SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN
FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ČÁST PRVNÍ
SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE
HLAVA I.
OBECNÁ USTANOVENÍ

§1
Působnost
1. Dle této části tohoto řádu (dále „Soutěžní řád mládeže“) se organizují soutěže fotbalu
mládeže na území České republiky.
2. Soutěžní řád mládeže se vztahuje na fyzické a právnické osoby účastnící se soutěží mládeže
organizovaných FAČR nebo jejími pobočnými spolky.
3. Soutěžní řád mládeže se vztahuje na všechny soutěže mládeže organizované FAČR nebo
jejími pobočnými spolky.
4. Řídící orgán soutěže je oprávněn do rozpisu soutěží implementovat modifikace Soutěžního
řádu mládeže dle přílohy č. 2 Soutěžního řádu.
§2
Věkové kategorie
1. Mládeží se dle tohoto řádu rozumí hráči do 18 let věku.
2. Hráči se rozřazují do následujících kategorií:
Kategorie

Přípravky

Kategorie mládeže

Kategorie mladší
přípravka
Kategorie starší
přípravka
Kategorie mladší žáci

Žáci
Kategorie starší žáci

Dorost

Kategorie mladší dorost
Kategorie starší dorost

Věkové
kategorie
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17
U18
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Základní věk

Dovršený věk

5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let

6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let

Dospělí

U19
-

-

18 let
-

19 let
-

3. V mládežnických družstvech jsou oprávněny startovat dívky o jeden rok starší než mládež
zařazena do věkových kategorií dle odstavce 2, a to až do kategorie starších žáků.
4. Věkovou kategorií nad 18 let je kategorie dospělých.
§3
Přechod v kategoriích mládeže
1. Hráči po dosažení stanoveného věku přecházejí do nejbližší vyšší kategorie mládeže vždy
k 1. 1. následujícího roku dle následující tabulky:
Věk
8 let
10 let
12 let
14 let
16 let
18 let

Z kategorie
mladší přípravka
starší přípravka
mladší žáci
starší žáci
mladší dorost
starší dorost

Do kategorie
starší přípravka
mladší žáci
starší žáci
mladší dorost
starší dorost
dospělí

2. Po dosažení vyšší věkové kategorie je hráč oprávněn dohrát rozehraný soutěžní ročník ve
stávající věkové kategorii.
§4
Působení hráčů ve věkových kategoriích
1. Hráči mohou vedle jejich kategorie mládeže startovat i v utkáních bezprostředně vyšší
kategorie mládeže; start ve vyšší kategorii je povolen i v případě, že jde o start hráče nižší
kategorie mládeže v soutěži, která v rámci vyšší kategorie není dělena na mladší a starší
kategorii mládeže, jakož i v případě, že jde o start mladšího dorostence v kategorii
dospělých nebo o start hráče staršího žáka v kategorii mládeže staršího dorostu.
2. Hráč z vyšší kategorie mládeže není oprávněn startovat v nižší kategorii mládeže.
3. Kluby jsou povinny vyžádat písemný souhlas zákonného zástupce hráče s jeho působením
ve vyšší věkové kategorii a na požádání jej předložit řídícímu orgánu soutěže.
§5
Soutěže mládeže
FAČR nebo její pobočné spolky organizují soutěže mládeže:
a) mistrovské;
b) pohárové,
které jsou specifikovány v hlavě II. tohoto řádu.
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HLAVA II.
ORGANIZACE SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE
Díl 1
Dorost
§6
Mistrovské soutěže dorostu
1. Mistrovské soutěže staršího dorostu jsou:
a) Celostátní liga SCM U19;
b) Česká liga SCM U19;
c) Moravskoslezská liga SCM U19;
d) Moravskoslezská divize JIH;
e) Moravskoslezská divize SEVER;
f) soutěže staršího dorostu dle rozpisu soutěží krajského fotbalového svazu;
g) soutěže staršího dorostu dle rozpisu soutěží Pražského fotbalového svazu;
h) soutěže staršího dorostu dle rozpisu soutěží okresního fotbalového svazu.
2. Mistrovské soutěže mladšího dorostu jsou:
a) Česká liga SCM U17;
b) Moravskoslezská liga SCM U17;
c) Česká liga SCM U16;
d) Moravskoslezská liga SCM U16;
e) Moravskoslezská divize MD JIH;
f) Moravskoslezská divize MD SEVER;
g) soutěže mladšího dorostu dle rozpisu soutěží krajského fotbalového svazu;
h) soutěže mladšího dorostu dle rozpisu soutěží Pražského fotbalového svazu;
i) soutěže mladšího dorostu dle rozpisu soutěží okresního fotbalového svazu.
§7
Příslušnost řídících orgánu mistrovských soutěží staršího dorostu
1. Řídícím orgánem soutěže Celostátní ligy SCM U19 je Výkonný výbor FAČR, který je
oprávněn pověřit řízením pro tyto účely jmenovanou odbornou komisi (dále též „Řídící
orgán Celostátní ligy SCM“).
2. Řídícím orgánem soutěže České ligy SCM U19 je Řídící komise pro Čechy.
3. Řídícím orgánem soutěže Moravskoslezské ligy SCM U19, Moravskoslezské divize JIH a
Moravskoslezské divize SEVER je Řídící komise pro Moravu.
4. V soutěžích staršího dorostu upravených v rozpisu soutěže krajského fotbalového svazu je
řídícím orgánem soutěže krajský fotbalový svaz.
5. V soutěžích staršího dorostu upravených v rozpisu soutěže Pražského fotbalového svazu je
řídícím orgánem soutěže Pražský fotbalový svaz.
6. V ostatních soutěží staršího dorostu je řídícím orgánem soutěže okresní fotbalový svaz.
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§8
Příslušnost řídících orgánu mistrovských soutěží mladšího dorostu
1. Řídícím orgánem soutěže České ligy SCM U17 a České ligy SCM U16 je Řídící komise
pro Čechy.
2. Řídícím orgánem soutěže Moravskoslezské ligy SCM U17, Moravskoslezské ligy SCM
U16, Moravskoslezské divize SEVER a Moravskoslezské divize JIH je Řídící komise pro
Moravu.
3. V soutěžích mladšího dorostu upravených v rozpisu soutěže krajského fotbalového svazu
je řídícím orgánem soutěže krajský fotbalový svaz.
4. V soutěžích mladšího dorostu upravených v rozpisu soutěže Pražského fotbalového svazu
je řídícím orgánem soutěže Pražský fotbalový svaz.
5. V ostatních soutěží mladšího dorostu je řídícím orgánem soutěže okresní fotbalový svaz.
§9
Zařazení družstva dorostu do soutěže
1. Řídící orgán soutěže na základě:
a) nabytých práv k účasti v příslušné soutěži,
b) včas doručených přihlášek družstev klubu do soutěží a
c) umístění družstev v příslušných soutěžích v předcházejícím soutěžním ročníku,
zařadí družstva do soutěží a navrhne zařazení družstev do skupin příslušných soutěží.
2. Pro zařazení družstva dorostu do mistrovské soutěže dorostu:
a) Celostátní liga SCM U19;
b) Česká liga SCM U19;
c) Moravskoslezská liga SCM U19;
d) Česká liga SCM U17;
e) Moravskoslezská liga SCM U17;
f) Česká liga SCM U16;
g) Moravskoslezská liga SCM U16;
je klub družstva povinen mít statut SCM dle Pravidel pro Sportovní centrum mládeže
FAČR.
§10
Doplňování míst v mistrovských soutěžích dorostu
1. Na doplňování míst v jednotlivých soutěžích dorostu se přiměřeně použijí
ustanovení Soutěžního řádu
2. V případě, že do vyšší soutěže dorostu nemá mimo pořadí zájem postoupit žádné z družstev
z první poloviny tabulky nižší soutěže dorostu, je řídící orgán oprávněn snížit počet
sestupujících.
§11
Začátek soutěžního utkání
1. Soutěžní utkání dorostu, která se hrají jako samostatná utkání, je úřední začátek shodný
s úředním začátkem soutěžních utkání dospělých.
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2. V případě, že soutěžní utkání dorostu je hráno jako předzápas, musí být začátek soutěžního
utkání stanoven minimálně 135 minut dříve než hlavní soutěžní utkání dospělých.
3. V případě, že hlavní soutěžní utkání dospělých se hraje dopoledne, mistrovské utkání
dorostu je možné sehrát po hlavním soutěžním utkání.
§12
Počet hráčů a střídání
1. V soutěžích staršího dorostu se hraje v počtu hráčů družstva 10+1 a v průběhu soutěžního
utkání je oprávněno vystřídat 5 hráčů.
2. V soutěžích mladšího dorostu se hraje v počtu hráčů družstva 10+1 a v průběhu soutěžního
utkání je oprávněno vystřídat 7 hráčů.
§13
Kolize funkce vedoucího družstva
V soutěžních utkáních dorostu není vedoucí družstva oprávněn být uvedený zároveň jako hráč
nebo náhradník v zápisu o utkání.

Díl 2
Žáci
§14
Mistrovské soutěže žáků
1. Mistrovské soutěže starších žáků jsou:
a) Česká liga SpSM U15;
b) Moravskoslezská liga SpSM U15;
c) Česká liga SpSM U14;
d) Moravskoslezská liga SpSM U14;
e) Moravskoslezská divize;
f) soutěže starších žáků dle rozpisu soutěží krajského fotbalového svazu;
g) soutěže starších žáků dle rozpisu soutěží Pražského fotbalového svazu;
h) soutěže starších žáků dle rozpisu soutěží okresního fotbalového svazu.
2. Mistrovské soutěže mladších žáků jsou:
a) Česká liga SpSM U13;
b) Moravskoslezská liga SpSM U13;
c) Česká liga SpSM U12;
d) Moravskoslezská liga SpSM U12;
e) soutěže mladších žáků dle rozpisu soutěží krajského fotbalového svazu;
f) soutěže mladších žáků dle rozpisu soutěží Pražského fotbalového svazu;
g) soutěže mladších žáků dle rozpisu soutěží okresního fotbalového svazu.
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§15
Příslušnost řídících orgánu mistrovských soutěží žáků starších
1. Řídícím orgánem soutěže České ligy SpSM U15 a České ligy SpSM U14 je Řídící komise
pro Čechy.
2. Řídícím orgánem soutěže Moravskoslezské ligy SpSM U15, Moravskoslezské ligy SpSM
U14 a Moravskoslezské divize je Řídící komise pro Moravu.
3. V soutěžích starších žáků upravených v rozpisu soutěže krajského fotbalového svazu je
řídícím orgánem soutěže krajský fotbalový svaz.
4. V soutěžích starších žáků upravených v rozpisu soutěže Pražského fotbalového svazu je
řídícím orgánem soutěže Pražský fotbalový svaz.
5. V ostatních soutěžích starších žáků je řídícím orgánem soutěže okresní fotbalový svaz.
§16
Příslušnost řídících orgánu mistrovských soutěží žáků mladších
1. Řídícím orgánem soutěže České ligy SpSM U13 a České ligy SpSM U12 je Řídící komise
pro Čechy.
2. Řídícím orgánem soutěže Moravskoslezské ligy SpSM U13 a Moravskoslezské ligy SpSM
U12 je Řídící komise pro Moravu.
3. V soutěžích mladších žáků upravených v rozpisu soutěže krajského fotbalového svazu je
řídícím orgánem soutěže krajský fotbalový svaz.
4. V soutěžích mladších žáků upravených v rozpisu soutěže Pražského fotbalového svazu je
řídícím orgánem soutěže Pražský fotbalový svaz.
5. V ostatních soutěžích mladších žáků je řídícím orgánem soutěže okresní fotbalový svaz.
§17
Zařazení družstva žáků do soutěže
1. Řídící orgán soutěže na základě:
a) nabytých práv k účasti v příslušné soutěži,
b) včas doručených přihlášek družstev klubu do soutěží a
c) umístění družstev v příslušných soutěžích v předcházejícím soutěžním ročníku,
zařadí družstva do soutěží a navrhne zařazení družstev do skupin příslušných soutěží.
2. Pro zařazení družstva žáků do mistrovské soutěže žáků
a) Česká liga SpSM U15;
b) Moravskoslezská liga SpSM U15;
c) Česká liga SpSM U14;
d) Moravskoslezská liga SpSM U14;
e) Česká liga SpSM U13;
f) Moravskoslezská liga SpSM U13;
g) Česká liga SpSM U12;
h) Moravskoslezská liga SpSM U12;
je klub družstva povinen mít statut SpSM dle Pravidel pro Sportovní centrum mládeže
FAČR.
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§18
Doplňování míst v mistrovských soutěžích žáků
1. Na doplňování míst v jednotlivých soutěžích žáků se přiměřeně použijí
ustanovení Soutěžního řádu.
2. V případě že do vyšší soutěže žáků nemá mimo pořadí zájem postoupit žádné z družstev z
první poloviny tabulky nižší soutěže žáků, je řídící orgán oprávněn snížit počet
sestupujících.
§19
Začátek soutěžního utkání
1. V případě, že soutěžní utkání žáků je hráno jako předzápas, musí být začátek soutěžního
utkání stanoven minimálně 105 minut dříve než hlavní soutěžní utkání.
2. V případě, že hlavní soutěžní utkání se hraje dopoledne, soutěžní utkání žáků je možné
sehrát po hlavním soutěžním utkání.
§20
Míč
1. V utkáních mladších žáků je povoleno použít ke hře pouze míč č. 3 nebo míč č. 4.
2. V utkáních starších žáků je povoleno použít ke hře pouze míč č. 5, jehož obvod je 68–70
cm a jehož hmotnost činí 410 – 450 g.
§21
Obuv
1. V utkáních mladších žáků je povoleno hrát pouze v odpovídající obuvi opatřené kolíky
pevně spojenými s podrážkou.
2. Hráči starších žáků jsou oprávněni hrát v obuvi s vyměnitelnými kolíky.
3. Ustanovení odstavce 2 se vztahuje i na mladší žáky, pokud hrají ve vyšší věkové kategorii.
§22
Počet hráčů a střídání
1. V soutěžích starších žáků se hraje v počtu hráčů družstva 10+1 a v průběhu soutěžního
utkání je oprávněno vystřídat 7 hráčů.
2. V soutěžích mladších žáků se hraje v počtu hráčů družstva 7+1 a v průběhu soutěžního
utkání je povoleno opakované střídání.

Díl 3
Přípravky
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§23
Mistrovské soutěže přípravek
1. Mistrovské soutěže starších přípravek jsou:
a) soutěže přípravek starších dle rozpisu soutěží krajského fotbalového svazu;
b) soutěže přípravek starších dle rozpisu soutěží Pražského fotbalového svazu;
c) soutěže přípravek starších dle rozpisu soutěží okresního fotbalového svazu.
2. Mistrovské soutěže mladších přípravek jsou:
a) soutěže přípravek mladších dle rozpisu soutěží krajského fotbalového svazu;
b) soutěže přípravek mladších dle rozpisu soutěží Pražského fotbalového svazu;
c) soutěže přípravek mladších dle rozpisu soutěží okresního fotbalového svazu.
§24
Příslušnost řídících orgánu mistrovských soutěží starších přípravek
1. V soutěžích starších přípravek upravených v rozpisu soutěže krajského fotbalového svazu
je řídícím orgánem soutěže krajský fotbalový svaz.
2. V soutěžích starších přípravek upravených v rozpisu soutěže Pražského fotbalového svazu
je řídícím orgánem soutěže Pražský fotbalový svaz.
3. V ostatních soutěžích starších přípravek je řídícím orgánem soutěže okresní fotbalový svaz.
§25
Příslušnost řídících orgánu mistrovských soutěží mladších přípravek
1. V soutěžích mladších přípravek upravených v rozpisu soutěže krajského fotbalového svazu
je řídícím orgánem soutěže krajský fotbalový svaz.
2. V soutěžích mladších přípravek upravených v rozpisu soutěže Pražského fotbalového svazu
je řídícím orgánem soutěže Pražský fotbalový svaz.
3. V ostatních soutěžích mladších přípravek je řídícím orgánem soutěže okresní fotbalový
svaz.
§26
Zařazení družstva přípravek do soutěže
Řídící orgán soutěže na základě:
a) nabytých práv k účasti v příslušné soutěži,
b) včas doručených přihlášek družstev klubu do soutěží a
c) umístění družstev v příslušných soutěží v předcházejícím soutěžním ročníku,
zařadí družstva do soutěží a navrhne zařazení družstev do skupin příslušných soutěží.
§27
Doplňování míst v mistrovských soutěžích přípravek
1. Doplňování míst v jednotlivých soutěžích přípravek je stanoveno v příslušném rozpisu
soutěže.

8

2. V případě, že do vyšší soutěže přípravek nemá mimo pořadí zájem postoupit žádné z
družstev z první poloviny tabulky nižší soutěže přípravek, je řídící orgán oprávněn snížit
počet sestupujících.
§28
Kolize více družstev přípravek jednoho klubu
Kluby, které mají v jedné věkové kategorii přípravek v jedné třídě soutěže dvě nebo více
družstev v různých skupinách této soutěže, nevyhotovují seznam všech hráčů každého takového
družstva.
§29
Míč
1. V utkáních mladší přípravky je povolen ke hře pouze míč č. 3, jehož obvod je 57–62 cm a
jehož hmotnost činí 290–330 g.
2. V utkáních starší přípravky je ke hře povolen ke hře pouze míč č. 3 nebo míč č. 4, jehož
obvod je 63–66 cm a jehož hmotnost činí 410–450 g.
§30
Obuv
V utkáních kategorie přípravky je povoleno hrát pouze v odpovídající obuvi opatřené kolíky
pevně spojenými s podrážkou.
§31
Počet hráčů a střídání
1. V soutěžích starších přípravek se hraje v počtu hráčů družstva 5+1 a v průběhu soutěžního
utkání je povoleno opakované střídání.
2. V soutěžích mladších přípravek se hraje v počtu hráčů družstva 4+1 a v průběhu soutěžního
utkání je povoleno opakované střídání.

ČÁST DRUHÁ
SOUTĚŽNÍ ŘÁD ŽENSKÉHO FOTBALU
HLAVA I.
OBECNÁ USTANOVENÍ
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§32
Působnost
1. Dle této části tohoto řádu (dále též „Soutěžní řád ženského fotbalu“) se organizují soutěže
fotbalu žen a dívek na území České republiky.
2. Práva a povinnosti účastníků soutěží žen a dívek FAČR, včetně jejích pobočných spolků, a
podmínky těchto soutěží, se posuzují dle Soutěžního řádu ženského fotbalu účinného v době
právního jednání.
3. Soutěžní řád ženského fotbalu se vztahuje na fyzické a právnické osoby účastnící se soutěží
žen a dívek organizovaných FAČR nebo jejími pobočnými spolky.
4. Soutěžní řád ženského fotbalu se vztahuje na všechny soutěže žen a dívek organizované
FAČR nebo jejími pobočnými spolky.
5. Výkonný výbor FAČR zřizuje Komisi fotbalu žen a pověřují organizací a řízením soutěží
fotbalu žen a dívek na území České republiky, pokud v tomto řádu není uvedeno jinak.
6. Komise fotbalu žen je oprávněna uložit za porušení ustanovení tohoto řádu nebo Soutěžního
řádu, vyjma disciplinárních přečinů podle § 7 odst. 1 a 2 Soutěžního řádu, pořádkovou
pokutu do výše 50.000,- Kč.
7. Řídící orgán soutěže je oprávněn do rozpisu soutěží implementovat modifikace Soutěžního
řádu ženského fotbalu dle přílohy č. 2 Soutěžního řádu.
8. Ve vztahu k dívčím kategoriím se přiměřeně použijí též ustanovení části první tohoto řádu.
§33
Věkové kategorie
Hráčky se zařazují do následujících kategorií:
Kategorie

Dívčí kategorie

mladší přípravka
starší přípravka
mladší žákyně
Žákyně
starší žákyně
Dorostenky dorostenky
Ženy
Přípravka

Věková
Základní Dovršený
kategorie věk
věk
U9
5 let
9 let
U11
9 let
11 let
U13
11 let
13 let
U15
13 let
15 let
U18
15 let
18 let
17 let
-

§34
Přechod v kategoriích
1. Hráčky po dosažení stanoveného věku přecházejí do nejbližší vyšší kategorie vždy nejdříve
k 1. 1. následujícího roku dle následující tabulky:
Věk

Z dívčí kategorie

8 let
10 let

mladší přípravka
starší přípravka
10

Do dívčí kategorie či
kategorie
starší přípravka
mladší žákyně

mladší žákyně
starší žákyně
dorostenky

12 let
14 let
17 let

starší žákyně
dorostenky
ženy

2. Po dosažení vyšší kategorie podle odstavce 1 může hráčka dohrát rozehraný soutěžní ročník
v nižší dívčí kategorii.
§35
Působení hráček ve věkových kategoriích
1. Hráčky mohou vedle jejich dívčí kategorie startovat i v utkáních vyšší kategorie následovně:
a) hráčka mladší přípravky v dívčí kategorii starší přípravky;
b) hráčka starší přípravky v dívčí kategorii žákyň;
c) mladších žákyně v dívčí kategorii starších žákyň;
d) starší žákyně v dívčí kategorii dorostenek;
e) hráčka, která dovršila věku 15 let, v kategorii žen.
2. Hráčka z vyšší dívčí kategorie není oprávněna startovat v nižší dívčí kategorii.
3. Kluby jsou povinny vyžádat si písemný souhlas zákonného zástupce hráčky s jejím
působením ve vyšší dívčí kategorii a na požádání je předložit řídícímu orgánu soutěže.
4. V případě, že klub není schopen sestavit družstvo přípravek anebo mladších žákyň složené
výhradně z dívek, je klub oprávněn přihlásit i takové družstvo, kde poměr dívek a chlapců
bude 80 % dívek a 20 % chlapců v družstvu. Kombinované družstvo dle předchozí věty se
může účastnit soutěží, jejímž řídícím orgánem je okresní fotbalový svaz, krajský fotbalový
svaz nebo Pražský fotbalový svaz. Řídící orgán soutěže je oprávněn přihlášení
kombinovaného družstva zpoplatnit.

HLAVA II.
ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ŽEN A DÍVEK
Díl I.
Ženy
§36
Soutěže žen
FAČR nebo její pobočné spolky organizují soutěže žen:
a) mistrovské;
b) pohárové.
§37
Mistrovské soutěže žen
Mistrovské soutěže žen jsou:
a) I. liga žen;
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b)
c)
d)
e)
f)

II. liga žen;
Česká fotbalová liga žen a Moravskoslezská fotbalová liga žen;
divize žen;
krajský přebor žen a Pražský přebor žen;
okresní přebor žen.
§38
Příslušnost řídících orgánů mistrovských soutěží žen

1. Řídícím orgánem soutěže I. ligy, II. ligy, České fotbalové ligy žen a divizí žen v Čechách
je Komise fotbalu žen.
2. Řídícím orgánem soutěže Moravskoslezské fotbalové ligy žen a divizí žen na Moravě je
Řídící komise pro Moravu.
3. Řídícím orgánem soutěže krajského přeboru žen je krajský fotbalový svaz.
4. Řídícím orgánem soutěže Pražského přeboru žen je Pražský fotbalový svaz.
5. V ostatních mistrovských soutěžích žen je řídícím orgánem soutěže okresní fotbalový svaz.
§39
Systém mistrovských soutěží žen
Mistrovské soutěže žen se hrají systémem každý s každým dvoukolově v období podzimní a
jarní části soutěžního ročníku.
§40
Družstva dívek
1. Kluby hrající mistrovské soutěže žen FAČR jsou povinny mít počet družstev v dívčích
kategoriích dle odstavce 4.
2. V případě nižšího počtu dívčích družstev klubu I. a II. ligy žen, než je stanovený minimální
počet dívčích družstev klubu pro příslušnou soutěž, nebude družstvo klubu oprávněno
účastnit se příslušné soutěže.
3. Stanovený počet dívčích družstev je počtem dívčích družstev v různých věkových
kategoriích.
4. Počet dívčích družstev, výše kompenzačního poplatku za jedno dívčí a minimální počet
dívčích nebo mládežnických družstev pro účast v soutěži jsou stanoveny pro příslušné
soutěže žen takto:

Soutěž

Počet
mládežnických
družstev

I. liga žen

3 družstva v
soutěžích KFŽ
(dorostenky, starší
žákyně, mladší žákyně)

12

Výše
kompenzačního
poplatku za jedno
mládežnické
družstvo

Minimální počet
mládežnických
družstev
pro účast v soutěži

nelze vykoupit

3 družstva v
soutěžích KFŽ
(dorostenky, starší
žákyně, mladší žákyně)

II. liga žen

1 dívčí družstvo

nelze vykoupit

1 dívčí družstvo

Česká fotbalová liga
žen

1 dívčí družstvo

40 000,- Kč

není povinnost

Moravsko-slezská
fotbalová liga žen

1 dívčí družstvo nebo
kombinované družstvo

40 000,- Kč

není povinnost

Divize

není povinnost

0,- Kč

není povinnost

§41
Počet hráček a střídání
V mistrovských soutěžích žen se hraje v počtu hráček družstva 10+1 a v průběhu utkání je
oprávněno vystřídat 5 hráček.

Díl 2
Dorostenky
§42
Soutěže dorostenek
FAČR nebo její pobočné spolky organizují soutěže dorostenek:
a) mistrovské;
b) pohárové.
§43
Mistrovské soutěže dorostenek
Mistrovské soutěže dorostenek jsou:
a) I. liga dorostenek;
b) II. liga dorostenek;
c) III. liga dorostenek;
d) soutěže dorostenek dle rozpisu soutěží krajského fotbalového svazu;
e) soutěže dorostenek dle rozpisu soutěží Pražského fotbalového svazu;
f) soutěže dorostenek dle rozpisu soutěží okresního fotbalového svazu.
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§44
Příslušnost řídících orgánu mistrovských soutěží dorostenek
1. Řídícím orgánem soutěže I. ligy dorostenek, II. ligy dorostenek Čechy a III. ligy dorostenek
je Komise fotbalu žen.
2. Řídícím orgánem soutěže II. ligy dorostenek Morava je Řídící komise pro Moravu.
3. V soutěžích dorostenek upravených v rozpisu soutěže krajského fotbalového svazu je
řídícím orgánem soutěže krajský fotbalový svaz.
4. V soutěžích dorostenek upravených v rozpisu soutěže Pražského fotbalového svazu je
řídícím orgánem soutěže Pražský fotbalový svaz.
5. V ostatních soutěžích dorostenek je řídícím orgánem soutěže okresní fotbalový svaz.
§45
Počet hráček a střídání
1. V mistrovských soutěžích I. a II. ligy dorostenek se hraje v počtu hráček družstva 10+1 a v
průběhu utkání je oprávněno vystřídat 7 hráček.
2. V mistrovských soutěžích III. ligy dorostenek a nižších se hraje v počtu hráček družstva
7+1 a v průběhu soutěžního utkání je povoleno opakované střídání.

Díl 3
Žákyně

§46
Soutěže žákyň
FAČR nebo její pobočné spolky organizují soutěže žákyň:
a) mistrovské;
b) pohárové.
§47
Mistrovské soutěže žákyň
Mistrovské soutěže žákyň jsou:
a) I. liga starších žákyň Čechy;
b) I. liga starších žákyň Morava;
c) I. liga mladších žákyň Čechy;
d) I. liga mladších žákyň Morava;
e) soutěže žákyň dle rozpisu soutěží krajského fotbalového svazu;
f) soutěže žákyň dle rozpisu soutěží Pražského fotbalového svazu;
g) soutěže žákyň dle rozpisu soutěží okresního fotbalového svazu.
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§48
Příslušnost řídících orgánu mistrovských soutěží žákyň
1. Řídícím orgánem soutěže I. ligy starších žákyň Čechy, I. ligy starších žákyň Morava, I. ligy
mladších žákyň Čechy a I. ligy mladších žákyň Morava je Komise fotbalu žen.
2. Řídícím orgánem soutěže II. ligy žákyň je Komise fotbalu žen.
3. V soutěžích žákyň upravených v rozpisu soutěže krajského fotbalového svazu je řídícím
orgánem soutěže krajský fotbalový svaz.
4. V soutěžích žákyň upravených v rozpisu soutěže Pražského fotbalového svazu je řídícím
orgánem soutěže Pražský fotbalový svaz.
5. V ostatních soutěžích žákyň je řídícím orgánem soutěže okresní fotbalový svaz.
§49
Počet hráček a střídání
1. V mistrovských soutěžích starších žákyň se hraje v počtu hráček družstva 10+1 a v průběhu
soutěžního utkání je povoleno opakované střídání.
2. V mistrovských soutěžích mladších žákyň se hraje v počtu hráček družstva 7+1 a v průběhu
soutěžního utkání je povoleno opakované střídání.

Díl 4
Přípravky
§50
Soutěže přípravek
FAČR nebo její pobočné spolky organizují soutěže přípravek:
a) mistrovské;
b) pohárové.
§51
Mistrovské soutěže přípravek
Mistrovské soutěže přípravek jsou:
a) I. liga přípravek;
b) soutěže přípravek dle rozpisu soutěží krajského fotbalového svazu;
c) soutěže přípravek dle rozpisu soutěží Pražského fotbalového svazu;
d) soutěže přípravek dle rozpisu soutěží okresního fotbalového svazu.
§52
Příslušnost řídících orgánu mistrovských soutěží přípravek
1. Řídícím orgánem soutěže I. ligy přípravek je Komise fotbalu žen.
2. V soutěžích přípravek upravených v rozpisu soutěže krajského fotbalového svazu je řídícím
orgánem soutěže krajský fotbalový svaz.
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3. V soutěžích přípravek upravených v rozpisu soutěže Pražského fotbalového svazu je
řídícím orgánem soutěže Pražský fotbalový svaz.
4. V ostatních soutěžích přípravek je řídícím orgánem soutěže okresní fotbalový svaz.
§53
Počet hráček a střídání
1. V soutěžích starších přípravek se hraje v počtu hráček družstva 5+1 a v průběhu soutěžního
utkání je povoleno opakované střídání.
2. V soutěžích mladších přípravek se hraje v počtu hráček družstva 4+1 a v průběhu
soutěžního utkání je povoleno opakované střídání.

Díl 5
Pohárové soutěže
§54
Pohár KFŽ
1. Pohárovou soutěží žen je Pohár KFŽ.
2. Pohár KFŽ doplňuje mistrovské soutěže žen.
3. Řídícím orgánem Poháru FAČR je Komise fotbalu žen, která je oprávněna pověřit řízením
odbornou komisi (dále též „Řídící orgán Poháru“).
§55
Systém Poháru KFŽ
1. Pohár KFŽ se hraje vylučovacím jednokolovým systémem.
2. O vítězi Poháru KFŽ rozhoduje jednokolové finále, jehož organizátorem je Komise fotbalu
žen.
3. V případě nerozhodného stavu po skončení normální hrací doby, rozhodují o vítězi utkání
kopy ze značky pokutového kopu dle Pravidel fotbalu, příloha A.
§56
Kvalifikace do Poháru KFŽ
Družstvo se kvalifikuje do Poháru KFŽ pokud:
a) hraje I. ligu žen nebo II. ligu žen;
b) podá přihlášku do Poháru KFŽ a zároveň se účastní soutěží řízených Komisí fotbalu
žen nebo Řídící komisí pro Moravu.
§57
Zařazování účastníků do Poháru KFŽ
Do Poháru KFŽ jsou zařazena družstva I. ligy žen, II. ligy žen a všechna ostatní družstva na
základě podané přihlášky a splnění podmínek dle předchozího paragrafu.
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§58
Termíny utkání Poháru KFŽ
1. Termíny Poháru KFŽ jsou uvedeny v termínové listině soutěží KFŽ, kterou vydává Komise
fotbalu žen. Termínová listina Poháru KFŽ musí být v souladu s termínovou listinou
mistrovských soutěží KFŽ.
2. O změně v termínové listině Poháru KFŽ je oprávněn rozhodnout výlučně Řídící orgán
Poháru.
§59
Organizátor utkání Poháru KFŽ
1. Organizátorem utkání Poháru KFŽ je:
a) vždy účastník nižší mistrovské soutěže (pro určení je rozhodující mistrovská soutěž,
které se kluby účastnily v předchozím soutěžním ročníku);
b) v případě shody úrovně soutěže obou klubů je organizátorem utkání klub, který bude
jako organizátor utkání vylosován Řídícím orgánem Poháru. Kluby jsou oprávněny
se losování zúčastnit.
2. Finále Poháru KFŽ bude sehráno na hřišti určeném Řídícím orgánem Poháru.
§60
Vítěz Poháru KFŽ
1. Vítěz Poháru KFŽ:
a) obdrží putovní Pohár KFŽ;
b) obdrží pro své hráčky medaile.
2. Poražený finalista obdrží pro své hráčky medaile.

ČÁST TŘETÍ
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§61
Ustanovení přechodná
1. Tímto řádem se řídí soutěžní otázky mládežnického a ženského fotbalu, jež se týkají členů
FAČR, ode dne nabytí jeho účinnosti.
2. Práva a povinnosti účastníků mládežnického a ženského fotbalu výslovně neupravené tímto
řádem se řídí ustanoveními Soutěžního řádu.
§62
Ustanovení závěrečná
1. Tento řád byl schválen Výkonným výborem FAČR dne 6. června 2015 a nabývá účinnosti
dnem 1. července 2015.

17

2. Výkonný výbor FAČR dne 20. 5. 2016 schválil novelizaci tohoto řádu s účinností od 1. 7.
2016, dne 8. 7. 2016 schválil novelizaci tohoto řádu s účinností od 9. 7. 2016.
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