
Plzeňský krajský fotbalový svaz
POHÁR FAČR - KRAJSKÝ POHÁR
Pohár mužů PKFS 2022/2023

1. Řízení soutěže
(1) Pohárovou soutěží dospělých Plzeňského krajského fotbalového svazu (dále jen „PKFS“)

je Pohár mužů PKFS.
(2) Pohár mužů PKFS doplňuje mistrovské soutěže dospělých.
(3) Pohár mužů PKFS je kvalifikační soutěží pro účast v Poháru Fotbalové asociace České

republiky.
(4) Řídícím orgánem poháru je Sportovně technická komise PKFS (dále jen „STK PKFS“).
(5) Družstva startují v soutěži na vlastní finanční náklady.
(6) Odměny rozhodčích a delegátů se řídí podle přílohy č. 1 Řádu rozhodčích a delegátů.
(7) Napomínání hráčů se neeviduje.
(8) Pro účely disciplinárního řízení jsou všechny disciplinární přestupky projednávány

Disciplinární komisí PKFS.

2. Systém soutěže
(1) Pohár mužů PKFS se hraje vylučovacím jednokolovým systémem. Všechna utkání se

hrají podle Pravidel fotbalu a ostatních účinných předpisů FAČR.
(2) V případě nerozhodného stavu po skončení základní hrací doby se o vítězi utkání

rozhodne v prodloužené době hry 2 x 15 minut. Pokud bude po ukončení prodloužené
doby výsledek utkání nerozhodný, vítěz utkání se určí prováděním kopů z pokutové
značky dle Pravidel fotbalu, příloha A.

(3) Ve všech utkáních soutěže musí před utkáním každé družstvo uvést do Zápisu o utkání
náhradníky družstva v počtu nejvýše sedmi osob, ze kterých smí v průběhu utkání
vystřídat nejvýše 5 hráčů ve třech přerušeních hrací doby (poločasová přestávka se
nepočítá), v případě prodloužení lze vystřídat 1 hráče navíc.

3. Účast
(1) Klub se povinně účastní Poháru mužů PKFS pokud:

a) se umístil na 1. až 9. místě v soutěžním ročníku 2021/2022 v Krajském přeboru
mužů,

b) se umístil na 1. až 9. místě v soutěžním ročníku 2021/2022 v I.A třídě,
c) se umístil na 1. až 4. místě v soutěžním ročníku 2021/2022 v jednotlivých skupinách

I.B třídy.
(2) Klub se dobrovolně účastní Poháru mužů PKFS pokud:

a) je účastníkem soutěží PKFS, který není uveden v odst. 1 tohoto článku,
b) je účastníkem Okresního, popř. Městského, přeboru mužů (II. třída) v jednotlivých

okresních fotbalových svazech spadajících do působnosti PKFS.
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(3) Poháru mužů PKFS se nemohou účastnit družstva, která mají zajištěnou účast v Poháru
FAČR (B družstva týmů účastnících se vyšších soutěží) a dále B družstva týmů, které se
mohou Poháru mužů PKFS účastnit na základě odst. 1 nebo 2 tohoto článku.

4. Zařazení účastníků do soutěže
(1) Zařazení do soutěže je provedeno na základě přihlášek do poháru.
(2) Systém Poháru mužů PKFS bude stanoven Řídícím orgánem poháru před zahájením na

základě počtu došlých přihlášek.

5. Termíny utkání
(1) Termíny soutěže jsou uvedeny v termínové listině PKFS, kterou vydává STK PKFS.
(2) O změně v termínové listině soutěže Poháru mužů PKFS je oprávněn rozhodnout výlučně

Řídící orgán poháru.

6. Změny termínů
(1) Změny termínů utkání se řídí ustanovením § 8 odst. 4 Soutěžního řádu.
(2) 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, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Veškeré změny termínů zveřejňuje Řídící orgán poháru na Úřední desce, eventuálně
e-mailem jednotlivým účastníkům utkání.

(4) Žádosti o změny termínů jsou předkládány Řídícímu orgánu poháru nejpozději jeden
týden před konáním utkání. Žádost obsahuje důvod změny termínu a písemné stanovisko
soupeře. Poplatek za změnu termínu se od 2. kola stanovuje na 500,- Kč (sběrná faktura
žadatele). V předkole a 1. kole se poplatky nehradí.

7. Protest
(1) Členský klub je oprávněn podat protest za podmínek stanovených Procesním řádem

FAČR.
(2) Pokud bylo protestu alespoň částečně vyhověno, vrací se uhrazený poplatek v plné výši,

v opačném případě poplatek propadá ve prospěch FAČR.
(3) Protest může podat klub, jehož družstvo v utkání hrálo, z důvodu:

‒ neoprávněného nastoupení hráče k soutěžnímu utkání;
‒ nezpůsobilosti hrací plochy ke hře, pokud na tuto skutečnost byl rozhodčí členským

klubem, jenž podává protest, upozorněn ve chvíli, kdy členským klubem byla
nezpůsobilost hrací plochy zjištěna;

‒ zjevného pochybení rozhodčího spočívajícího zejména v chybné identifikaci hráče,
jenž byl napomenut nebo vyloučen, přičemž v takovém případě může protest
směřovat pouze k disciplinárním důsledkům takového zjevného pochybení
rozhodčího;

‒ zjevného porušení pravidel rozhodčím, které mělo rozhodující vliv na konečný
výsledek utkání;

‒ jiné významné události, která měla rozhodující vliv na konečný výsledek utkání.

- 2 -



Plzeňský krajský fotbalová svaz
Pohár mužů PKFS 2022/2023

(4) Protest musí splňovat následující náležitosti:
‒ označení důvodu podle výše uvedeného;
‒ odůvodnění protestu;
‒ označení důkazů;
‒ návrh rozhodnutí o protestu.

(5) Odvolání proti rozhodnutí o protestu se řídí Procesním řádem FAČR.

8. Poplatky
(1) Poplatky za řízení o protestu jsou stanoveny podle soutěže, které se účastní družstvo

podávající protest.
(2) Poplatek za projednání disciplinárního řízení a odvolání je stanoven podle soutěže, které

se účastní proviněné družstvo nebo jeho hráč.

9. Titul a ceny
(1) Vítěz Poháru mužů PKFS:

a) obdrží Pohár mužů PKFS,
b) se kvalifikuje do Poháru FAČR,
c) obdrží finanční odměnu ve výši 20.000,- Kč.

(2) Poražený finalista obdrží finanční odměnu ve výši 10.000,- Kč.

Martin Drobný v. r.
předseda Výkonného výboru
Plzeňského krajského fotbalového svazu

Vypracoval: Zdeněk Bárta, tel. 777 365 550, e-mail: barta@pkfs.cz

- 3 -

mailto:barta@pkfs.cz

