
 
 

Systém soutěží: Okresní, meziokresní soutěže nebo krajské soutěže  

Krajská finále: do 30. 5. aktuálního ročníku 

Celostátní finále: červen aktuálního ročníku 

Řídící orgány: OFS pro úroveň okresních soutěží, KFS pro krajská finále, Regionální 

subkomise FAČR pro celostátní finále 

Základní pravidla: 

- hraje se 6 + 1, povoleno opakované střídání, probíhá pouze na vlastní polovině před 

lavičkou 

- věk: 40 let a více (hráč musí dovršit věk 40 let v průběhu příslušného kalendářního roku 

- pro soutěžní ročník 2021/2022 hráči narození po 31. 12. 1981 

- v rámci okresních a krajských soutěží může každý hráč během jedné sezóny nastoupit 

pouze za 1 tým 

- hrací doba: 2 x 30 minut hrubého času 

- rozhodčí: jeden rozhodčí 

- hřiště/branky: hraje se na půlku fotbalového hřiště, branky 5 x 2 metry, brankové území 

  9 x 6 m, penalta se kope ze vzdálenosti 9 metrů 

- neplatí ofsajd 

- nesmí se tzv. „malá domů“, kdy vlastní hráč přihraje brankáři a ten chytí míč do ruky 

- brankář může hrát přes polovinu hřiště bez omezení 

- auty se vhazují 

- zeď musí být od míče ve vzdálenosti 5m 

- utkání řídí jeden rozhodčí 

- za žlutou kartu hráč zůstává ve hře, dvě žluté karty = červená karta 

- za červenou kartu následuje automaticky trest na 5 minut v utkání a zákaz startu v 

následujícím utkání, při závažném provinění může řídící orgán rozhodnout o vyloučení hráče 

ze soutěže 

- za hraní brankáře rukou mimo brankové území následuje pokutový kop a udělení ŽK 

- v případě penaltového rozstřelu se kopou 3 penalty za každý tým, poté po jedné do 

rozhodnutí 

- při závažném provinění proti fair play může řídící orgán rozhodnout o vyloučení celého 

týmu ze soutěže, a to v jakékoli jeho fázi 

 



 
 

HERNÍ SYSTÉM: 

- Herní systém okresních a krajských soutěží je v gesci řídícího orgánu 

- Z každého KFS by se měl min. 1 tým zúčastnit finálového turnaje Mistrovství České 

republiky ve veteránském fotbalu, a to buď vítěz soutěží, nebo tým doporučený ze 

strany KFS 

- Finálový turnaj je plánován pro 16 účastníků 

 

Tento materiál je vypracován pro účely všech OFS a KFS pro přípravu soutěží 2021/2022 

(vyhlášení soutěží, rozpisy soutěží, termínové listiny, losovací aktivy, atd.). Všechna další 

ustanovení jsou v kompetenci příslušných řídích orgánů, tedy OFS a KFS.  

 

Další informace pro KFS a OFS: 

Pro Vaši přípravu Vám ale již nyní zasíláme několik informací / myšlenek, které vycházejí 

z Vašich dotazů a které průběžně řeší sekretariát FAČR (odd. LPO, IT, ÚNF, atd.): 

- Mužstvo veteránů může vzniknout buď pod již existujícím klubem (a jen přihlásí 

mužstvo na OFS do soutěže veteránů) nebo může vzniknout nový oddíl (dle všech 

platných řádů FAČR)  

- Mužstvo / soutěž veteránů bude patřit pod řídící orgán - OFS 

- Mužstvo bude hrát jen na soupisku – hráči musí být členy FAČR + v případě 

konfrontace musí předložit průkaz totožnosti. Soupiska je neomezená, střídání také  

- Systém – je na OFS, tzn. může být turnajový i jednozápasový (záleží zejména na 

počtu přihlášených mužstev) 

- Termíny utkání – je na OFS, tzn. mohou být i všední dny (jsou v mnoha ohledech 

výhodné - hráčům se umožní hrát o víkendu soutěže fotbalu, rozhodčí, atd.) 

- Odměna rozhodčích – je v kompetenci OFS 

- Trenéři být nemusí 

- Financování veteránských soutěží je v kompetenci OFS (startovné, atd.)  

 


