Článek pro Zpravodaj ČMFS č. 3
Odkládání utkání a neregulérní stav hrací plochy
Začátek jarní části soutěžního ročníku je tradiční příležitostí k debatám nad smutně vyhlížejícími
hřišti, které mají jedno společné téma :„hrát či nehrát“? Aniž bychom chtěli jakkoli zasahovat do
debat těchto nebo i do obecnějších úvah nad termínovými listinami, dovolujeme si nabídnout
jednoduchý a přehledný návod, určený především rozhodčím, ale koneckonců i ostatním účastníkům
utkání, jak konkrétně postupovat, vyskytnou-li se pochyby, zda je možné utkání sehrát.

Náhradní hřiště
Soutěžní utkání se obecně řečeno mohou hrát pouze na hřištích, schválených příslušnou STK.
Taková hřiště bývají konkrétně uvedena v adresáři oddílů v Rozpisu soutěží. Pokud má oddíl
náhradní hrací plochu nebo náhradní hřiště, musí tyto náhradní plochy být rovněž povoleny STK a
uvedeny v Rozpisu soutěží.
Jako náhradní hřiště může být použito hřiště,
které je uvedeno v Rozpisu, nebo
na jehož použití má pořádající oddíl povolení potvrzené STK
Jsou-li pochybnosti, zda bylo náhradní hřiště schváleno (oddíl tvrdí, že povolení má, ale není
schopen jej předložit):
rozhodne rozhodčí o způsobilosti hrací plochy, pokud je způsobilá a
je-li předpoklad, že řídící orgán hřiště schválil (tvrzení či doklady jsou věrohodné),
nechá utkání sehrát a přitom do zápisu uvede všechny okolnosti např:
„Po příchodu do areálu hřiště..., funkcionáři domácích oznámili, že zápas se hraje na náhradní hrací ploše...,
změnu hřiště údajně schválilo STK, což pořádající oddíl doložil žádostí ze dne...., náhradní hrací plocha byla
připravena takto..., šatny byly zajištěny takto...“
V případě, že doklady nepůsobí věrohodně, rozhodne rozhodčí o stavu schválené hrací plochy a ve
své zprávě zdůvodní, proč nepovolil utkání sehrát na náhradní hrací ploše (oddíl neprokázal, že je
tato hrací plocha schválená příslušným řídícím orgánem). Tento postup se opírá o čl. 26 odst. 1
Soutěžního řádu. Je přitom pochopitelné, že v případě pochybností musí být rozhodnutí rozhodčího
vedeno s ohledem na sport, a musí tedy preferovat, aby se utkání sehrálo na způsobilé hrací ploše a
případné administrativní nedostatky neměly nad sportem navrch.

Nezpůsobilý povrch
O povrchu hrací plochy (tráva nebo škvára) se rozhoduje podle ustanovení Rozpisu soutěží pro
příslušnou soutěž. Ve většině rozpisů neprofesionálních soutěží je pro to speciální ustanovení, které
obsahuje klauzuli, že v měsících od listopadu do dubna (konkrétní datum viz Rozpis soutěží) může
rozhodnout o povrchu domácí oddíl. Mimo tento termín pak o případném sehrání na náhradním
hřišti s jiným povrchem rozhodne pouze rozhodčí utkání s přihlédnutím ke způsobilosti hrací plochy a
také k předpokladu, že předzápas poškodí travnatý povrch natolik, že by hlavní zápas nemohl být
pro nezpůsobilý terén sehrán. Znamená to tedy, že pokud travnatá hrací plocha způsobilá není a
škvárová je, sehraje se utkání na náhradní škvárové hrací ploše.
Rozhodnutí o tom, zda je hrací plocha způsobilá, přísluší výhradně hlavnímu rozhodčímu. Nikdo,
ani delegát utkání nemá právo do absolutní pravomoci rozhodčího zasahovat nebo jeho platnost
zpochybňovat.
Jak má tedy rozhodčí konkrétně postupovat?
Po příchodu do areálu prohlédne hrací plochu a zaměří se na:
stav povrchu, jeho změknutí či zledovatění, přihlíží k regulérnosti hry a bezpečnosti hráčů
vyznačení čar, jejich správnost a viditelnost

upevnění a stav brankových sítí, rohových a středových praporků, jejich rozměry a
viditelnost.
Hlavní zásadou je:
Rozhodčí musí udělat vše proto, aby byl zápas sehrán v úředním termínu na předepsané hrací
ploše.
Pokud rozhodčí po prohlídce zjistí, že hrací plocha není v pořádku, postupuje takto:

Odstranitelné závady hrací plochy
Za odstranitelné závady lze nejčastěji označit nedostatky ve vyznačení hřiště, upevnění praporků a
sítí, případně místě lokalizované prohlubně, kaluže a podobně.
V takovém případě okamžitě oznámí hlavnímu pořadateli, jaké závady zjistil a požádá ho
o odstranění do začátku utkání. V kabině rozhodčích i družstev proběhne normální příprava na
utkání bez časového zdržení, tj. vyplnění zápisu, kontrola registračních průkazů, převléknutí do
dresů. Před podpisem zápisu kapitány rozhodčí zkontroluje, jak jsou odstraněny závady. Pokud jejich
odstraňování ještě probíhá, oznámí (po podpisu zápisu) kapitánům, že se začátek utkání odkládá a
stanoví hlavnímu pořadateli lhůtu (nejdéle do vyčerpání řádné čekací doby, tj. 20 min), po níž
rozhodne o zahájení utkání. Pokud je předpoklad, že lhůta bude o několik minut překročena,
rozhodčí zápas musí sehrát, a do zápisu musí být uvedeny přesné časové údaje.
Nejdéle po uplynutí stanovené lhůty rozhodčí oznámí kapitánům:
1. Zda zápas bude sehrán.
V takovém případě zbývá vyřešit jenom otázku správné formulace ve zprávě rozhodčího.
Do zápisu rozhodčí po utkání např. napíše: "Při kontrole hrací plochy před utkáním zjištěno nedostatečné
vyznačení čar vymezujících hrací plochu. Po upozornění hl. pořadatele závady oddíl odstranil, ale v takové
době, že zápas byl zahájen v 17:14, tj. 14 min po úředním začátku.". ,
2. Zda zápas nebude sehrán
V takovém případě rozhodčí své rozhodnutí oznámí kapitánům i s vysvětlením a dál postupuje takto:
Do zápisu po utkání na zadní stranu např. napíše: „Zápas nebyl sehrán, protože pořádající oddíl
nevyznačil řádně hrací plochu podle Pravidel fotbalu ani v určené lhůtě 20 min po úředním začátku. Protože
nevyznačená hrací plocha neumožnila regulérní hru, rozhodl jsem se podle čl. 13 Výkladu k Pravidlu I utkání
nezahájit a toto rozhodnutí jsem oznámil kapitánům v 17:25, tj. 5 minut po uplynutí čekací doby, kdy stále
nebyla hrací plocha vyznačena v souladu s pravidly."
Zápis nechá kapitánům podepsat. Na zadní stranu v případě nesehrání utkání uvede dohodu
družstev (viz dál) a doma ve své zprávě podrobně popíše, jak nebyla hrací plocha vyznačena, jaké
pokyny vydal a jak pořadatelé reagovali a zdůvodní své rozhodnutí.

Neodstranitelné závady hrací plochy
Žádná norma nestanoví přesně, co znamená pojem „povrch hrací plochy není způsobilý ke hře“.
Pravidla, konkrétně čl. 13 výkladu k pravidlu I postup rozhodčího definuje jedinou větou: „Rozhodčí
hru nezahájí, zjistí-li, že stav hrací plochy neumožňuje regulérní průběh utkání nebo že by mohl přivodit zranění hráčů.“ Takto jsou definovány dva důvody, kterými rozhodčí může zdůvodnit své
rozhodnutí, přičemž oporami jsou mu jenom jeho cit pro hru a zkušenost. Těžko lze také stanovit
nějaký vzorový postup, podle kterého lze určit, zda hrací plocha „neumožňuje regulérní průběh
utkání“. Rozhodují ovšem je, že rozhodčí nemůže jako důvod uvést obavy z budoucích utkání
(zničení povrchu hrací plochy), nebo z nákladů které vzniknou pořádajícímu oddílu. Ať už se tedy
těmito ohledy ve svém rozhodnutí ovlivnit dá nebo nedá, zdůvodnit jimi své rozhodnutí nesmí.
Pokud rozhodčí shledá hrací plochu nezpůsobilou, oznámí po prohlídce hrací plochy (nemusí čekat
na úřední začátek) vedoucím družstev (předpokládá se, že za těchto okolností rozhodčí nejedná
s kapitány, ale s vedoucími, kterým má předat k vyplnění zápis o utkání), že se rozhodl nezahájit
utkání pro neregulérní stav hrací plochy a předá jim zápis k vyplnění.
Nechá řádně vyplnit zápis, zkontroluje registrační průkazy a nechá oba kapitány podepsat zápis,
celkem třikrát - poprvé pod sestavu, podruhé převzetí reg. průkazů, potřetí pod dohodu (viz dál).
Před převzetím reg. průkazů mohou kapitáni požádat o konfrontaci a rozhodčí ji umožní.
Do rubriky „Pozn.“ na přední straně zápisu rozhodčí uvede: „Nehráno pro nezpůs. povrch hr. plochy.“

Pak na zadní stranu zápisu např. napíše: "Zápas nebyl sehrán pro nezpůsobilý stav hrací plochy podle čl.
13 Výkladu k Pravidlu I - po celé hrací ploše byla rozměklá vrstva hlíny ohrožující zdraví hráčů a dále vrstva
vody v pok. územích, neumožňující regulérní hru."
Nechá oba kapitány podepsat převzetí RP a požádá je, aby spolu se svými vedoucími dohodli
náhradní termín. Upozorní je, že SŘ předepisuje náhradní termín stanovit nejdéle 14 dnů po úředním
termínu, že se však mohou dohodnout na dřívějším termínu, že zápas by měl začít nejpozději
v úředním začátku (viz čl. 32 SŘ, kde jsou uvedeny úřední začátky) a že STK jejich dohodu musí
schválit.
Na zadní stranu zápisu napíše: "Dohoda oddílů: Oba oddíly se dohodly na náhradním termínu sehrání
utkání na den xx od xx hodin. Berou na vědomí, že dohoda podléhá schválení STK" nebo v případně, že se
oddíly nemohou dohodnout: "Oba oddíly se nedohodly na náhradním termínu sehrání utkání. Berou na
vědomí, že termín nařídí STK."
Toto podepíší kapitáni (to je jejich třetí podpis) a vedoucí mužstev
Milan Bastl
PK ČMFS

