech pokynů
dopingového komisaře utkání, které směřují k provedení dopingové kontroly. Na výzvu
dopingového komisaře se dopingové kontrole podrobí z každého družstva dva hráči, které
dopingový komisař za účasti delegáta utkání vylosuje v poločase utkání. Další hráči mohou
být k dopingové kontrole vyzváni přítomným členem Exekutivy Antidopingového výboru
ČR.
23. Povinnosti klubů při uvolňování hráčů pro státní reprezentaci
Kluby jsou povinny uvolňovat hráče pro státní reprezentaci v souladu s § 35 písm. c) a
přílohy 5. Soutěžního řádu.
24. Sdělovací prostředky
Organizátor utkání je povinen zajistit pro pracovníky sdělovacích prostředků odpovídající
podmínky pro práci. Jedná se zejména o následující záležitosti:
E. Tiskové středisko musí být otevřeno nejpozději 60 minut před začátkem utkání,
přístupno novinářům během celého utkání a uzavřeno až poté, kdy skončí práci
poslední novinář.
F. V tiskovém středisku musí být elektrické zásuvky pro počítače.
G. Organizátor utkání je povinen poskytnout novinářům nejpozději 30 minut před
začátkem utkání v odpovídajícím množství sestavy obou mužstev.
H. Organizátor utkání je povinen zahájit tiskovou konferenci nejpozději 20 minut po
skončení zápasu a každý klub na ní zajistí účast svého hlavního trenéra. Klub, jehož
hlavní trenér se tiskové konference nezúčastní, bude postižen pořádkovou pokutou až
do výše 50.000,- Kč.
I. Organizátor utkání je povinen zajistit tzv. mix zónu, kterou všichni hráči bezprostředně
po utkání projdou, nebo speciální místnost pro novináře, v níž budou mít možnost po
zápase komunikovat s hráči obou týmů.
J. Po tiskové konferenci přijdou do tiskového střediska 2-3 hráči z každého týmu, o které
novináři požádají po dohodě s tiskovými mluvčími obou klubů. Hráči mají povinnost
přijít, pokud nejsou zranění nebo pokud se tak nemohou učinit z jiného závažného
důvodu. Další individuální rozhovory si novináři řeší přes tiskové mluvčí.

K. Organizátor utkání zajistí dostatečnou pořadatelskou službu u vstupu do novinářského
sektoru, aby vyhrazená místa neobsazovali fanoušci a osoby bez novinářské akreditace.
L. Kromě akreditovaných novinářů mají na tiskovou konferenci přístup pouze trenéři
obou týmů, tiskoví mluvčí a pozvaní hráči. Další osoby jen v případě, že jsou na
tiskovou konferenci ze závažného důvodu pozváni.
M. Kluby 1. Fotbalové ligy, Fotbalové národní ligy a členové fotbalové sekce KSN jsou
povinni se řídit akreditačním systémem pro novináře a fotografy.

25. Opatření Řídícího orgánu soutěže
A. Bude-li klubu uložen trest vyloučení ze soutěže podle příslušných ustanovení
Disciplinárního řádu, bude v případě 1. Fotbalové ligy jeho případ řešen individuálně
podle rozhodnutí Ligového grémia LFA, a to pouze za přítomnosti klubů 1. ligy, v
případě Fotbalové národní ligy bude postiženo mimořádnou pokutou ve výši
3.000.000,- Kč.
Veškerá korespondence spojená s profesionálními soutěžemi, a Juniorskou ligou je
zasílána na adresu: Ligová fotbalová asociace, Diskařská 2431/4, 160 17 Praha 6 –
Strahov.
26. Finanční a organizační náležitosti
A. Mistrovská utkání hrají družstva na své vlastní náklady, tzn. hostující klub si hradí
veškerá vydání spojená s utkáním. Organizátor utkání je povinen poskytnout nezbytné
odpovídající občerstvení v poločase a po utkání pro soupeře, rozhodčí a delegáty.
B. Organizátor utkání musí na základě žádosti poskytnout hostujícímu klubu nejméně 5%
vstupenek z celkové kapacity stadionu do určeného odděleného sektoru. Cena takových
vstupenek nesmí být vyšší než cena vstupenek do srovnatelného sektoru pro diváky
domácího klubu.
C. Organizátor utkání je pro každé utkání povinen zajistit:
 pro hostující mužstvo 5 parkovacích míst, 20 míst k sezení v prostorách hlavní
tribuny, z toho 10 VIP
D. volný vstup a místa k sezení (hlavní tribuna, VIP místa) pro funkcionáře FAČR v počtu
daném dohodou s Řídícím orgánem soutěže, pro sponzory podle smlouvy se STES a.s.

JUNIORSKÁ LIGA
1. Účastníci Juniorské ligy
Juniorská liga
1. AC Sparta Praha fotbal, a.s.
2. Fotbalový Klub Jablonec, a.s.
3. Bohemians Praha 1905, a.s.
4. FK DUKLA Praha, a.s.
5. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s.
6. FK Mladá Boleslav a.s.
7. FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s.
8. SK Dynamo České Budějovice, a.s.
9. 1. FK Příbram, a.s.
10. FC Viktoria Plzeň, a.s.
11. SK Slavia Praha – fotbal a.s.
12. FC SLOVAN LIBEREC a.s.
13. MFK OKD Karviná a.s.
14. FK TEPLICE a.s.
15. FC Hradec Králové, a.s.
16. FK FOTBAL TŘINEC a.s.
2. Systém soutěže a organizátor utkání
A. Juniorská soutěž se hraje způsobem každý s každým dvoukolově, přičemž sled
jednotlivých zápasů se řídí Frončkovými losovacími tabulkami.
B. Organizátorem utkání je klub uvedený v rozlosování podzimní části soutěže na prvním
místě, pro jarní část soutěže platí obrácené pořadí.
3. Termíny

A. Termínová listina je nedílnou součástí tohoto Rozpisu a uvedené termíny jsou závazné
pro všechny zúčastněné kluby.
B. Hracími dny Juniorské ligy jsou neděle a pondělí.
C. Kluby jsou povinny vyplnit v elektronickém informačním systému FAČR v souladu s
termínovou listinou soutěže Globální hlášenku, nejpozději do 15 dnů před prvním
soutěžním utkáním příslušné části soutěže. Jiné termíny mohou být povoleny za
dodržení postupu podle § 8 odst. 4 SŘ.
D. Hostující klub je povinen volbu hracího dne stanovenou domácím klubem respektovat s
výjimkou případů, kdy ligové utkání jeho „A“ družstva připadne na stejný den, jako
původně ohlášený termín. V takovém případě řídící orgán soutěže přeloží utkání na
následující den v případě podání žádosti o přeložení hostujícím klubem, nejpozději 10
dní před původně nahlášeným termínem, a to i bez souhlasu klubu domácího, který je
povinen rozhodnutí řídícího orgánu respektovat. Podmínkou je, že v nově stanoveném
termínu nehraje ligové utkání „A“ družstvo domácího klubu.
E. Domácí klub je oprávněn požádat o změnu původně nahlášeného termínu z důvodu, kdy
na tento termín připadne ligové utkání jeho „A“ družstva, nejpozději 10 dní před
původně nahlášeným termínem. Řídící orgán utkání přeloží na následující den, a to i bez
souhlasu klubu hostujícího, který je povinen rozhodnutí řídícího orgánu respektovat.
Podmínkou je, že v nově stanoveném termínu nehraje ligové utkání „A“ družstvo
hostujícího klubu.
F. Pokud se kluby nedohodnou na času výkopu přeloženého utkání, rozhodne o něm řídící
orgán soutěže.
G. V případě nesehrání utkání pro nezpůsobilý stav hrací plochy, kluby do 48 hodin
předloží své návrhy na náhradní termín utkání Řídícímu orgánu soutěže, který o termínu
a začátku rozhodne s konečnou platností.
4. Místo utkání
A. Utkání Juniorské ligy se hrají na hřištích, které kluby oznámí v přihlášce do soutěže.
Zároveň uvedou i náhradní hřiště, rovněž s travnatou plochou, které musí splňovat
minimálně níže uvedená kritéria. Každé ze zúčastněných družstev je povinno sehrát
nejméně 4 utkání na stadionu, který klub využívá pro domácí utkání 1. Fotbalové ligy,
resp. Fotbalové národní ligy. V případech zvláštního zřetele hodných, je Řídící orgán
soutěže oprávněn z ustanovení tohoto bodu udělit členskému klubu výjimku.
B. Pro hlavní i náhradní hřiště je stanoven minimální rozměr hrací plochy 100 x 64 m.
C. Hřiště s travnatou plochou i náhradní hřiště musí být schváleno Řídícím orgánem
soutěže a ověřené plánky hřišť musí být k dispozici v klubu a na vyžádání předloženy
Řídícímu orgánu soutěže.
D. Soutěžní utkání může být na hřišti s umělým trávníkem 3. generace sehráno v souladu
s příslušnými ustanoveními SŘ, a to pouze v období listopad – březen.
E. Náležitosti hřiště a dalších prostor:
i. travnatá plocha (přírodní či umělá 3. generace s účinnou atestací FAČR);
F. kryté hráčské lavice pro náhradníky a realizační tým;
G. ohrazení plochy v souladu s Pravidly fotbalu;
H. samostatné šatny - domácí, hosté - vybavené lavicemi, věšáky, masérským stolem,
židlemi, elektrickou zásuvkou, vytápěné a přístupné nejpozději hodinu před utkáním;
I. samostatné koupelny - domácí, hosté - s teplou a studenou vodou (sprchy, umyvadla);
J. samostatná WC pro mužstva - domácí, hosté;
K. ošetřovna první pomoci;
L. samostatná šatna pro rozhodčí, vybavená věšáky, lavicemi, stolem, WC a sprchou;

M.
N.
O.
P.
Q.
R.

ukazatel času a skóre;
ozvučení stadionu;
sociální vybavení pro diváky (WC, občerstvení);
parkovací plochy pro dopravní prostředky klubů, rozhodčích, delegátů;
společenská místnost;
telefonní spojení, popř. fax.

5. Účastníci soutěže
A.

B.
C.
D.

E.

Juniorské ligy jsou povinny se účastnit svými družstvy kluby 1. Fotbalové ligy
s výjimkou klubů, které svá „B“ družstva přihlásí do FNL, ČFL nebo MSFL. Kluby
Fotbalové národní ligy nejsou povinny se Juniorské ligy účastnit. Od soutěžního
ročníku 2017/18 jsou kluby 1. Fotbalové ligy povinny účastnit se Juniorské ligy bez
výjimek. Kluby FNL se soutěže nebudou účastnit. V soutěžním utkání Juniorské ligy
jsou oprávněni nastoupit hráči narození 1. 1. 1996 a mladší.
V soutěžním utkání může nastoupit až pět hráčů starších, než jsou hráči podle bodu 5 A.
V soutěžním utkání mohou nastoupit dva hráči ze soupisky „A“ mužstva.
V soutěžním utkání mohou nastoupit také nejvýše dva zahraniční hráči na testech. Tito
hráči jsou oprávněni nastoupit nejvýše ve třech utkáních za jeden členský klub.
Podmínkou startu v utkání je registrace takového hráče jako člena FAČR a současně pro
účely jeho evidence v elektronickém informačním systému jeho dočasná registrace jako
hráče členského klubu. Registraci jako hráče podle předchozí věty je možné provést
pouze na časově omezené období, které členský klub vyznačí v elektronickém
informačním systému. Po uplynutí tohoto časového období dojde k automatickému
zrušení této registrace. Dále je podmínkou startu takového hráče v utkání souhlas jeho
mateřského klubu nebo čestné prohlášení hráče, že je hráčem volným, přičemž
v takovém případě bere hráč na vědomí, že klub není zodpovědný za újmu na zdraví
hráče v takovém utkání způsobenou.
Hostující družstvo je povinno respektovat barvu dresů domácího družstva. Dresem se
rozumí tričko, trenýrky a stulpny. Hostující klub musí mít připravenu vždy také záložní
variantu pro případ, že by se barva jejich dresů nelišila od dresů domácího klubu – vždy
záleží na posouzení rozhodčím konkrétního utkání. V případě, že rozhodčí nezahájí
utkání kvůli podobně barevným dresům, které dle jeho názoru snižují nebo znemožňují
rozlišení hráčů, je za tento stav plně zodpovědný hostující klub.

6. Pořadatelská služba
Povinnosti organizátora utkání a hostujícího družstva vymezuje SŘ. Při organizování utkání
se kluby řídí i Dohodou mezi Policií ČR,FAČR a LFA.
7. Soupisky
A. V souladu s ustanovením § 10 SŘ kluby nevyplňují v elektronickém informačním
systému soupisku.
B. Kluby jsou povinny Řídícímu orgánu soutěže doložit:
i. jméno a příjmení trenéra a údaje o jeho platné kvalifikaci
C. V případě, že klub nahlásí asistenta, eventuálně asistenty je povinen nahlásit platné
kvalifikace

D. Termín pro předložení dokumentace Řídícímu orgánu soutěže podle bodu 7B před
zahájením podzimní části soutěžního ročníku je určen do 28. 7. 2016. Termín
vztahující se k jarní části soutěžního ročníku bude stanoven dodatečně.
8. Start cizinců
A. V soutěžním utkání je za družstvo oprávněno nastoupit nejvýše 5 hráčů, kteří nejsou
občany členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, nebo
nejsou občany států majících s Evropskou Unií uzavřeny dohody o partnerství.
Členskými státy Evropské unie jsou: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko,
Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko,
Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko,
Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené Království Velké
Británie a Severního Irska, Španělsko a Švédsko. Státy Evropského hospodářského
prostoru jsou: členské státy Evropské unie a dále Island, Lichtenštejnsko a Norsko.
Státy, které mají s Evropskou unií uzavřeny Dohody o partnerství, jsou: dohody
uzavřené s kandidátskými zeměmi Evropské unie, jimiž jsou Makedonie, Turecko,
Srbsko, Černá Hora a Albánie.
B. Nastoupení více hráčů než je povolený počet je disciplinárním proviněním ve smyslu
příslušných ustanovení Disciplinárního řádu FAČR. Působení cizinců v klubech a
soutěžích musí odpovídat ustanovením platných předpisů FIFA pro Statut a přestupy
hráčů.
9. Doba hry
Utkání Juniorské ligy se hrají 2x 45 minut (15 minut přestávka)
10. Střídání hráčů
V utkáních Juniorské ligy je možné střídat 5 hráčů.
11. Postup a sestup a určování pořadí
Vítěz a pořadí v tabulce se určí podle § 18 SŘ. Ze soutěže se nesestupuje ani nepostupuje.
Družstva klubů FNL účastnící se Juniorské ligy v soutěžním ročníku 2016/17 budou po
skončení SR zařazena do divize.
12. Titul a ceny
Vítězné družstvo pro rok 2016/17 obdrží pohár pro vítěze Juniorské ligy a medaile.
13. Delegace rozhodčích
Rozhodčího na utkání Juniorské ligy deleguje Komise rozhodčích FAČR. Komise rozhodčích
FAČR je oprávněna požádat Komisi rozhodčích Řídící komise pro Čechy a Komisi
rozhodčích Řídící komise pro Moravu o řízení utkání Juniorské ligy rozhodčím
z nominačních listin rozhodčích pro ČFL nebo MSFL.
14. Uvolňování reprezentantů

A.

Kluby jsou povinny uvolňovat hráče pro státní reprezentaci v souladu s § 35 písm. c) a
přílohy 5. Soutěžního řádu.

B. Z důvodu plnění reprezentačních povinností ve výběrech " ČR “20“, nebo ČR „21“
povolí řídící orgán soutěže přeložení mistrovského utkání, jsou-li povoláni 4 nebo více
hráčů klubu, který změnu žádá.

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY
Pro v bavenost li ových stadionů v soutěžním ročníku

jsou určující:

Dokument UEFA Stadium In rastructure Re ulations – Edition
platný od . .
Projekt li ov stadion
Kate orizace stadi nů podle stupnice 1 – UEFA
Licenční manuál – krit rium In rastruktur schválený or án FAČR a UEFA.
. Místa utkání:
Utkání ePojisteni.cz ligy a Fotbalové národní ligy se hrají výhradně na hřištích s travnatou
plochou o rozměru 105 m x 68 m. Juniorskou ligu lze hrát nejen na přírodním trávníku s
minimálním rozměrem hřiště 100 x 64 m, ale i na umělém trávníku 3. generace s platným
atestačním osvědčením FAČR pro soutěžní utkání. Hřiště a místo konání musí být schváleno
Řídícím orgánem soutěže. Plánek schváleného hřiště (ověřený certifikovaným geodetem)
musí být k dispozici u příslušného klubu a u Řídícího orgánu soutěže. Veškeré změny nebo
úpravy na hřišti musí být schváleny Řídícím orgánem soutěže.
Nastane-li z důvodu nezpůsobilosti vlastního hřiště (rekonstrukce, uzavření hřiště,
nezpůsobilost hřiště z důvodu nedostatečného vybavení, právní překážky bránící řádnému
užívání apod.) nutnost změny nahlášeného stadionu, je třeba dostatečně a včas řídícímu
orgánu soutěže i soupeřům oznámit místo, kde budou odehrána následující soutěžní utkání. I
toto hřiště musí být schváleno Řídícím orgánem soutěže a musí být k němu doložen právní
titul k jeho užívání (Certifikát stadionu a jeho přílohy, dále nájemní smlouva, apod.).
. Náležitosti hřiš a stadi nů pro soutěže: ePojisteni.cz li

a Fotbalov národní li

a) platný certi ikát stadionu:
včetně zápisu z certifikačního řízení, prokazující způsobilost daného stadionu pro danou

soutěž,
b) doklad o bezpečnosti a způsobilosti stadionu:
s platností pro dva soutěžní ročníky
c) certi ikát eodeta (část textová a výkresová zahrnující vytýčení rozměrů):


hřiště (105 m x 68 m) a celkové hrací plochy min. 115 m x 76 m (výjimk se pro
ePojisteni.cz li u a Fotbalovou národní li u nepovolují)



umístění reklamních panelů v předepsaných vzdálenostech, (minimálně 4 m od
pomezní čáry, 5 m od brankové čáry za středem branky a plynule ubývající až na
vzdálenost 3 m u rohového praporku,



oplocení hrací plochy, v min. výšce 1,80 m nebo jiný způsob zábrany přístupu na hrací
plochu ve smyslu norem FIFA a UEFA. Je-li zabránění vniknutí diváků na hrací
plochu řešeno jiným způsobem než oplocením /např.: kombinovaným způsobem/, je
nezbytné jeho specifikaci popsat v samostatné příloze certifikátu geodeta. U stadionů
kategorie Elite není oplocení hrací plochy přípustné.



vytýčení prostoru pro fotografy (v délce 10 m za oběma brankami (3 – 5 m) a 30 m
návazně na ně /přes roh/, a to podél, vždy nejméně ve vzdálenosti min. 4 m od
pomezních čar, vždy na té polovině, kde se nepohybují pomezní rozhodčí),

d) návštěvní řád:
projednaný s městským, respektive obecním zastupitelstvem umístěný na všech vstupech a
pokladnách spolu s plánkem stadionu s vyznačenými sektory a přístupy (při jakýchkoliv
změnách je nutno tento dokument znova projednat),
e) platný evakuační plán
f) přírodní trávník s hrací plochou o rozměru min. 115 m x 76 m (je povoleno, že pruh
trávníku v minimální šířce 1,50 m umístěný vně hřiště za pomezní čarou, nemusí mít stejnou
kvalitu povrchu, jako je povrch celého hřiště a může být nahrazen umělým trávníkem 3.
generace),
poznámka: Od sez n

–

platí pro ePojisteni.cz li u že hrací plocha musí být

v bavena unkčním topným s st mem pro v hřívání trávníku (viz bod 7.)
g) prostor pro host (i vlajkonoše hostů):
přesně vymezené a bezpečně ohraničené prostory vybavené dostatečně pevným oplocením,
samostatným přístupem už od vnějšího oplocení stadionu, samostatným odděleným: -

vchodem sturnikety, - s vlastními WC, přilehlým stánkem s občerstvením a vlastní
pokladnou, - dostatečným východem ze sektoru a s kapacitou, která odpovídá min. 5% z
celkové kapacity diváků na stadionu,
3. Ostatní náležitosti a krit ria stadionů dle schválen ho Projektu li ov stadion

-

napl ující způsobilost dan ho stadionu: (umístěno také na www.kshp.cz)


pro ePojisteni.cz ligu minimálně kritérium UEFA kategorie 3



pro Fotbalovou národní ligu minimálně kritérium UEFA kategorie 2

4. Osvětlení hrací ploch (povinn pro ePojisteni.cz li u)
Požadavky na umělé osvětlení a náhradní zdroj
Ev(lx) směrem k
stabilním kamerám

Ev(lx) směrem k
Náhradní
mobilním kamerám zdroj

3.

1200 – 1400

800 – 1000

umožňující dohrání utkání

4.

1200 – 1400

800 – 1000

okamžitě bez přerušení

Kategorie
stadionu

Klub je povinen kdykoli Řídícímu orgánu soutěže předložit osvědčení o technické
způsobilosti osvětlovacího zařízení, které nesmí být starší než dva roky (viz doklad o
bezpečnosti a způsobilosti stadionů).
. Náhradní elektrický zdroj
- pro plynulé užívání umělého osvětlení hrací plochy, je nejlépe instalovat stabilní náhradní
zdroj umělého osvětlení hřiště (může být i mobilní, pokud není vlastní, musí být smlouva o
jeho pronájmu).
- U kategorie 4. je nutné zajistit takový náhradní zdroj, který zabezpečí plynulé osvětlení bez
jeho jakéhokoliv přerušení.
- U náhradního zdroje bude funkčnost zařízení doložena provozním deníkem a platnou revizí
zařízení.
6. Kate orizace hřiš ePojisteni.cz li

a Fotbalov národní li

Kategorizaci provádí každoročně v měsíci květnu odborná skupina Komise pro stadiony a
hrací plochy FAČR. Hlavní travnatá hrací plocha všech stadionů ePojisteni.cz ligy i Fotbalové
národní ligy musí splňovat určené kvalitativní parametry. Pro objektivní posouzení jsou
stanovena níže uvedená kritéria:

Hodnotící krit ria:
a) Vodopropustnost hrací plochy,
b) Rovinatost hrací plochy,
c) Floristické složení,
d) Hloubka zakořenění a pevnost drnu,
e) Hustota a pokryvnost plochy,
f) Stav brankovišť.
Na základě bodového ohodnocení kvalitativních ukazatelů jednotlivých kritérií budou hřiště
rozdělena do kategorií A až D.
Celkov hodnocení:
. A 26 - 30 bodů - výborné TOP hřiště,
. B 20 - 25 bodů - dobré
. C 14 - 19 bodů - vyhovující s výhradami (doporučená řešení)
. D do 13 bodů - nevyhovující.
Pro ePojisteni.cz ligu musí hřiště splňovat hodnoty pro zařazení do Kategorie A nebo B, u
hřiště zařazeného do kategorie C je povinen fotbalový klub odstranit zjištěné závady nejdéle
do zahájení dalšího soutěžního ročníku. Hřiště zařazená do skupiny D nejsou způsobilá pro
soutěžní utkání ePojisteni.cz ligy
Pro FNL musí hřiště splňovat zařazení do Kategorie A, B nebo C, hřiště zařazené do kategorie
D je nezpůsobilé a musí být generálně rekonstruováno a znovu schváleno do začátku
následující sezóny. Toto ustanovení se v plném rozsahu vztahuje i na hlavní hrací plochy na
stadionech klubů, které postupují jak do ePojisteni.cz ligy, tak i FNL.
7. V tápění hlavních hracích ploch ePojisteni.cz ligy a podmínk pro jejich používání
Každá hlavní hrací plocha na stadionu musí být vybavena funkčním, provozu schopným
vyhřívacím systémem a tím i odpovídající konstrukcí celé hrací plochy. Toto zařízení je nutné
používat tak, aby byla hrací plocha způsobilá ke hře.
8. Kvali ikace správců hřiš (povinn pro ePojisteni.cz li u a FNL)

Pro získání odpovídajících znalostí jsou správci hřišť ePojisteni.cz ligy i Fotbalové národní
ligy, povinni se zúčastnit minimálně jednoho odborného semináře KSHP FAČR se
závěrečným testem, pořádaného v daném soutěžním ročníku na daná aktuální témata k
výstavbě, renovaci, rekonstrukci a údržbě fotbalových hřišť.

