Zranění:Zranění musí být nahlášeno kapitánem (u mládeže vedoucím) nejpozději do okamžiku,
kdy je po utkání podepsán zápis (Na pozdější nahlášení není R povinen reagovat). Na základě toho
oznámení uvede stávající skutečnost R do zápisu na zadní stranu. Zároveň na zadní straně zaškrtne
kolonku - zranění hlášeno.
Zde R zejména uvede:
jméno a příjmení hráče
název oddílu
kdy ke zranění došlo (pokud tuto skutečnost R ví)
při jaké situaci došlo ke zranění (zaviněně či nezaviněně - pokud tuto
skutečnost R ví)
Pozor:
Vyvarovat se formulace ve smyslu – „Jednalo se o úmyslný faul.“ –
Může vést k soudní při, neboť úmysl těžko lze dokázat.
o jaké zranění se jedná ( pravá noha, levá ruka atd.)
Pozor: Vyvarovat se nějaké diagnózy (př. Fraktura holení kosti) –
nejsme doktoři (většinou)
zda hráč utkání dohrál či nikoli
Podpis kapitána není nezbytný (Doporučuji však v případě, že se jedná
o zranění vážnějšího rázu)
Jestliže se nachází na utkání lékař, je možné, aby do zápisu uvedl
diagnózu a potvrdil podpisem (na okresní úrovni dosti
nepravděpodobná situace)
Př.
Zranění:
25. min č.6 Novák Jan r.č. 850407/2681 - AC Sparta Praha – zraněný levý kotník. Ke zranění došlo
nezaviněně, když hráč nikým neatakován špatně došlápl. Hráč utkání nedohrál.

Start hráče v brýlích nebo s jinou zdravotní pomůckou
Kapitán je před utkáním povinen uvědomit R o tom, že některý hráč hodlá nastoupit v brýlích či
nějaké nestandardní výstroji. R na základě svého posouzení rozhodne, zda se jedná o povolenou
výstroj či nikoli. Za povolenou výstroj hráče považuje R takovou součást oblečení, která chrání jeho
zdraví. Jestliže je R názoru, že by tato výstroj mohla popřípadě ohrozit jiného hráče, nechá R před
utkáním podepsat do zápisu prohlášení hráče o tom, že odpovídá za případná zranění
ostatních hráčů (u hráče mladšího 18 let nutný podpis také vedoucího). Jedná se například o
ortézy, chrániče obličeje atd. V případě brýlí je nutné toto prohlášení uvést vždy!
Př. Hráč č.5 Havelka Tomáš – SK Slavia Praha nastupuje do utkání v dioptrických brýlích, a proto
podpisem potvrzuje , že tak činí na vlastní nebezpečí a zároveň také zodpovídá, za případná
zranění jiných hráčů, k nimž by v důsledku této skutečnosti mohlo dojít.
Podpis kapitána
+
Podpis vedoucího (není-li hráč plnoletý)

Start hráče do 18 let
Hráč v brýlích do 18 let, nesou odpovědnost rodiče (zák.zástupci), ti
před soutěží nebo utkáním předají vedoucímu prohlášení o
odpovědnosti za hráče stvrzenou svými podpisy. Před utkáním potom
hráč a vedoucí v ZOU podepíší prohlášení:
„ Oddíl má k dispozici prohlášení rodičů o odpovědnosti hráče za možná zranění jiných
hráčů.
Podpis kapitána
+
Podpis vedoucího
-

Nesehrané utkání nebo předčasně ukončené utkání bez viny
některého družstva
KDY?
Jestliže nebylo možné z nějakého důvodu utkání sehrát nebo bylo utkání předčasně ukončeno, aniž
by bylo na vinně (zodpovědné) některé z družstev, je povinností obou týmů nahlásit
prostřednictvím kapitánů a vedoucích družstev R dohodu na shodném náhradním termínu utkání.
Jedná se například o situaci,
kdy utkání nelze sehrát pro velmi špatnou viditelnost (tma, mlha)

kdy HP není způsobilá (např. silně podmáčený terén)
kdy velmi špatné povětrnostní podmínky nedovolují utkání sehrát
kdy nelze utkání sehrát na zásah Policie ČR
kdy v sehrání utkání brání nějaký jiný, další, vnější vliv
Dohoda o náhradním termínu se nesepisuje v případě jako např. inzultace R, klesne-li počet hráčů
jednoho z mužstev pod 7 atd.
JAK? KDO?
Dohoda o náhradním termínu bude rozhodčím uvedena na zadní straně zápisu o utkání a podepíší ji
oba vedoucí společně s oběma kapitány. Tato dohoda musí zejména obsahovat:
z jakého důvodu nebylo utkání možné sehrát
termín náhradního utkání, na kterém se shodly oba týmy (tento termín
musí být do 14 kalendářních dnů od původního termínu utkání)
jestliže družstva nejsou schopna shodnout se na konkrétním náhradním
termínu, uvede R do zápisu, že nedošlo ke shodě.
podpisy obou vedoucích a obou kapitánů pod dohodou o náhradním
termínu (v ideálním případě navíc podpis HP)
podpis a razítko Policie ČR (Jestliže je utkání nesehráno díky zásahu P
ČR)
Př.
Zadní strana zápisu:
Utkání se nebylo možné sehrát pro nezpůsobilou hrací plochu, kterou nebylo možné žádným
dostupným způsobem upravit do ke hře způsobilému stavu. Jednalo se o velice silné podmáčení na
více jak 70 procentech HP, díky čemuž by sehráním tohoto utkání bylo značně ohroženo zdraví
startujících hráčů. Oba oddíly se (ne)dohodly na náhradním termínu dne
15. listopadu 2008.
Podpis kapitána domácích
Podpis kapitána hostí
Podpis vedoucího domácích
Podpis vedoucího hostí
Pozor!!!V případě, že se utkání nesehrálo, tak se zápis vyplňuje zcela standardním způsobem
(sestavy, jména funkcionářů, podpisy před i po utkání) + dohoda o náhradním termínu.

Pokles hráčů družstva pod 7 nebo jiné předčasné ukončení utkání
vinou jednou družstva
KDY?
Jestliže bylo utkání ukončeno nějakým nestandardním způsobem, je povinen R uvést do zápisu
okolnosti a důvody, díky kterým došlo k předčasnému ukončení. Jedná se o situace, kdy je utkání
předčasně ukončeno vinou jednoho z družstev (např. klesne-li nevratně počet hráčů jednoho
mužstva pod sedm).
JAK? PODPISY?
R detailně na zadní stranu zápisu popíše okolnosti, které vedly k předčasnému ukončení utkání. Ty
potom podepíše kapitán provinivšího družstva (u mládeže také vedoucí). V ideálním případě zde
budou podpisy obou kapitánů a obou vedoucích.
Jestliže klesl počet hráčů pod sem na základě vyloučení, je nezbytné, aby byla všechna vyloučení
standardně popsána na přední straně zápisu. Jestliže klesl počet hráčů pod sedm na základě
zranění hráčů, je nezbytné uvést informace, jak celá situace probíhala (kdy a jak došlo ke zranění,
atd).
Př.
Družstvo nastoupilo k utkání pouze se sedmi hráči. V 60. min. jsem vyloučil ze hry hráče č. 5 Holan
Jakub (viz. popis přestupku), díky čemuž klesl počet hráčů pod pravidly stanovený limit. Jelikož
družstvo nebylo schopné nikterak doplnit svůj počet hráčů, musel jsem proto utkání předčasně
ukončit.
Kapitán domácích
Kapitán hostí
DALŠÍ POVINNOSTI?

Rozhodčí je povinen k celé této situaci se ještě následně vyjádřit ve své zprávě utkání. Zda by měl
detailněji rozebrat celou problematickou situaci. Jedná se o dokreslení a rozvedení kapitány
podepsané formulace. Neměly by se zde proto již objevovat nějaké nové okolnosti!!!Ty je třeba
uvést již předtím, aby byly podepsány kapitány.

Pozdní dostavení nebo nedostavení se družstva na utkání:
Nedostaví-li se jedno z družstev k utkání, je povinen R tuto okolnost uvést na zadní straně zápisu o
utkání. R je povinen dodržet čekací dobu 20 minut, která se v případě, že družstvo dá o sobě
vědět, prodlužuje o dalších 20 minut (20+20). Dostaví-li se družstvo až po uplynutí čekací doby
(chvíli poté), je R přesto povinen utkání odřídit a soupeř k utkání nastoupit. Jedná se o situace, kdy
jsou přítomni všichni aktéři a utkání nic nebrání. Neznamená to, že by se družstvo dostavilo
k utkání například o 3 hodiny později a vynucovalo si zahájení zápasu.
Na zadní straně by nemělo chybět:
kdy družstvo dorazilo na stadión
zda nějakým způsobem družstvo kontaktovalo někoho během čekací
doby, aby sdělilo podrobnosti o svém stavu
kdy bylo utkání zahájeno (Dobré je těsně před zahajovacím výkopem
ukázat na svých hodinkách kapitánům přesný čas, jenž bude v zápise
uveden jako čas zahájení utkání.)
jaký důvod svého pozdního příjezdu sdělili funkcionáři družstva
rozhodčímu (zda vůbec nějaký)
podpisy obou vedoucích a obou kapitánů (popřípadě podpis kapitána a
vedoucího týmu, který na utkání dorazil)
v ideálním případě podpis hlavního pořadatele
Jestliže se jedno z družstev nedostaví k utkání, je R jakožto i druhé z družstvo povinno vyplnit
zápis normálním standardním způsobem (sestavy, podpisy atd.) plus okolnosti dané situace
popsané na zadní straně zápisu.

Námitka
KDY? KDO?
Námitku může družstvo podat prostřednictvím kapitána (u mládeže vedoucího1) od chvíle, kdy před
utkáním podepíší zápis do momentu, kdy po utkání svým podpisem potvrdí, že převzal RP. Na
pozdější žádosti o zapsání námitky není povinen R reagovat.
JAK?
Kapitán oznámí R, že hodlá vznést námitku. Tu na přední stranu zápisu do kolonky – Námitky
zapíše sám R (nikdy jiná osoba!). R zapisuje námitku přesně tak, jak jí diktuje kapitán. Je dobré
použít na začátku i konci uvozovek, aby bylo jasné, že se jedná o přímou řeč. R nepomáhá nikterak
formulovat samotnou námitku, neboť kapitán je povinen znát ustanovení pravidel fotbalu, SŘ atd.
PROTI ČEMU?
Námitky lze uplatnit proti:
-

1

Dále uváděn pouze kapitán

příslušenství HP a vybavení hřiště
startu některého z hráčů soupeřova družstva
výstroji hráčů soupeřova družstva
výsledku utkání
nasazení náhradníků soupeřova družstva
popisu přestupků nebo popisu provinění členů družstva
popisu provinění funkcionářů družstva
neregulérnímu průběhu utkání (př. velmi špatná viditelnost či velice
špatné povětrností podmínky v průběhu utkání, HP nebyla nějakým
způsobem způsobilá ke hře)

PROTI ČEMU NE?
Námitky nelze uplatnit proti jiným než výše uvedeným skutečnostem, zejména proti výkonu
rozhodčího. (př. „Rozhodčí hrubě ovlivnil utkání tím, že pískal zaujatě proti domácímu mužstvu.“)
Připomínky k výkonu R lze totiž uplatnit pouze formou protestu (viz. SŘ a RS).
Jestliže kapitán hodlá vznést námitku, na kterou nemá podle PF právo, R jej na tento fakt upozorní.
Jestliže kapitán trvá na své námitce, R ji do zápisu přesně uvede spolu s tím, že byl kapitán
upozorněn na nevhodnost své námitky.
Př. Kapitán byl upozorněn na to, že na tuto námitku nemá právo, neboť odporuje
ustanovení bodu 28 pravidle V PF. Kapitán na ní přesto trvá: „Rozhodčí hrubě ovlivnil utkání
tím, že pískal zaujatě proti domácímu mužstvu.“
PODPISY?
Po sepsání R námitku nahlas kapitánovi přečte a nechá podepsat. Podpis je umístěn v kolonce –
Námitky těsně pod konkrétním zněním samotné námitky. U mládeže bude námitka podepsána
kapitánem a vedoucím.
Jestliže je námitka příliš dlouhá a nevejde se tak do kolonky – Námitky, pokračuje v ní R souvisle
na zadní straně zápisu. (Nadpis dodatku - Pokračování námitky z přední strany zápisu: „…)V tomto
případě bude námitka kapitánem podepsána, jak na zadní straně, tak na straně zadní.
POVINNOSTI Z NÁMITKY PLYNOUCÍ?
Jestliže se v zápise o utkání objeví námitka, je R povinen se k ní na zadní straně zápisu vyjádřit.
Jedná se o to, aby R uvedl svůj postoj k celé situaci.( Jak celou situaci viděl, jak vznikla a
probíhala?) Podoba vyjádření se odvíjí z toho, proti čemu byla námitka vznesena. R neuvádí zda je
či není námitka bezpředmětná. To posoudí konkrétní komise.
Příklad:
Námitka na přední straně: „Rozhodčí neoprávněně vyloučil hráče č.5 za urážku rozhodčího.
Hráč č.5 totiž nic takového neřekl.“
Zadní strana zápisu:
Vyjádření k námitce:
Celou situaci jsem velice dobře viděl a slyšel, neboť jsem se nacházel v její bezprostřední blízkosti,
a proto mi nic nebránilo k tomu, abych ji mohl správně vyřešit. Hráč č.5 se dopustil nedovoleného
přestupku, za který jsem nařídil PVK cca 5 metrů od PÚ. Bezprostředně poté se faulující hráč č.5 se
ke mně otočil čelem a na znamení své nespokojenosti s nařízeným PVK pronesl hlasitě na mou
adresu výrok: „Ty kašpare jeden.“ Bylo zcela zřejmé, že tento výrok je adresován na mou osobu.

Konfrontace a identifikace – neoprávněný start hráče
KDY LZE PROVÁDĚT?
Totožnost hráčů startujících v utkání od samého začátku je možné podle SŘ ověřit nejpozději do
konce poločasové přestávky. V případě náhradníků, jenž zasáhli do utkání až v průběhu
druhého poločasu, lze kontrolu provést i po utkání. Na pozdní žádost o kontrolu totožnosti není
povinen rozhodčí reagovat.
KONFRONTACE
Co to je?
Jestliže některé z družstev nabude dojmu, že hráči soupeře startují v utkání neoprávněně (jsou
příslušníky jiného oddílu nebo spadají do vyšší věkové kategorie než právě nastupují), pak má
právo požádat o konfrontování hráčů soupeřova mužstva. Konfrontace je tedy proces, kdy si
družstvo může vyžádat RP soupeře, aby potvrdilo svou domněnku o neoprávněném startu
některého z hráčů soupeře. Je-li si však jisté nemusí družstvo konfrontaci vůbec provádět a rovnou
vznést námitku proti neoprávněnému startu.
Jak a kdo jí provádí?
Této procedury se R nemusí účastnit, neboť je prováděna kapitány (u mládeže také vedoucími
družstva), kterým R předá zkontrolované registrační průkazy (může být totiž konfrontováno celé
mužstvo). Kapitán kontrolovaného družstva představuje jednotlivé hráče a přebírá od druhého
kapitána registrační průkazy, které již zkontroloval s osobními údaji uvedenými v OP nebo jiném

dokladu totožnosti, jenž jsou předloženy jednotlivými hráči. Jestliže kontrolovaný hráč průkaz
totožnosti nemá při sobě, zkontroluje kapitán pouze RP. V utkáních mládeže (žáci) provádí
konfrontaci vedoucí a jelikož hráči nemají žádné doklady, má právo dotázat se jednotlivých hráčů
na jejich osobní údaje.
Výsledkem konfrontace je buď:
a) nevznesení námitky – Jestliže nebyla námitka vznesena, uvede
R na zadní stranu zápisu pouze skutečnost, že byla provedena
konfrontace nějakého hráče (hráčů) s negativním výsledkem a
nechá kapitány (u mládeže také vedoucími) podepsat.
------- )
Práce pro R zde tímto končí.
nebo
b) vznesení námitky proti neoprávněnému startu hráče. V kolonce
námitka se tedy objeví námitka týmu opatřená příslušnými
podpisy) -----------) Práce pro R začíná (identifikace)
Pozor: Námitka nemusí být pouze výsledkem konfrontace. Je-li si družstvo jisté, že některý hráč
soupeře startuje „načerno“ (nepotřebuje dále porovnávat RP), může přeskočit konfrontaci a
rovnou vznést námitku.
Je-li vznesena námitka, R vždy odebere RP hráče a provede identifikaci!!!
IDENTIFIKACE –Znamená pro R povinost dostavit se na nejbližší zasedání DK, kde
určí, zda se jedná o hráče, který neoprávněně startoval
v inkriminovaném utkání.
Co to je?
Jedná se o proceduru, kterou je rozhodčí povinen provést na základě konfrontace s pozitivním
výsledkem, nebo-li na základě námitky jednoho družstva proti neoprávněnému startu hráče nebo
náhradníka soupeřova družstva. Identifikaci provádí rozhodčí vždy, když některé družstvo vznese
námitku proti neoprávněnému startu hráče či náhradníka.
JAK?
Rozhodčí sám provede kontrolu RP a průkazu totožnosti hráče. Jestliže hráč odmítne identifikaci
podstoupit, R pouze uvede tuto skutečnost do zápisu a nepřijímá k hráči žádné další opatření.
Nemá-li hráč průkaz totožnosti (např. zapomněl ho doma nebo se jedná o žáka) provede R
identifikaci bez něj. R položí dále hráči nějaké vhodně formulované otázky (např. jméno matky za
svobodna, rodné číslo, adresu domů atd.) a ty spolu s odpověďmi uvede do zápisu. Jestliže hráč
nechce odpovědět, tak ho nikterak nenutíme, pouze to uvedeme do zápisu. Velice vhodné je také
na závěr identifikace zaznamenat do zápisu nějaké další vnější údaje (přibližná výška, barva očí
atd.) spolu s vlastním podpisem kontrolovaného hráče. To je nezbytné zejména při identifikace
hráče spadající do žákovské kategorie. Čím víc uvedu do zápisu, tím více ulehčím práci DK a
STK, která bude celý případ posuzovat. Velmi důležité je, aby byl celý průběh identifikace detailně
zapsán na zadní straně zápisu a podepsán oběma kapitány a oběma vedoucími, plus je-li to
možné také kontrolovaným hráčem.
Identifikace je tedy posouzení oprávněnosti námitky (proti startu některého hráče) rozhodčím, jenž
má mít za výsledek:
a) R si není jist, že hráč startuje neoprávněně -----) Uvede tedy detailně do zápisu celý
proběh identifikace, odebere hráči RP, ale nechá ho pokračovat (popřípadě nastoupit)
v utkání. Pokud máte i zrnko pochybností, zda je to ten hráč či nikoli, raději zvolte variantu
a) a nechte řešení zcela na DK
b) R si je zcela jist (na 110%), že hráč startuje neoprávněně ----) Uvede detailně do
zápisu celý proběh identifikace, odebere hráči RP a hráče vyloučí ze hry (udělí mu ČK a
družstvo pokračuje v utkání s menším počtem hráčů) nebo ho popřípadě vyloučí z účasti na
hře (hráč nestačil do utkání zasáhnout – družstvo může nastoupit v plném počtu hráčů) –
v tomto případě se vyloučení tohoto hráče objeví také na přední straně zápisu v kolonce
popisu vyloučených a provinivších se hráčů úplně stejně jako kdyby byl hráč běžně
vyloučen v průběhu utkání. ( 27. min č.6 Tomáš Jakub – ČK – za neoprávněný start hráče
v utkání na jiný RP – viz. popis na zadní straně zápisu)
Příklad identifikace:
Přední strana zápisu:
Námitky: „Domnívám se, že hráč č.6 startuje v utkání načerno na cizí registračku.“
Zadní strana zápisu:

O poločasové přestávce se do kabiny R dostavil kapitán a požádal mne o konfrontace hráče č.6
Tomáš Jakub, nebuď má podezření, že startuje v utkání na cizí RP. Na základě konfrontace byla
vznesena kapitánem námitka (viz. přední strana zápisu), na jejímž základě jsem provedl
identifikace hráče č.6 Tomáš Jakub r.č. 7205061781. Hráč nebyl schopen předložit žádný průkaz
totožnosti a odmítal odpovídat na mnou kladené otázky. Fotka v RP navíc očividně neodpovídala
podobě identifikovaného hráče, neboť se jednalo o tmavovlasého muže s hnědýma očima a na
fotografii byl blonďák s očima modrýma. Tuto skutečnost ostatně také potvrdil sám hráč, kdy po
krátké době přiznal, že startuje na cizí RP. Bližší podrobnosti o své osobě však odmítl uvést. Na
základě těchto okolností jsem za přítomnosti kapitána vyloučil tohoto hráče ze hry (udělil jsem mu
ČK) a požádal jsem kapitána, aby tohoto hráče nějak blíže identifikoval. Kapitán mi na tento dotaz
odpověděl tak, že „ mu nejsou známy žádné bližší informace týkající se tohoto hráče, a proto není
schopen hráče identifikovat.“ Osobně mohu říci, že se jednalo o tmavovlasého na krátko
ostříhaného muže s hnědýma očima, střední postavy, který měřil zhruba 180 cm. Na levé tváři pak
měl patrnou asi 5 cm dlouhou jizvu, podle které lze tohoto hráče později velice dobře identifikovat.
Podpis kapitána domácích

Podpis kapitána hostí

Podpis vedoucího domácích

Podpis vedoucího hostí
Podpis hráče

Přední strana zápisu: Na základě prokázané identifikace ---) ČK ----) nutno doplnit údaje v
Kolonka popisu vyloučených a provinivších se hráčů:
B2 – ČK - č.6 Tomáš Jakub – neoprávněný start hráče v utkání na cizí RP – viz. popis na zadní
straně zápisu.
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B – označení namísto časového údaje u OT, které byly uděleny o poločasové přestávce (viz. metodický pokyn
o uvádění časových údajů v zápise o utkání: A=před utkáním, B=o poločase, C=po utkání)

