Fotbalová asociace České republiky
OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BRNO-VENKOV

INFORMACE
DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
https://www.youtube.com/watch?v=cjadDaTO0fA

Vypracoval:
Lukáš Tunka

Seminář rozhodčích v Řícmanicích 2. 8. 2014

Zasedání disciplinární komise
KAŽDOU STŘEDU OD 16:30
V zasedací místnosti MěFS v prostorách
haly Morenda, Vídeňská 9, Brno

Kontaktní údaje
• Antonín Richtr
Mob.: 602 492 821
e-mail: antoninrichtr@seznam.cz
• Lukáš Tunka
Mob.: 737 430 778
e-mail: tunka.luk@gmail.com

HLAVNÍ INFORMACE DK
Při popisu jakýchkoliv přestupků či provinění
hráčů, funkcionářů, pořadatelů, diváků v ZoU
jste povinni dodržovat
METODICKÝ POKYN č. 02/2012.
Je ke stažení na stránkách http://nv.fotbal.cz/domacisouteze/kao/jihomoravsky/brno-venkov/index.php v sekci
Materiály pro rozhodčí

Vykazování časových údajů v ZoU
• Rozhodčí bude postupovat v souladu s metodickým pokynem
č. 1/2008.
• Rozhodčí je povinen v zápise o utkání přesně a jednoznačně
uvést časový údaj k události nebo k závažné okolnosti
vztahující se k utkání.

Podpisy na ZoU
• Všechny přestupky či provinění uvedené v ZoU musí být
stvrzeny příslušnými podpisy v ZoU.
• Rozhodčí se v tomto případě řídí metodickým pokynem č.
3/2012.
• Bez potřebných podpisů nebo zdůvodnění chybějících podpisů
nemůže být přestupek nebo provinění předmětem jednání DK!

Pravomoci rozhodčího
• Od příjezdu na hřiště až do okamžiku odjezdu ze hřiště může
nastat v souvislosti s utkáním nepřeberné množství situací
(přestupků), které musí rozhodčí řešit.
• Proto byl vypracován metodický pokyn č. 5/2012.

Výtržnosti obecenstva
• Za hrubé nesportovní projevy diváků musí rozhodčí považovat
každé jednání, které v sobě obsahuje prvky násilí nebo urážek
a které ohrožuje sportovní charakter utkání.
• Za modelový příklad takových projevů je nutno chápat házení
různých předmětů, jež mohou přivodit něčí zranění (a to nejen
na hrací plochu), nebo fyzické násilí na rozhodčích, členech
družstva nebo mezi diváky.
• V Pravidlech fotbalu (P 5) je stanoveno, že rozhodčí má právo
utkání nezahájit nebo ho předčasně ukončit mj. pro hrubě
nesportovní projevy obecenstva.
• Rozhodčí v takovýchto případech postupuje dle metodického
pokynu č. 14/2012.

MP č. 2/2012
• Veškerá provinění pořadatelů či závady v pořadatelské službě
se uvádí s podrobným popisem na zadní straně zápisu o utkání,
přičemž je nutné, aby HP stvrdil svým podpisem, že se
zápisem byl seznámen.
• Doporučuje se, aby zápis potvrdili svými podpisy i AR či
kapitáni, pokud daný zápis mohou potvrdit.
• V případě výtržností diváka je povinností pořadatelů u tohoto
diváka zjistit totožnost a R musí o výsledku zjištění diváka
provést zápis na zadní straně zápisu o utkání.
• R je povinen se dle PF (P5, bod 30) vyjádřit na zadní straně
zápisu o utkání k přestupkům vyloučených hráčů, popř.
vykázaných funkcionářů, závadám pořadatelské služby,
vzneseným námitkám.

Technická zóna
• Vychází z přílohy B Pravidel fotbalu.
• Všechny osoby v technické zóně se mají chovat slušně a
korektně s tím, že vždy pouze jeden z funkcionářů může
stát v technické zóně a hráčům dávat pokyny ke hře
• V technické zóně je zakázáno kouřit.
• Všechny osoby v technické zóně musí být řádně označeny a
před začátkem utkání uvedeni v ZoU.
• Počínání osob v technické zóně usměrňuje AR1. Pokud jeho
opatření nepomohou, zavolá AR1 rozhodčího, který sám
zjedná nápravu.
• S ohledem na požadavek zabránit další eskalaci konfliktu se
doporučuje, aby rozhodčí jednal bez účasti kapitánů, přičemž
řeší situaci s hlavním pořadatelem.

Technická zóna
• Příslušník družstva je z TZ rozhodčím vykázán a jeho
funkci přebírá jiný z příslušníků družstva.
• Rozhodčí je povinen takovou situaci popsat na zadní
straně zápisu o utkání, kde ji podepíše vedoucí družstva.
• Provinění funkcionáře hráčské lavičky rozhodčí samozřejmě
uvede na přední straně ZoU s časovým údajem a popisem
provinění.
• Toto provinění bude podepsáno kapitánem u mládeže i
vedoucím družstva.
• Pokud se funkcionář družstva dopustí provinění mimo
technickou zónu (např. při odchodu z hrací plochy nebo v
kabinách), bude toto provinění rovněž uvedeno na přední
straně ZoU a podepsáno kapitánem, u mládeže i vedoucím.

Surová hra
• Jedná se o prvních sedm přestupků uvedených v části A P XII.

• Dopustí se jí hráč vůči soupeři v
nepřerušené hře na hrací ploše v souboji o
míč za použití nepřiměřené síly, brutality,
úmyslně, násilně nebo se záměrem ho
zranit.
•
•

http://www.rozhodci-fotbal.cz/novinky/reseni-a-zduvodneni-k-testu
http://www.youtube.com/watch?v=GPCsQz4ayEs

Hrubé nesportovní chování
• Jestliže se hráč dopustí vůči soupeři některého
z prvních sedmi přestupků uvedených v části A P
XII na hrací ploše v nepřerušené hře, ale
mimo souboj o míč jedná se o HNCH, nikoliv
o surovou hru.
•
•
•
•
•

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=LvNkkdfNwEg#t=35
http://www.youtube.com/watch?v=a0Zsd38GssA&feature=player_detailpage#t=57
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=scrPCtJa-g0#t=806
http://www.youtube.com/watch?v=VBmk1Q41_yY
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=UFMdy18qwJM#t=24

Surová hra X Hrubé nesportovní chování
• Proč je nutné rozlišovat mezi surovou hrou a hrubým
nesportovním chováním?
• Dle DŘ lze potrestat hráče, který se vůči soupeři dopustí
surové hry zastavením závodní činnosti na 2 týdny až 3
měsíce pokud nedošlo ke zranění soupeře. Pokud ke zranění
soupeře došlo lze hráči zastavit závodní činnost na 6 týdnů až
8 měsíců.
X
• Pokud se ale hráč dopustí vůči soupeři hrubého
nesportovního chování bude potrestán zastavením závodní
činnosti na 3 týdny až 4 měsíce, jestliže nedojde ke zranění
soupeře. Pokud ke zranění soupeře dojde hráč bude mít
zastavenou závodní činnost na 4 měsíce až 24 měsíců.

Nedostatečná pořadatelská služba, nevhodné
chování funkcionářů, hráčů a diváků při
odchodu z hrací plochy
• Z hrací plochy odcházejí nejdříve hosté, jejichž kapitán jde
jako poslední, pak následuje rozhodčí se svými asistenty a
nakonec odcházejí domácí v čele s kapitánem. Kapitáni obou
družstev jsou tedy nejblíže k trojici rozhodčích. (P5 PF)
• Všichni rozhodčí odcházejí z hrací plochy zásadně
společně.
• Kapitán družstva je povinen zajistit spolu se svými spoluhráči
a ostatními příslušníky družstva bezpečnost a ochranu zdraví
rozhodčích a hráčů družstva soupeře zejména při jejich
odchodu do kabin. (čl. 56, bod 6 SŘF)

Nedostatečná pořadatelská služba, nevhodné
chování funkcionářů, hráčů a diváků při
odchodu z hrací plochy
• Prostor, kterým rozhodčí a hráči procházejí z kabin na hrací
plochu, musí být oddělen od hlediště a zabezpečen proti
vniknutí diváků. (P1 PF)
• Hlavní pořadatel je povinen respektovat pokyny
rozhodčího k zajištění pořadatelské služby a bezpečnosti
účastníků utkání, zejména při příchodu a odchodu z hrací
plochy. (čl. 22, bod 2 SŘF)

Nedostatečná pořadatelská služba, nevhodné
chování funkcionářů, hráčů a diváků při
odchodu z hrací plochy
• V případě jakýchkoliv incidentů řeší rozhodčí celou
záležitost v kabině rozhodčích za přítomnosti všech
rozhodčích, delegáta FAČR, kapitánů obou družstev (u
mládeže i vedoucích) a hlavního pořadatele.
• U diváků, kteří se účastnili incidentů, musí být v ZoU
zjištěna příslušnost k některému z družstev. Pokud budou
zjištěny konkrétní osoby (pořadatelem, nebo příslušníky
Městské policie či PČR) zapíše rozhodčí totožnost konkrétních
osob do ZoU s tím, kdo provedl identifikaci osob.
• Pokud identifikaci provedl příslušník Městské policie či PČR
budou v ZoU i identifikační údaje tohoto příslušníka.

Nedostatečná pořadatelská služba, nevhodné
chování funkcionářů, hráčů a diváků při
odchodu z hrací plochy
• Na zadní straně ZoU, popř. v příloze k ZoU, bude celá
situace důkladně a podrobně popsána, ideálně i s časovým
sledem událostí, včetně všech důležitých skutečností, které
mohou být předmětem jednání DK.
• Toto bude podepsáno oběma kapitány (u mládeže i
vedoucími) a hlavním pořadatelem. Není na závadu, pokud
podpisy připojí i oba AR.

Nedostatečná pořadatelská služba, nevhodné
chování funkcionářů, hráčů a diváků při
odchodu z hrací plochy
• Rozhodčí je povinen se následně podrobně písemně vyjádřit
ke všem událostem v utkání nebo po jeho skončení, které by
mohly být předmětem jednání odborných komisí.
• Provede tak pomocí přílohy k ZoU.
• Dle čl. 18 bodu 2 RFS je celá trojice rozhodčích povinna se
dostavit do jednání DK pokud na hrací ploše či v areálu
stadionu dojde k tělesnému napadení rozhodčích, delegáta
nebo kteréhokoliv člena družstva a dále také při nedohraném
utkání, které může být předmětem jednání DK.

Příloha k ZoU
• Přesný a podrobný popis celého incidentu, popř. popis
událostí které mu předcházely a názor rozhodčího na příčinu
vzniku událostí.
• Zajištění bezpečnosti účastníků utkání pořadatelskou službou.
• Místo, na hrací ploše (na hřišti), kde se nacházeli rozhodčí v
průběhu incidentu.
• Situace v kabině rozhodčích do podpisu ZoU všemi
zainteresovanými
osobami.
Chování,
vystupování
podrážděnost, ochota spolupracovat při sestavování zprávy o
incidentu atd.
• Mj. rozhodčí v příloze k ZoU uvede všechny další
skutečnosti, které mohou napomoci odborným komisím
pro správné vyřešení případu.

Poškození příslušenství hrací plochy nebo
vybavení hřiště
• Po skončení utkání při odchodu z hrací plochy hostují hráč
zničil tabuli na střídání.
• V ZoU POUZE na zadní straně bylo napsáno:
„Při odchodu z hřiště hráč č.12 hosté rozbil střídací tabuli.“

• Pod tímto sdělením byl podepsán hlavní pořadatel.
Správný postup
• Vyloučení P12 část D PF – Hrubé nesportovní chování:
„Hráč úmyslně poškodí míč, příslušenství hrací plochy nebo
vybavení hřiště.“
• Na přední straně ZoU v kolonce ČK bude údaj C a popis
přestupku podepsaný kapitánem u mládeže i vedoucím.
• Na zadní straně ZoU bude celá situace podrobně popsána.

DĚKUJI ZA POZORNOST
Disciplinární komise přeje Všem rozhodčím
hodně zdraví a sil při řízení soutěžních utkání
v podzimní části soutěžního ročníku
2014/2015

